
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen 

angående 

STATSVERKETS 

TILLSTÅND OCH BEHOV 

UNDER BUDGETÅRET 

1972/73 

Jämlikt grundlagens bud avger Kungl. Maj:t härmed proposition an
gående statsverkets tillstånd och behov under budgetåret 1972/73. 

Med åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet angående 
statsverkspropositionens justering vill Kungl. Maj:t föreslå riksdagen att 
godkänna i protokollet berörda förslag och alltså uppta statsverkets in
komster och utgifter i enlighet med följande förslag till riksstat. 

1 Riksdagen 1972. I saml. Nr I 

Prop. 1972: 1 



Prop. 1972: 1 Statsverkets tiJlstånd och behov 

Rik~tat för budgetåret 1972/73 

TOTALBUDG ETEN 

.A Skatter, avgifter, m. m.: 

I Skatter 
Il Uppbörd i statens verksamhet 

!Il Diverse inkomster 

B Inkomster av statens kapitalfonder: 

I Statens affärsverksfonder 
Il Riksbanksfonden 

III Statens allmänna fastighetsfond 
IV Försvarets fastighetsfond 
V Statens utlåningsfonder 

VI Fonden för låneunderstöd 
VII Fonden för statens aktier 

VIII Fonden för beredskapslagring 
IX Statens pensionsfonder 
X Diverse kapitalfonder 

C Beräknad övrig finansiering: 

I Avskrivningar och övriga kapitalmedel inom 
kapitalfonderna: 

Statens affärsverksfonder 
Övriga kapitalfonder 

Il Övrig kapitalåterbetalning 

Underskott 

1 530402000 
288 055 ()()() 

2 

48 933 700 000 
1 162 636 000 

742 000 000 50 838 336 000 

712 600000 
200000000 
291275000 
101452 000 

1527249 000 
70466000 
18 563 000 
69 950000 
93 434000 
57 900 000 3 142 889 ()()() 

1818457 000 
31619000 1850076 000 

Summa kr. 55 831 301 000 

3 278 322 000 

Sumina kr. 59 109 623 000 



Prop. 1972: 1 Statsverkets tillstånd och behov 

TOTALBUDGETEN (FORTS.) 

A Utgi/tsanslag: 

I Kungl. hov- och slottsstatema 
Il Justitiedepartementet 

III Utrikesdepartementet 
IV Försvarsdepartementet 
V Socialdepartementet 

VI Kommunikationsdepartementet 
VII Finansdepartementet 

VIII Utbildningsdepartementet 
IX Jordbruksdepartementet 
X Handelsdepartementet 

XI Inrikesdepartementet 
XII Civildepartementet 

xm Industridepartementet 
XIV Oförutsedda utgifter 
XV Riksdagen och dess verk m. m. 

XVI Riksgäldsfonden 

B Beräknad övrig medelsförbrukning: 

I Minskning av anslagsbehållningar 
Il Ökad disposition av rörliga krediter 

3 

9 458 000 
2 303 398 000 
1477379 000 
6 995 875 000 

16 909 266 000 
4 377 673 000 
3 717 889 000 
9 921927000 
1114 841 000 

221585000 
6 272 816000 

989 709 000 
1626894 000 

1 000000 
94 913 000 

2 125 000 000 58 159 623 000 

500000000 
450000 000 950 000 000 

Summa kr. 59109 623 000 
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DRIFTBUDGETEN 

A Skatter, avgifter, m. m.: 

I Skatter 
Il Uppbörd i statens verksamhet 

III Diverse inkomster 

B Inkomster av statens kapitalfonder: 

I Statens affärsverksfonder 
Il Riksbanksfonden 

III Statens allmänna fastighetsfond 
IV Försvarets fastighetsfond 
V Statens utlåningsfonder 

VI Fonden för låneunderstöd 
VII Fonden för statens aktier 

VIII Fonden för beredskapslagring 
IX Statens pensionsfonder 
X Diverse kapitalfonder 

48 933 700 000 
1162 636 000 

742 000 000 50 838 336 000 

712 600000 
200000000 
291275000 
101452 000 

1527249 000 
70466 000 
18 563 000 
69 950000 
93 434 000 
57 900 000 3 142 889 000 

Summa inkomster på driftbudgeten 53 981 225 000 

Summa kr. 53 981 225 000 



Prop. 1972: 1 Statsverkets tillstånd och behov 

DRIFTBUDGETEN (FORTS.) 

A Egentliga statsutgifter: 

I Kungl. hov- och slottsstaterna 
Il Justitiedepartementet 

111 Utrikesdepartementet 
IV Försvarsdepartementet 
V Socialdepartementet 

VI Kommunikationsdepartementet 
VII Finansdepartementet 

VIII Utbildningsdepartemcntet 
IX Jordbruksdepartementet 
X Handelsdepartementet 

XI Inrikesdepartementet 
XII Civildepartementet 

XIII Industridepartementet 
XIV Oförutsedda utgifter 
XV Riksdagen och dess verk m. m. 

B Utgifter för statens kapitalfonder: 

5 

9 458 000 
2210 396 000 
1 461219000 
6 681375000 

16 814 934 000 
3 031 672 000 
3 504 538 000 
8 991926000 
1 082 845 000 

200 085 000 
3 075 816 000 

960 708 000 
324993 000 

l 000000 
94 913 000 48 445 878 000 

I Riksgäldsfonden 2125 000 000 
Il Avskrivning av nya kapitalinvesteringar 1 045 941 000 

111 Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster 1 000 000 3 171 941 000 

Summa utgifter på driftbudgeten 51617 819 000 

Beräknat överskott på statsreg/eringen: 

Överskott av inkomster 
Därav: 
Avsättning till budgetutjämningsfonden av kommunal
skattemedel 
Beräknat överskott på statsregleringen 

200 000000 
2 163 406 000 

2363406000 

Summa kr. 53 981 225 000 



Prop. 1972: 1 Statsverkets tillstånd och behov 6 

KAPITALBUDGETEN 

Lånemedel 4 691728000 

Summa kr. 4 691728000 



Prop. 1972: 1 Statsverkets tillstånd och behov 

KAPITALBUDGETEN (FORTS.) 

I Statens affärsverksfonder: 

Postverkets fond 
Televerkets fond 
Statens järnvägars fond 
Luftfartsverkets fond 
Fabriksverkens fond 
Statens vattenfallsverks fond 
Domänverkets fond 

Il Statens allmänna fastighetsfond 
111 Försvarets fastighetsfond 
IV Statens utlåningsfonder 
V Fonden för låneunderstöd 

VII Fonden för förlag till statsverket 
IX Diverse kapitalfonder: 

Statens vägverks förrådsfond 
Sjöfartsverkets fond 
Fonden för Södertälje kanalverk 
Statens datamaskinfond 
Jotdfonden 

7 

24 898 000 
-9 900000 

51400000 
71298000 
26 399 000 

799 999 000 
4 096000 

-2 801000 
1623000 
7 500000 

50100 000 
. 1000 

968 190000 

255 214 000 
46 418 000 

3 052 527 000 
331636000 

15 001 000 

Förrådsfonden för ekonomisk fötsvarsberedskap -1 062 000 55 361 000 

Avgår kapitalåterbetalning: 

Avsättning till fonden för oreglerade kapitalmedels
förluster 
Övrig kapitalåterbetalning 

Stockholms slott den 3 januari 1972 

GUSTAF ADOLF 

1 000000 
31 619 000 

4724347000 

32 619 000 

Summa kr. 4 691 728 000 

G. E. STRÄNG 



Prop. 1972: 1 8 

Inkomster på driftbudgeten 

Specifikation av inkomsterna på driftbudgeten för budgetåret 1972/73 

A Skatter, avgifter, m. m. 

I Skatter: 

Skatt på inkomst, förmögenhet 
och rörelse: 
a Skatt på inkomst och förmö-

genhet m. m., bevillning 
b Kupongskatt, be1•illning 
c Utskiftningsskatt och ersätt-

ningsskatt, bevillning 
d Skogsvårdsavgifter, bevillning 
e Bevillningsavgifter för särskil-

da förmåner och rättigheter, 
bevillning 

f Arvsskatt och gåvoskatt, 
bevillning 

g Lotterivinstskatt, bevillning 
h Stämpelskatt och stämpel-

avgift, bevillning 

2 Automobilskattemedel: 
a Fordonsskatt, he1•il/11ing 
b Bensin- och brännoljeskatt, 

bevillni11g 

3 Allmän arbetsgivaravgift, 
bevill11i11g 

4 Tullar och acciser: 
a Tullmedel, bevill11i11g 
b Mervärdeskatt, bevillni11g 
c Särskilda varuskatter, be-

villning 
d Omsättningsskatt på motor-

fordon, bevillning 
e Tobaksskatt, bevillning 
f Rusdrycksförsäljningsmedel 

av partihandelsbolag, be1•ill-
11i11g 

g Rusdrycksförsäljningsmcdcl 
av detaljhandelsbolag, bevill-
11i11g 

h Skatt på sprit, bevillning 
Skatt på vin, bevillning 

21 000 000 000 
23 000000 

2 000 000 
11 700000 

3 000 000 

270000000 
125 000000 

305 000000 

1320000 000 

2 104000000 

880000000 
13 300 000 000 

351000000 

450 000 000 
1628000 000 

30 000000 

51000000 
2135 000 000 

305 000000 

21 739 700 000 

3 424 000000 

2110000000 
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j Skatt på malt- och läske
drycker, bevillning 

k Energiskatt, bel'illning 
l Särskild skatt på motor

bränslen, bevillning 

645 000 000 
1084 000 000 

763 000 000 

9 

m Annonsskatt, bevillning 38 000 000 21 660 000 000 48 933 700 000 

Il Uppbörd i statens verksamhet: 

1 Expeditionsavgifter 
2 Bidrag till kostnader för polis-, domstols- och 

uppbördsväsendet m. m. 
3 Vattendomstolsavgifter 
4 Inkomster vid kriminalvården 
5 Bidrag till riksförsäkringsverket och försäkrings-

rådet 
6 Inkomster vid den statliga läkemedelskontrollen 
7 Inkomster vid statens rättskemiska laboratorium 
8 Inkomster vid karolinska sjukhuset 
9 Inkomster vid statens vårdanstalter för alkohol

missbrukare 
10 Inkomster under anslaget kostnader för viss 

utbildning av handikappade 
11 Inkomster vid arbetarskyddsstyrelsen 
12 Inkomster av arbetsgivaravgifter till arbetarskydds

styrelsens och yrkesinspektionens verksamhet 
13 Inkomster vid statens vägverk, att tillföras 

automobilskattemedlen 
14 Inkomster vid statens trafiksäkerhetsverk, att 

tillföras a11tomobilskattemedle11 
15 Avgifter för registrering av moto1fordon 
16 Försäljning av sjökort 
17 Fyravgifter 
18 Lotsavgifter 
19 Skcppsmätningsavgifter 
20 Fartygsinspcktionsavgifter m. m. 
21 Inkomster vid Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut 
22 Inkomster vid statens geotekniska institut 
23 Ersättning för visst värderingsförfarande 
24 Pensionsmedel m. m. 
25 Inkomst av myntning och justering 
26 Kontrollstämpelmedel 
27 Bidrag till bankinspektionen 
28 Bidrag för revision av sparbankerna 
29 Bidrag till försäkringsinspektionen 
30 Avgifter för granskning av biograffilm 
31 Inkomster vid riksantikvarieämbetet 
32 Inkomster vid statens maskinprovningar 
33 Inkomster vid Jantbruksnämnderna 
34 Inkomster vid statens hingstdepå och stuteri 
35 Inkomster vid statens jordbruksnämnd 
36 Inkomster vid statens centrala frökontrollanstalt 

66 500 000 

75 600000 
900 000 

3 600000 

13 000 000 
8 300 000 
I 700000 

170 000 000 

500 000 

1850000 
1410000 

15 800 000 

2 000000 

18 600 000 
30 000 000 

2 400000 
78 000 000 
24000 000 
1 500 000 
3 570 000 

18 200 000 
3 200000 

40000 
334 000 000 

65 000 000 
l 300 000 
4 600 000 

950 000 
2 900 000 

220 000 
4 900000 

500000 
3 000 000 
l 050 000 

900 000 
5 200 000 



Prop.1972:1 

B 

37 Avgifter för växtskyddsinspektion m. m. 
38 Inkomster vid statens lantbrukskemiska labora-

torium 
39 Avgifter vid köttbesiktning 
40 Inkomster vid statens livsmedelsverk 
41 Inkomster vid statens veterinärmedicinska anstalt 
42 Inkomster vid veterinärhögskolan 
43 Avgifter för statskontroll av krigsmateriel

tillverkningen 
44 Inkomster av statens gruvegendom 
45 Inkomster vid statens institut för konsument

frågor 
46 Inkomster vid patent- och registreringsväsendet 
47 Avgifter för registrering i förenings- m. fl. 

register 
48 Exekutionsavgifter 
49 Restavgifter 
50 Inkomster vid statens planverk 
51 Inkomster vid Sveriges geologiska undersökning 
52 Tillsyn av atomenergianläggningar m. m. 
53 Ersättning för vissa komplementkostnader vid 

vissa myndigheter m. m. 

III Diverse inkomster: 

1 Bötesmedel 
2 Totalisatormedel 
3 Tipsmedel 
4 Lotterimedel 
5 Övriga diverse inkomster 

Inkomster av statens kapitalfonder 

I Statens ajj'ärsverksfonder: 
1 Postverket 
2 Televerket 
3 Luftfartsverket 
4 Statens vattenfallsverk 
5 Domänverket 

Il Riksbanksfonden 

111 Statens allmänna fastighetsfond: 

1 Slottsbyggnadernas delfond 
2 Kriminalvårdsstyrelsens " 
3 Beskickningsfastigheternas 
4 Karolinska sjukhusets 
5 Akademiska sjukhusets 
6 Byggnadsstyrelsens 
7 Generaltullstyrelsens 

IV Försvarets fastighetsfond 

10 

1885000 

1400000 
7 230000 
1500000 
3 500 000 
1450 000 

180 000 
31 000000 

1330000 
41300000 

3 000000 
15 700000 
55 000 000 

1850000 
770000 

2 100 000 

28 251 000 1 162 636 000 

85 000000 
102 000 000 
270000000 
185 000 000 
100 000 000 742 000 000 

50 838 336 000 

11500000 
230000000 
23100 000 

425 000000 
23 000000 712 600 000 

200000 000 

1 000 
9 057 000 
6 514000 
3 735 000 
5 635 000 

266 240000 
93 000 291275000 

101452 000 



Prop.1972:1 11 

V Statens utlåningsfonder: 

1 Utrikesförvaltningens lånefond 100000 
2 Biståndsförvaltningens lånefond 50000 
3 Statens bosättningslånefond 9 900 000 
4 Vattenkraftslånefonden 270 000 
5 Luftfartslånefonden 3 200000 
6 Statens lånefond för den mindre skeppsfarten I 900 000 
7 Statens lånefond för universitetsstudier 800000 
8 Allmänna studielånefonden 23 000000 
9 Lånefonden för studentkårlokaler 200000 

10 Jordbrukets lagerhusfond 120000 
11 Jordbrukets maskinlånefond 400000 
12 Statens sekundärlånefond för jordbrukare 15 000 
13 Fonden för supplementär jordbrukskredit 1 000 
14 Kraftledningslånefonden 90000 
15 Egnahemslånefonden 1 200000 
16 Statens avdikningslånefond 1 700000 
17 Fiskerilånefonden 1100 000 
18 Lånefonden till främjande av beredning och 

avsättning av fisk m. m. 80000 
19 Skogsväglånefonden 40000 
20 Statens hantverks- och industrilånefond 21000000 
21 Lånefonden för bostadsförsörjning för mindre 

bemedlade, barnrika familjer 1 070000 
22 Lånefonden för främjande av bostadsbyggande 

på landsbygden 1000 
23 Lånefonden för bostadsbyggande 1445 000000 
24 Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder 2 700 000 
25 Lånefonden för maskinanskaffning inom bygg-

nadsindustrin 1635000 
26 Lånefonden för kommunala markförvärv 9 270000 
27 Lånefonden för allmänna samlingslokaler 2 300000 
28 Övriga utlåningsfonder 107 000 1527249 000 

VI Fonden för låneunderstöd: 

1 Statskontorets delfond 19 000000 
2 Lantbruksstyrelsens 1000 
3 Arbetsmarknadsstyrelsens 50 000000 
4 Bostadsstyrelsens 400 000 
5 Riksbankens 40000 
6 Riksgäldskontorets " 1025000 70466000 

VII Fonden för statens aktier 18 563 000 

VIII Fonden för beredskaps/agring 69 950000 

IX Statens pensionsfonder: 

1 Folkpensioneringsfonden 69 700000 
2 Civila tjänstepensionsfonden 2150000 
3 Militära tjänstepensionsfonden 240 000 



Prop.1972:1 

4 Allmänna familjepensionsfonden 
5 Statens pensionsanstalts pensionsfond 
6 Pensionsfonden för vissa riksdagens verk 

X Diverse kapitalfonder: 

1 Fonden för kreditgivning till utlandet 
2 Övriga diverse kapitalfonder 

12 

6 600000 
14 700 000 

44000 

3 400 000 
54 500 000 

93 434 000 

57 900 000 

3142 889 000 

Summa kr. 53 981 225 000 



Prop. 1972: 1 

Förslag till 

stat för statens allmänna fastighetsfond 

för budgetåret 1972/73 

Inkomster 

A Ersättning för till statsmyndlgheter upplåtna lokaler: 

1 Slotts byggnadernas delfond 
2 Kriminalvårdsstyrelsens " 
3 Beskickningsfastigheternas " 
4 Karolinska sjukhusets " 
5 Akademiska sjukhusets " 
6 Byggnadsstyrelsens " 
7 General tullstyrelsens " 

B Hyror och arrenden för till enskilda upplåtna lokaler 
och markområden: 

1 Slotts byggnadernas delfond 
2 Kriminalvårdsstyrelsens " 
3 Beskickningsfastigheternas " 
4 Karolinska sjukhusets " 
6 Byggnadsstyrelsens .. 
7 General tullstyrelsens " 

c Diverse inkomster: 

1 Slotts byggnadernas delfond 
2 Kriminalvårdsstyrelsens " 
3 Beskickningsfastigheternas .. 
4 Karolinska sjukhusets .. 
5 Akademiska sjukhusets .. 
6 Byggnadsstyrelsens " 
7 General tullstyrelsens " 

13 

Bilaga 1 
till Specifikation av 
inkomsterna på driftbudgeten 

7100000 
22 000 000 
30477 000 
11522000 
9 948 000 

579 000000 
8 011 000 668 058 000 

700000 
1250000 

552 000 
4 041 000 

28 000000 
195 000 34 738 000 

101 000 
1 000 
1000 
1 000 

1 100 000 
9 313 000 

1000 10 518 ()()() 

Summa kr. 713314 000 
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Utgifter 

A Reparations- och underhållskostnader m. m.: 

I Slottsbyggnademas delfond 7 900000 
2 Kriminalvårdsstyrelsens 10 498 000 
3 Beskickningsfastigheternas 5 983 000 
4 Karolinska sjukhusets 7 030000 
5 Akademiska sjukhusets 2 572 000 
6 Byggnadsstyrelsens 96 045 000 
7 General tullstyrelsens 331 000 130 359 000 

B Avsättning till värdeminskni11gskonto: 

2 Kriminalvårdsstyrelsens delfond, förslagsvis 2 896 000 
3 Beskickningsfastighetemas , förslagsvis 451 000 
4 Karolinska sjukhusets , förslagsvis 2 587 000 
5 Akademiska sjukhusets " , förslagsvis 2 840000 
6 Byggnadsstyrelsens , förslagsvis 37 028 000 
7 General tullstyrelsens , förslagsvis 83 000 45 885 000 

c Hyres- och arrendeutgifter m. m.: 

2 Kriminalvårdsstyrelsens delfond, förslagsvis 800 000 
3 Beskickningsfastighetemas , förslagsvis 18 082 000 
4 Karolinska sjukhusets , förslagsvis 2 212000 
5 Akademiska sjukhusets , förslagsvis I 000 
6 Byggnadsstyrelsens , förslagsvis 217 000000 
7 General tullstyrelsens , förslagsvis 7 700 000 245 795 000 

Örerskott att tillföras riksstatens driftbudget: 

1 Slotts byggnadernas delfond I 000 
2 Kriminalvårdsstyrelsens 9 057 000 
3 Beskickningsfastigheternas 6 514 000 
4 Karolinska sjukhusets 3 735 000 
5 Akademiska sjukhusets 5 635 000 
6 Byggnadsstyrelsens 266 240000 
7 General tullstyrelsens 93 000 291275 000 

Summa kr. 713 314000 
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Beräknat förslag till 

stat för försvarets fastighetsfond 

för budgetåret 1972 /73 

Inkomster 

A Ersättning för till statsmyndigheter upplåtna lokaler: 

1 Kasernbyggnaders delfond 
2 Befästningars 
3 Försvarets forskningsanstalts delfond 

B Hyror och arrenden för till enskilda upplåtna lokaler 
och markområden: 

Kasernbyggnaders delfond 
2 Befästningars 

C Inkomster av ovnings- och skjutfält: 

1 Kasernbyggnaders delfond 
2 Befästningars " 

D Diverse inkomster: 

1 Kasernbyggnaders delfond 
2 Befästningars " 
3 Försvarets forskningsanstalts deHond 

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, förslagsvis 

15 

Bilaga 2 
till Specifikation av 
inkomsterna på driftbudgeten 

245 135 000 
88 501 000 
9 217 000 

7 600000 
425 000 

5 300000 
300000 

13 400 000 
1225000 

633 000 

Summa kr. 

143 735 000 
63 445 000 

1440 000 

18 000 000 
7 800 000 

982 ()()() 

342 853 000 

8 025 000 

5 600000 

15 258 000 

371 736000 

208 620 000 

26 782 ()()() 
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C Hyres- och arrendeutgifter m. m. för av fonden förhyrda 
lokaler och arrenderade markområden: 

Kasernbyggnaders delfond, förslagsi·is 
2 Befästningars " , förs/agsi•is 
3 Försvarets forskningsanstalts delfond, förslagsvis 

Överskott att tillföras riksstatens driftbudget: 

1 Kasernbyggnaders delfond 
2 Befästningars 
3 Försvarets forskningsanstalts delfond 

28 900 000 
5 600000 

382 000 

80 800 000 
13 606 000 
7 046 000 

Summa kr. 

16 

34 882 000 

101452000 

371736000 
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Utgifter på driftbudgeten 

Egentliga statsutgifter 

I. Kungl. bov- och slottsstatema 

A Kungl. hovstaten 

1 Hans Maj:t Konungens och det Kungl. Husets hov-
hållning ij 

2 Underhåll och vård av möbler samt andra "'staten 
tillhöriga inventarier i de kungl. slotten ., 

B Kungl. slottsstaten 

1 De kungl. slotten: Administration 
2 De kungl. slotten: Uppvärmning 

2 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1 

Summa kr. 

17 

4 325 000 

840 000 

5165 000 

3 206 000 
1087000 

4 293 000 

9458 000 
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Il. Justitiedepartementet 

A Justitiedepartementet m. m. 

1 Statsrådsberedningen, Jörs/agsanslag 
2 Justitiedepartementet, Jörslagsa11slag 
3 Svensk författningssamling, förs/agsanslag 
4 Justitiekanslern, förslagsanslag 
5 Lagberedningen, reservationsans/ag '-M 
6 Fideikommissnämnden, reserrationsanslag 
7 Ombuden för tillsyn av tryckta skrifter,förslagsans/ag 
8 Kommitteer m. m., reservationsans/ag 
9 Centralnämnden för fastighetsdata, förs/agsanslag 

10 Efterutbildning inom justitiedepartementets verksam
hetsområde, reserrationsans/ag 

11 Extra utgifter, reservationsanslag 
12 Ersättning för personskador på grund av brott, för

slagsanslag 

B Polisväsendet 

2 

3 

4 

5 

Rikspolisstyrelsen, förs/agsanslag, varav 5 400 000 kr. 
att avräknas mot automobilskattemedlen 
Polisverket: 

Inköp av motorfordon m. m., resen•atio11sa11s/ag, 
varav 20 700 000 kr. att avräknas mot automobil
skattemedlen 
Underhåll och drift av motorfordon m. m., förslags
a11s/ag, varav 33 400 000 kr. att avräknas mot auto-
mobilskattemedlen 
Särskild polisverksamhet för hindrande och uppda
gande av brott mot rikets säkerhet m. m., Jörslags
anslag 
Diverse utgifter, förslagsanslag 

Lokala polisorganisationen: 
6 Förvaltningskostnadcr, fiirslagsans/ag, varav 

247 700 000 kr. att avräknas mot automobilskatte-

27 000000 

57 350000 

41 680 000 
1 500000 

18 

3 467 000 
12 532 000 
1 600000 
1 116 000 

480 000 
*220000 

60000 
Il 700000 
10 350000 

1 000 
735 000 

1000000 

43 261000 

70 000 000 

127 530 000 

medlen 1 076 750 000 
7 Utrustning, reservatio11sa11slag, varav 600 000 kr. 

att avräknas mot automobilskattemedlen 

8 Statens kriminaltekniska laboratorium, förs/agsanslag 
9 Polisenheter med särskild budget, förslagsanslag 

C Åklagarväsendet 
1 Riksåklagaren, förslagsans/ag 
2 Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna, förs/ags

anslag 

* Beräknat belopp. 

3 000 000 1 079 750 000 

4 720 000 
1000 

1282 001000 

3 275 000 

77 250000 

80 525 000 
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D Domstolarna 
1 Högsta domstolen, förs/agsanslag 
2 Regeringsrätten, förs/agsanslag 
3 Regeringsrättens årsbok, förs/agsanslag 
4 Kammarrätterna, förslagsanslag 
5 Hovrätterna, förslagsanslag 
6 Tingsrätterna, förslagsanslag 
7 Ersättningar till nämndemän m. m., förs/agsanslag 
8 Tekniska hjälpmedel m. m. vid domstolsväsendet, 

resen•atio11sa11slag 
9 Blanketter m. m. för domstolsväsendet, förslagsanslag 

10 Domstolsväsendets organisationsnämnd, förs/agsans/ag 

E Rättegångsväsendet i allmänhet 
Ersättning åt domare, vittnen och parter, förslags
anslag 

2 Kostnader enligt lagen om fri rättegång, förslagsans/ag 
3 Understöd för utomprocessuell rättshjälp, förslagsanslag 
4 Tornedalcns rättshjälpsanstalt, förs/agsanslag 

F Kriminalvården 
1 Kriminalvårdsstyrelsen, förslagsans/ag 
2 Fångvårdsanstalterna, förslagsanslag 
3 Frivården, förslagsanslag 
4 Maskin- och verktygsutrustning m. m., reservatio11s

a11s/ag 
5 Engångsanskaffning av inventarier m. m., reserl'a

tionsanslag 
6 Anskaffning, montering och transport av baracker 

m. m., resenationsans/ag 
7 Utbildning av personal m. il, reservationsanslag 
8 Kriminologisk forskning, reservationsanslag 
9 Frivillig kontaktverksamhet m. m., reservationsanslag 

10 Kriminalvårdsenheter med särskild budget, förslags
ans/ag 

G Diverse 
Bidrag till utgivande av författningskommentarer 
m. m., reservationsanslag 

2 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar 
m. m. inom privaträttens område, förslagsanslag 

3 Bidrag till politiska partier, förslagsanslag 
4 Hyresnämndema m. m., förslagsanslag 
5 Vissa kostnader i anledning av allmänna val, förslags

ans/ag 

Summa kr. 

19 

10 706 000 
11532000 

160 000 
19 806 000 
38 930000 

222 792 000 
18 100 000 

740000 
1600000 
4 984000 

329 350000 

28 250 000 
16 000 000 
4 000000 

537 000 

48 787000 

20 840000 
294058 000 

52 576 000 

490 000 

2 000000 

560 000 
2 125 000 

485 000 
100000 

l 000 

373 235 000 

50000 

110 000 
24 500000 
11577000 

17 000 000 

53 237000 

2 210396000 
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fil. Utrikesdepartementet 

A Utrikesdepartementet m. m. 

1 Utrikesförvaltningen, förs/agsanslag 
2 Representationsbidrag till utlandstjänstemän 
3 Inventarier för beskickningar, delegationer och konsu-

lat, reservationsans/ag 
4 Kursdifferenser, förs/agsanslag 
5 Ersättningar åt olönade konsuler, förslagsanslag 
6 Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom 

internationell organisation, förs/agsans/ag 
7 Kostnader för vissa nämnder m. m., förs/agsa11slag 
8 Kommittcer m. m., reservationsanslag 
9 Extra utgifter, reservationsans/ag 

10 Tillfälliga representationskostnader, förs/agsanslag 

8 Bidrag till vissa internationella organisationer 

1 Förenta Nationerna, förslagsans/ag 
2 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveck

ling (OECD), förs/agsans/ag 
3 Europeiska frihandelssammanslutningen (EFf A), 

förslagsanslag 
4 Europarådet, förslagsans/ag 
5 Övriga internationella organisationer m. m., förs/agsans/ag 

C Interrultionellt utvecklingssamarbete 

1 Bidrag till internationella biståndsprogram, 
reser~·atio11sa11slag 

2 Bilateralt utvecklingssamarbete, reservationsans/ag 
3 Rekrytering och utbildning av fältpersonal samt 

informationsverksamhet, reservatio11sa11s/ag 
4 Styrelsen för internationell utveckling (SIDA), 

förslagsans/ag 

D Information om Sverige i utlandet 

1 Svenska institutet, reseri•ationsanslag 
2 Sveriges Radios programverksamhet för utlandet 
3 Övrig information om Sverige i utlandet, reservationsanslag 

20 

143 919 000 
3 650000 

4 628 000 
1 000 

1960 000 

5 550 000 
210 000 
525 000 
230000 
950 000 

161623 000 

15 000000 

5 200 000 

2050.000 
1750000 

21 000 

24 021000 

455 850 000 
744 916 000 

16 250 000 

27 584000 

1244 600 000 

8 713 000 
10 932 000 
6 448 000 

26 093 000 
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E Diverse 

1 Gottgörelse av .kostnader för sjöfolk och nödställda 
svenska medborgare m. fl., förslagsanslag 

2 Bestridande av resekostnader för inom Förenta Na
tionerna utsedda svenska stipendiater, reservations
anslag 

3 Information om mellanfolkligt samarbete och utrikes
politiska frågor 

4 Bidrag till Stockholms internationella fredsforsknings
institut, reservationsanslag 

Summa kr. 

21 

400000 

20000 

1263000 

3 199 000 

4882000 

1461219 000 
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IV. Försvarsdepartementet 

A För.<tvarsdepartementet m. m. 

1 Försvarsdepartementet, förs{agsanslag 
2 Vissa nämnder m. m., Jörslagsanslag 
3 Kommitteer m. m., förslagsanslag 
4 Extra utgifter, reserrationsanslag 
5 Reglering av prisstegringar för det militära försvaret, 

förs lagsanslag 
6 Reglering av prisstegringar för civilförsvaret, förslagsanslag 

B Armcförband 

Armcförband: 
1 
2 
3 

4 

Ledning och förbandsvcrksamhet, förslagsanslag 
Materielanskaffning, förslagsanslag 
Iståndsättning av befästningar och kaserner, 
för slagsans lag 
Forskning och utveckling, Jörslagsanslag 

C l\farinf örband 
Marinförband: 

1 Ledning och förbandsvcrksamhct, förslagsanslag 
2 Materielanskaffning, Jörslagsanslag 
3 Iståndsättning av befästningar och kaserner, 

förslagsanslag 
4 Forskning och utveckling, förslag sans/ag 

D Flygvapenförband 

Flygvapenförband: 
1 Ledning och förbandsvcrksamhet, förslagsanslag 
2 Materielanskaffning, förslagsanslag 
3 Jståndsättning av befästningar och kaserner, 

förslagsanslag 
4 Forskning och utveckling, Jörslagsanslag 

E Central och högre regional ledning 

1 Försvarsstaben, förslagsa11slag 
2 Armestaben, förslagsanslag 
3 Marinstaben, förslagsanslag 
4 Flygstabcn, Jörs/agsa11slag 
5 Militärområdesstaber m. m., försfagsanslag 

Krigsorganisation för vissa staber m. m.: 

*J 615 000 000 
*535 000000 

*42 000 000 
*50 000000 

*525 000 000 
*325 000 000 

*13 000 000 
*50 000 000 

*855 000 000 
*743 839 000 

*20 000000 
*375 000 000 

6 Ledning och förbandsverksamhet,förslagsanslag 11 790 000 
7 Materielanskaffning, förslagsanslag *27 000 000 

8 Central och högre regional ledning: Iståndsättning av 
befästningar och kaserner, förslagsanslag 

• Beräknat belopp. 

22 

9 610 000 
9 630 000 
4 200 000 

900000 

*480 000000 
*8 800 000 

513140 000 

2 242 000 000 

2 242 000 000 

913 000000 

913 000 000 

l 993 839 000 

1993 839 000 

33 660 000 
28 450 000 
22 390 000 
29 090000 

105 000 000 

38 790000 

*8 000 000 

265 380 000 
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F Gemensamma myndigheter och funktioner 
I Försvaret civilförvaltning, förslagsanslag 
2 Försvarets sjukvårdsstyrelse, förslagsans/ag 
3 Fortifikationsförvaltningen, förslagsanslag 
4 Försvarets materielverk, förslagsanslag 
5 Försvarets forskningsanstalt, förslagsanslag 
6 Försvarets radioanstalt, Jörs/agsans/ag 
7 Värnpliktsverket, förslagsans/ag 
8 Försvarets rationaliseringsinstitut, Jörslagsanslag 
9 Försvarshögskolan, förs/agsanslag 

10 Militärhögskolan, förs/agsanslag 
11 Försvarets gymnasieskola, förs/agsanslag 
12 Intendenturförvaltningsskolan, förslagsanslag 
13 Försvarets brevskola, Jörs/agsansfag 
14 Militärpsykologiska insti tu tct, försfagsanslag 
15 K rigsarkivet, förslagsans/ag 
16 Militärhistoriska museer, fiirslagsans/ag 
17 Försvarsmedicinska forskningsdelegationen, förslagsanslag 
18 Regionmusiken, Jörslagsanslag 
19 Frivilliga försvarsorganisationer m. m., förslagsanslag 
20 lnsatsberedskap m. m., förs!agsanslag 
21 Viss gemensam verksamhet, förs/agsans/ag 
22 Vissa ersättningar m. m., förs/agsanslag 
23 Försvarets hundskola, förslagsanslag 
24 Gemensamma myndigheter m. 111.: Iståndsättning av 

befästningar och kaserner, Jörslagsanslag 

G Civilförsvar 

Civilförsvar, förslagsanslag 

H Övrig verksamhet 

1 
2 
3 
4 

Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, förs/agsans/ag 
Beredskapsstyrka för FN-tjänst, förslagsans/ag 
Viss anskaffning för militära anläggningar m. 111., förslagsanslag 
Flygtekniska försöksanstalten, Jörs/agsans/ag 

5 Vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll, 
förslagsanslag 

6 Viss signalskyddsmateriel, förslagsans/ag 
7 Vissa teleanordningar, förs/agsanslag 
8 Hyror 111. m. för vissa skyddsrumsanläggningar, 

förs/agsans/ag 
9 Tdentitetsbrickor, förslagsanslag 

* Beräknat belopp. 

Summa kr. 

23 

18 420 000 
13 085 000 
36 960 000 

*225 000 000 
*105 000 000 

*55 000 000 
28 830 000 
10 445 000 

l 270 000 
11230000 
3 740 000 

875 000 
l 200 000 
2 190 000 
I 800 000 
1 885 000 

*3 500 000 
14 315 000 
17 405 000 

*28 000 000 
15 500 000 
25 390 000 

1 000 

*.I 700 000 

622 741 000 

*112 000 000 

112 000 000 

*875 000 
8 000 000 
2 000 000 

*l 500 000 

J 400 000 
1750000 

950 000 

2 500 000 
300 000 

19 275 000 

6681375 000 
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V. Socialdepartementet 

A Socialdepartementet m. m. 

1 Socialdepartementet, förslagsanslag 7 240000 
2 Kommitteer m. m., reservationsa11slag 7 800000 
3 Försöksverksamhet m. m., reservationsanslag 2000000 
4 Extra utgifter, reservationsanslag 300 000 

17 340 000 
B Allmän försäkring m. m. 

1 Försäkringsdomstolen, förslagsanslag 2 615 000 
2 Försäkringsrådet, förslagsanslag 1507000 
3 Riksförsäkringsverket, förslagsanslag 44 392 000 
4 Folkpensioner, förslagsanslag 9 390 000000 
5 Ersättning till postverket för pensionsutbetalningar, 

förs lagsanslag 18 400000 
6 Bidrag till sjukförsäkringen, förslagsanslag 870 000 000 
7 Vissa yrkesskadeersättningar m. m., förslagsanslag 1500000 

10 328 414 000 

c Ekonomiskt stöd åt barnfamiljer m. m. 

Allmänna barnbidrag, förslagsa11slag 2170 000000 
2 Ersättning till postverket för utbetalning av allmänna 

barnbidrag, förslagsans/ag 6 700000 
3 Bostadstillägg för barnfamiljer, m. m., förslagsanslag 815 000 000 
4 Ersättning för bidragsförskott, förslagsanslag 169 000 000 
5 Omkostnader för statens bosättningslån,förslagsanslag 540 000 

3161240000 

D Sociala serviceåtgärder 

1 Bidrag till social hemhjälp, förslagsanslag 250 000 000 
2 Bidrag till anordnande av barnstugor, reservations-

anslag 70 000000 
3 Bidrag till driften av barnstugor, förslagsanslag 216 000000 
4 Bidrag till kommunala familjedaghem, förslagsanslag 38 000000 
5 Bidrag till ferievistelse för barn, förslagsanslag 4 000 000 
6 Bidrag till semesterhem m. m., förslagsanslag 1 800000 

579 800 000 

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

Centrala och regionala myndigheter m. m. 

1 Socialstyrelsen, förslagsanslag 42 510000 
2 Giftnämnden, förslagsanslag 1390000 
3 Nämnden för sjukvårds- och socialvårdsbyggnader, 

förs lagsanslag 315 000 
4 Bidrag till sjukvårdens och socialvårdens planerings-

och rationaliseringsinstitut, förslagsanslag 6 050000 
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5 Länsläkarväsendet m. m., förs/agsanslag 8 289 000 
6 Socialvårdskonsulenter och länsnykterhetsnämnder, 

förslag sans lag 8 397 000 

Vissa laboratorier m. m. 
7 Statens strålskyddsinstitut, förslagsanslag 5 711 000 
8 Statens strålskyddsinstitut m. m.: Inredning och 

utrustning, reservationsanslag 1100 000 
Statens bakteriologiska laboratorium: 

9 Uppdragsverksamhet, förs/agsans/ag 1 000 
10 Driftbidrag, reservationsanslag 2 900 000 
11 Centrallaboratorieuppgifter, förslagsanslag 4 200000 
12 Försvarsmedicinsk verksamhet, förslagsanslag 1225000 
13 Utrustning, reservationsanslag 3 280000 11 606000 

14 Statlig läkemedelskontroll, förslagsanslag 10 360000 
15 Statens rättskemiska laboratorium, förslagsanslag 6 591000 

Statens rättsläkarstationer: 
16 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 5 252 000 
17 Inredning och utrustning, reservationsans/ag 150 000 5 402 000 

107721000 

F Öppen hälso- och sjukvård 

1 Läkemedel åt vissa kvinnor och barn, förslagsanslag 3 100 000 
2 Abortförebyggande åtgärder, förslagsans/ag 1030000 
3 Bidrag till försöksvis anordnad familjerådgivning, 

förs/agsanslag 430 000 
4 Bidrag till psykisk barna- och ungdomsvård, förslags-

anslag 1 700000 
5 Bidrag till S:t Lukasstiftelsen 75 000 
6 Allmän hälsokontroll, förs/agsanslag 1480000 
7 Skyddsympningar, förslagsanslag 6 700000 
8 Hälsovårdsupplysning, reservationsanslag 3 800000 
9 Bidrag till driften av folktandvården, förs/agsans/ag 15 400 000 

10 Bidrag till utrustning av polikliniker för folktandvård, 
reservationsanslag 55 000 

11 Bidrag till nordiskt institut för odontologisk material-
provning, reservationsanslag 100000 

12 Epidemiberedskap m. m., .förs/agsans/ag 4474 000 

38 344 000 

G Universitetssjukhus m. m. 

Karolinska sjukhuset: 
1 Driftkostnader, förs/agsanslag 314 688 000 
2 Utrustning, resermtionsanslag 6 230 000 320 918 000 

Akademiska sjukhuset i Uppsala: 
3 Avlöningar till läkare, förslagsanslag 40408 000 
4 Driftkostnader, förs/agsanslag 15 300000 
5 Utrustning, reservationsans/ag 4 960 000 60 668 000 

6 Bidrag till viss utbildning m. m. vid Kungsgärdets 
sjukhus i Uppsala, förs/agsanslag 150 000 
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7 Avlöning av vissa läkare vid sjukhus i Stockholm, 
förslagsanslag 

8 Bidrag till kommunala undervisningssjukhus, 
förs lagsanslag 

9 Utbildnings- och forskningsverksamhet vid läkar
stationen i Dalby läkardistrikt, resen•ationsanslag 

10 Vidareutbildning av läkare, förslagsans/ag 
11 Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal m. m., 

förslagsanslag 
12 Kurser för vissa utländska läkare och tandläkare 

m. m., förslagsanslag 
13 Nordiska hälsovårdshögskolan, förslagsanslag 

H Övrig sjukhusvård m. m. 

1 Rättspsykiatriska stationer och kliniker, förslagsans/ag 
2 Utrustning av vissa kliniker för psykiskt sjuka m. m., 

reservationsanslag 
3 Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt sjuka 

m. m., reservationsanslag 
4 Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m. m., 

förs/agsanslag 
5 Bidrag till viss hälso- och sjukvård, reservatio11sa11slag 
6 Bidrag till anordnande av radioterapevtiska kliniker, 

förs lagsanslag 
7 Förvaring och underhåll av viss sjukvårdsmatericl 

m. m., förs/agsanslag 
8 Utrustning m. m. av bcrcdskapssjukhus vid krig eller 

krigsfara, reservatio11sa11slag 
9 Viss krigssjukvårdsutbildning m. m., förs/agsanslag 

I Ungdomsvård m. m. 

Ungdomsvårdsskolorna: 
1 Driftkostnader, förslagsanslag 
2 Engångsanskaffning av inventarier m. m., resena

tio11sa11slag 
3 Personalutbildning, resermtio11sa11slag 

4 Ersättningar för skador vållade av vissa rymlingar 
m. fl, förslagsanslag 

5 Ersättningar till kommunerna enligt socialhjälps- och 
barnavårdslagarna m. m., förslagsanslag 

J Nykterhetsvård m. m. 

Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: 
1 Driftkostnader, förslagsans/ag 
2 Utrustning m. m., reservationsanslag 

3 Bidrag till anordnande av erkända vårdanstalter för 
alkoholmissbrukare m. m., resenationsanslag 

*Beräknat belopp. 

91 630 000 

l 000 
608 000 

25 688 000 
400 000 

26 

14 545 000 

190000000 

1783000 
6 120 000 

625 000 

1 820000 
1644000 

598 273 000 

17 730 000 

465 000 

*96 000000 

* 1 060 000 000 
*114000 000 

560 000 

2 040 000 

3 320 000 
2 055 000 

1296170 000 

92 239 000 

550 000 

27 000 000 

119 789 000 

26 088 000 

250 000 
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4 Bidrag till driftkostnader vid erkända vårdanstalter 
för alkoholmissbrukare m. m., förslagsanslag 

5 Bidrag till kommunala nykterhctsnämnder m. m., 
förslagsanslag 

6 Utbildning och samverkan inom nykterhetsvården, 
reservationsans/ag 

7 Bidrag till Länkrörelsen m. m. 

K Viss rehabiliteringsverksamhet 

1 Statens arbetsklinik, förslagsa11slag 
2 Invaliditetsförebyggande åtgärder m. m., förslags-

anslag 
3 Bidrag till handikappinstitutet 
4 Bidrag till vissa hjälpmedel för handikappade, 

förslagsans/ag 
5 Kostnader för viss utbildning av handikappade, 

förslagsanslag 
6 Bidrag till anordnande av vissa institutioner för 

psykiskt utvecklingsstörda, resermtionsans/ag 
7 Bidrag till driften av särskolor m. m., förs/agsans/ag 
8 Bidrag till handikapporganisationer, reservationsanslag 
9 Kostnader för viss verksamhet för blinda, 

förslagsanslag 
10 Ersättning till postverket för befordran av blindskrifts-

försändelser, förslagsans/ag 

L Arbetarskydd m. m. 

1 Arbetarskyddsstyrelsen, förslagsanslag, varav 178 000 
kr. att avräknas mot automobilskattemedlen 

2 Yrkesinspektionen, förslagsanslag, varav 1 282 000 kr. 
att avräknas mot automobilskattemedlen 

M Internaöonell samverkan 

1 Socialattacheer, förslagsanslag 
2 Internationellt socialpolitiskt samarbete,förs/agsanslag 
3 Bidrag till världshälsovårdsorganisationen m. m., 

förslag sans/ag 
4 Vissa internationella resor, reservationsans/ag 
5 Vissa internationella kongresser i Sverige, reservations

anslag 

*Beräknat belopp. 

Summa kr. 

27 

89 200 000 

96 000000 

350000 
2 600 000 

214488 000 

1975000 

38 900000 
4 880000 

*135 000000 

8 395 000 

10000 000 
89 000000 
2 000000 

2 210 000 

2 265 000 

294 625 000 

25 965 000 

22 730 000 

48 695 000 

825 000 
3 365 000 

5 610000 
85000 

150 000 

10035000 

16 814 934 000 
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VI. Kommunikationsdepartementet 

A Kommunikationsdepartementet m. m. 

1 Kommunikationsdepartementet, förs/agsa11slag 
2 Kommitteer m. m., reserrationsans/ag, därav hälften 

att avräknas mot automobilskattemedlen 
3 Extra utgifter, reservationsanslag 

B Vägväsendet 

1 Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifter, för slagsanslag, 
att avräknas mot automobilskattemedlen 

2 Drift av statliga vägar, reservationsanslag, att avräknas 
mot automobilskattemedlen 

3 Byggande av statliga vägar, reservationsanslag, att 
avräknas mot automobilskattemedlen 

4 Bidrag till drift av kommunala vägar och gator, 
reservatio11sa11slag, att avräknas mot automobilskatte
medlen 

5 Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator, 
reservationsanslag, att avräknas mot automobilskatte
medlen 

6 Bidrag till drift av enskilda vägar m. m., reservations
anslag, att avräknas mot automobilskattemedlen 

7 Bidrag till byggande av enskilda vägar, reservations
anslag, att avräknas mot automobilskattemedlen 

8 Tjänster till utomstående, förs/agsa11slag, att avräknas 
mot automobilskattemedlen 

9 Avsättning till statens automobilskattemedelsfond, 
förslagsanslag 

C Trafiksäkerhet 

2 

Statens trafiksäkerhetsverk: 
Förvaltningskostnader, förs/agsans/ag, att avräknas 
mot automobilskattemedlen 
Uppdragsverksamhet, Jörslagsanslag, att avräknas 
mot automobilskattemedlen 

3 Registrering av motorfordon, förslagsans/ag 
4 Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid 

jämvägskorsningar, reservationsanslag, att avräknas 
mot automobilskattemedlen 

12 418 000 

17 400 000 

28 

5 968 000 

2 730 000 
430000 

9128 000 

5120 000 

914 800000 

725 470000 

144130000 

331 000000 

60000 000 

23 400 000 

10030000 

1000 

2 213 951000 

29 818 000 
1000 

6 500000 
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5 Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande, att avräknas mot automobilskattemedlen 2 200 000 

6 Kostnader för nytt bilregister m. m., resen·ations-
anslag, att avräknas mot automobilskattemedlen 26193 000 

64 712 000 

D Sjöfart 

Sjöfarts1•erket 

1 Farlcdsverksamhet, exkl. isbrytning, förslagsanslag 99100000 
2 Isbrytning, förslagsanslag 30 145 000 
3 Fartygsverksamhet, förslagsa11s/ag 9 920000 
4 Övrig verksamhet, förslagsans/ag 420 000 

Övriga sjöfartsändamål 

5 Handelsflottans pensionsanstalt 1 000 
6 Bidrag till vissa resor av sjöfolk, förslagsans/ag 365 000 
7 Avsättning till handelsflottans välfärdsfond, förslags-

anslag 650 000 
8 Understöd åt skärgårdsrederier m. m., förslagsa11s/ag 650 000 

141251 000 

E Institut m. m. 

Transportnämnden, förslagsans!ag, därav tre 
fjärdedelar att avräknas mot automobilskattemedlen 1692000 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: 

2 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 23 561 000 
3 Underhåll av materiel m. m., förslagsanslag 1 179 000 
4 Nyanskaffning av instrument m. m., reservations-

anslag 400 000 
5 U ppdragsverksamhet, förslagsanslag 4 550 000 
6 Väderlekstjänst för luftfarten, förslagsanslag 10 468 000 40 158 000 

7 Bidrag till vädcrleksstationer i Nordatlanten och på 
Grönland m. m., förslagsanslag 1576000 

8 Statens väg- och trafikinstitut, förslagsanslag, att 
avräknas mot automobilskattemedlen 5 323 000 

9 Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning, resen•a-
tionsanslag, att avräknas mot automobilskattemedlen 200 000 
Statens geotekniska institut: 

10 Förvaltni ngskostnadcr, förslagsans/ag 2 668 000 
11 U ppdragsverksamhet, förslagsanslag 3 141 000 
12 Utrustning, reservationsans/ag 100 000 5 909 000 

13 Fraktbidragsnämnden, förs/agsanslag 535 000 
14 Transportstöd för Norrland m. m., förslagsanslag 42 500 000 
15 Transportstöd för Gotland, förslagsanslag 2100000 
16 Transportforskningsdclegationcn, resermtio11Sanslag, 

att avräknas mot automobilskattemedlen 6 375 000 

106 368 000 
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F Diverse 

1 Ersättning till statens järnvägar för drift av icke 
lönsamma järnvägslinjer m. m. ~~11 

2 Ersättning till trafikföretag för drift av icke lönsamma 
busslinjer, reservationsa11s/ag, att avräknas mot 
automobilskattemedlen 

3 Ersättning till postverket för befordran av tjänste
försändelser, förs/agsa11s/ag, därav 2 725 000 kr. att 
avräknas mot automobilskattemedlen 

4 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar 
m. m., förslagsa11s/ag 

5 Beredskap för civil luftfart, reservatio11sa11s/ag 
6 Kostnader för visst värderingsförfarande, förslags

ans/ag 
7 Kostnader för riskgaranti till Scandinavian Airlines 

System, förs/agsans/ag 

Summa kr. 

30 

322 000 000 

14 550 000 

157 000000 

1 871 000 
800 000 

40000 

1 000 

496 262 000 

3 031672 000 
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VII. Finansdepartementet 

A Finansdepartementet m. m. 

1 Finansdepartementet, förs/agsans/ag 15 760 000 
2 Gemensamma ändamål för statsdepartementen, för-

slagsans/ag 25 400000 
3 Ekonomiska attacheer, förslagsans/ag 700000 
4 Kommittecr m. m., reservationsans/ag 7 500 000 
5 Extra utgifter, reservationsans/ag 400 000 

49 760 000 

8 Allmänna centrala ämbetsverk m. m. 
Kammarkollegiet, förs/agsans/ag *4 000000 
Statistiska central byrån: 

2 Statistik, register och prognoser, förs/agsanslag 98 633 000 
3 Statistisk uppdragsverksamhet, förslagsanslag 1 000 
4 Teknisk uppdragsvcrksamhet, förslagsanslag I 000 98 635 000 

Konjunkturinstitutet: 
5 Verksamheten i allmänhet, förslagsanslag 2 490000 
6 Särskilda undersökningar, reservationsanslag 580 000 3 070000 

7 Statskontorct, förslagsanslag *31400000 
8 Datamaskincentralen för administrativ databehand-

Jing, Jörslagsanslag 1 000 
9 Viss försöksverksamhet inom statsförvaltningen m. m., 

Jörs/agsanslag 4000000 
10 Riksrevisionsverket, Jörslagsanslag 26 731 000 
11 Byggnadsstyrelsen, förs/agsans/ag 30 080000 
12 Utredningar rörande byggnadsföretag m. m., reserva-

tionsans/ag 5 000 000 
13 Inredning av byggnader för statlig förvaltning, reser-

vationsanslag I 000000 
14 Statens förhandlingsnämnd, förslagsans/ag 1445000 
15 Statens avtalsverk, Jörslagsanslag 9 556 000 
16 Statens personalpensionsverk, förslagsanslag 14 518 000 
17 Statens personalbostadsdelegation, förs/agsanslag 588 000 
18 Statens personalutbildningsnämnd, förs/agsanslag 3 717 000 
19 Statens personalnämnd, förs/agsans/ag 9 202 000 

242943 000 

c Skatte- och kontrollväsen 

Tullverket: 
Förvaltningskostnader, förs/agsans/ag 238 300 000 

2 Anskaffning av viss materiel, reservationsanslag 3 450 000 241750000 

Mynt- och justcringsvcrket: 
3 Förvaltningskostnader, förs/agsanslag *5 263 000 
4 Nyanskaffning av vissa maskiner m. m., reserva-

tionsans/ag *450 000 5 713 000 

5 Statens justerare, förs/agsans/ag *2 627 000 
6 Riksskatteverket, förs/agsans/ag 59 200000 

*Beräknat belopp. 
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7 Avsättning till bank tillsynens fond, förslagsans/ag 
8 Avsättning till fondtillsynens fond, förslagsa11s/ag 
9 Avsättning till jordbrukskassetillsynens fond, förslags

ans/ag 
10 Avsättning till sparbankstillsynens fond, förs/agsan

slag 
11 Revision av sparbankernas förvaltning, förslagsans/ag 
12 Avsättning till försäkringsinspektionens fond, för-

s!agsans/ag 
13 Stämpelomkostnader, förslagsans/ag 
14 Kostnader för årlig taxering m. m., förslagsanslag 
15 Ersättning till postverket m. ft. för bestyret med skatte

uppbörd m. m., förslagsanslag 
16 Kilometerbeskattning, förslagsanslag 

D Bidrag och ersättningar till kommunerna 
Ersättning till Trelleborgs kommun för mistad tolag, 
förslagsa11Slag 

2 Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m., för
slagsanslag 

3 Kompensation till kommunerna med anledning av 
skatteomläggningen 1971, förslagsanslag 

E Diverse 

1 Ersättning till statens allmänna fastighetsfond: 
Slottsbyggnadernas delfond, förslagsanslag 

2 Bidrag till vissa internationella byråer och organisa-
tioner m. m., förslagsanslag 

3 Statens krigsförsäkringsnämnd m. m., förslagsanslag 
4 Bidrag till Föreningen Fruktdrycker 
5 Bidrag till vanföra ägare av motorfordon, förslagsan-

s/ag 
6 Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering 
7 Produktionsbidrag för dagstidningar, förslagsa11slag 
8 Samdistributionsrabatt för dagstidningar, förslags-

anslag 
9 Avlöningar till personal på indragningsstat m. m., 

förslagsanslag 
10 Viss utbildni ngsverksamhet, reservationsanslag 
11 Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering, 

förs/agsanslag 
12 Kostnader för vissa nämnder m. m., förslagsanslag 
13 Viss förslagsverksamhet m. m., förslagsans/ag 
14 Täckning av merkostnader för löner och pensioner 

m. m., förslagsanslag 
15 Viss informationsvcrksamhct, reserrationsanslag 
16 Förberedelser för omlokalisering av statlig 

verksamhet, förslagsanslag 

* Beräknat belopp. 
Summa kr. 

32 

1900000 
150000 

325 000 

2 220000 
950 000 

3 406 000 
1380000 

45 000 000 

29 600 000 
1260000 

395 481000 

1975000 

2 030 000 000 

. * 500 000 000 

2 531975 000 

6 686 000 

1 150 000 
43 000 
35 000 

1900000 
300 000 

*36 000 000 

*10 000 000 

100 000 
5 000 000 

5 800 000 
180 000 

85 000 

200 000 000 
11000000 

6 100 000 

284379 000 

3 504 538 000 
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VIII. Utbildningsdepartementet 

A Utbildningsdepartementet m. m. 

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

B Kulturändamål 

a) Konst, litteratur, musik, teater m. m. 

1 Konstnärsstipendier, reservationsanslag 
2 Konstnärsbelöningar, förslagsanslag 
3 Statens konstråd, förslagsans/ag 
4 Förvärv av konst för statens byggnader m. m., 

reservationsanslag 
5 Ersättning åt författare m. fl. för utlåning av deras 

verk genom bibliotek m. m., förslagsans/ag 
6 Statens biografbyrå, förs/agsanslag 
7 Teater- och musikrådet, förslagsa11slag 
8 Bidrag till Operan och Dramatiska teatern, reservations

anslag 
9 Bidrag till Svenska riksteatern, reservationsanslag 

10 Bidrag till stadsteatrar och därmed likställda teatrar, 
förslagsa11slag 

11 Rikskonsertverksamhet, reservationsanslag 
12 Bidrag till regionmusiken, förslagsa11slag 
13 Musikaliska akademien, försfagsans/ag 
14 Tidskriftsstöd, reservationsanslag 
15 Bidrag till särskilda kulturella ändamål, reservations

ans/ag 
16 Viss beredskapsutrustning m. m., reservationsanslag 

b) Arkiv, museer m. m. 

Riksarkivet: 
17 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 
18 Inköp av arkivalier och böcker m. m., reservations

anslag 

19 Landsarkiven, förs/agsanslag 
Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv: 

20 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 
21 Insamlingsverksamhet m. m., reservationsanslag 

Riksantikvarieämbetet och statens historiska 
museum: 

22 Förvaltningskostnader, förslagsans/ag 
23 Underhåll och ökande av museets samlingar m. m., 

reservationsanslag 
24 Vård och underhåll av fornlämningar och kultur

historiskt värdefulla byggnader, reservationsans/ag 
25 Uppdragsverksamhet, förs/agsans/ag 

3 Riksdagen 1972. 1 saml. Nr I 

8 469 000 

83 000 

2 897 000 
552 000 

11033000 

278 000 

701 000 
4 901 000 

33 

10 297 000 
15 200 000 

550000 

26047 000 

7 500000 
1275000 

178 000 

3 000 000 

9 537 000 
609 000 
662 000 

50 156 000 
27 599 000 

30 505 000 
14 858 000 
21004000 

1 651 000 
1 300 000 

24 700000 
700 000 

195 234 000 

8 552 000 

5 609 000 

3 449 000 

16 913 000 
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26 Bidrag till avlöningar inom landsantikvaricorganisa-
tionen, förslagsanslag 2 260 000 
Nationalmuseet: 

27 Förvaltningskostnadcr, förslagsanslag 8 406 000 
28 UnderMll och ökande av samlingarna m. m., 

reservationsanslag 850 000 
29 Utställningar av nutida svensk konst i utlandet, 

.reservationsanslag 320000 9 576 000 
30 Livrustkammarcn, förslagsanslag 1 169 000 

Naturhistoriska riksmuseet: 
31 Förvaltningskostnader, förslagsans/ag 7 502 000 
32 Materiel m. m., reservationsanslag 633 000 8 135 000 

Statens sjöhistoriska museum: 
33 Förvaltningskostnader, förslagsans/ag 4 013 000 
34 Underhåll och ökande av samlingarna, reservations-

anslag 1 000 4 014 000 

35 Etnografiska museet, förslagsanslag 1532000 
36 Medelhavsmuseet, förslagsanslag 497 000 
37 Skoklosters slott, förslagsanslag 1 231 000 
38 Bidrag till Nordiska museet, förslagsanslag 8 037 000 
39 Bidrag till Tekniska museet, förs/agsanslag 1959000 
40 Bidrag till Skansen, förslagsanslag 2 148 000 
41 Bidrag till vissa museer och arkiv 2 308 000 
42 Svenskt biografiskt lexikon, förslagsanslag 662 000 

Stifts- och Jandsbiblioteken: 
43 Förvaltningskostnader, förslagsanslag I 151 000 
44 Bokinköp och bokbindning m. m., reservations-

anslag 163 000 1 314 000 
45 Inköp av vissa kulturföremål, förslagsans/ag 100000 

79 465 000 

c) Ungdoms- och folkbild11i11gsverksamhet 

46 Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala 
verksamhet 7 100000 

47 Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verk-
samhet, reserrationsans/ag 17 500 000 

48 Bidrag till ungdomsledarutbildning, reservationsanslag 7100000 
49 Statens ungdomsråd, reservationsanslag 900 000 
50 Bidrag till hemgårdsrÖrelsen 225 000 
51 Bidrag till folkbibliotek, reservationsanslag 6 324 000 
52 Bidrag till föreläsningsverksamhet m. m. 2 490 000 
53 Bidrag till speciella folkbildningsåtgärder, reserva-

tionsanslag 500 000 
54 Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narko-

tikaupplysning, reservationsans/ag 1 511 000 
55 Bidrag till nykterhetsorganisationer m. m., reserva-

tionsans/ag 2 742 000 
56 Bidrag till de handikappades kulturella verksamhet 4 000 000 

50 392 000 
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d) Utbildning inom kulturområdet 
Akademien för de fria konsterna med konsthögskolan: 

57 Utbildningskostnader, förslagsans/ag 4 021 000' 
58 Undervisningsmateriel m. m., reserrationsanslag 498 000 4 519 000 

Konstfacksko Ian: 
59 Utbildningskostnader, förslagsanslag 9 510 000 
60 Undervisningsmateriel m. m., resen•ationsanslag 553 000 10063 000 

Musikhögskolorna: 
61 Utbildningskostnader, förs/agsans/ag 13 446 000 
62 Undervisningsmateriel m. m., reserrationsanslag 327 000 13 773 000 

63 Statens scenskolor, förslagsans/ag 6 309 000 
64 Statens dansskola, förslagsanslag 1989000 
65 Dramatiska institutet, förslagsans/ag 6 287 000 

Bibliotekshögskolan: 
66 Utbildningskostnader, förs/agsans/ag 2 488 000 
67 Undervisningsmateriel m. m., reservatio11sa11s/ag 450 000 2 938 000 

45 878 000 

370 969 000 

c Kyrkliga ändamål 

Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.: 
1 Förvaltningskostnader, förs/agsanslag 3 678 000 
2 Reparationsarbeten på domkapitelsbyggnader 6 000 3 684000 

3 Ersättningar till kyrkor m. m., förslagsanslag 140 000 
4 Vissa ersättningar till kyrkofonden 5 051 000 
5 Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m., 

förslagsans/ag 274 000 
6 Stipendier till blivande präster för utbildning i finska 

och samiska språken 9 000 
7 Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor, reserva-

tionsanslag 2 000000 
8 Bidrag till svenska ekumeniska nämnden 90000 
9 Bidrag till de svenska utlandsförsamlingarrta 120 000 

10 Bidrag till reparationsarbeten på de svenska utlands-
försarrilingarnas kyrkobyggnader, reservationsans/ag 68 000 

11 Bidrag till fria kristna samfund m. m., reservationsanslag 2 000000 

13 436000 

D Skolväsendet 

a) Centrala och regionala myndigheter m. m. 
1 Skolöverstyrelsen, förslagsans/ag 54 878 000 
2 Länsskolnämndcma, förslagsans/ag 26 342 000 
3 Läroboksnämnden, förslagsans/ag 800 000 
4 Bidrag till vissa elevorganisationer 320 000 
5 Bidrag till vissa föräldraorganisationer 230000 

82 570 000 
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b) Pedagogiskt utvecklingsarbete 
6 Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet, 

reservatio11Sanslag 

c) Det obligatoriska sko/väsendet m. m. 
7 Bidrag till driften av grundskolor m. m., förslagsanslag 
8 Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m., 

reservationsanslag 
9 Nomadskolor, förslagsans/ag 

Specialskolan m. m.: 
10 Utbildningskostnader, förslagsanslag 
11 Utrustning m. m., reservationsanslag 
12 Resor för elever jämte ledsagare, förslagsanslag 

13 Bidrag till förskolverksamhet m. m. för vissa handi-
kappade barn, förs/agsanslag 

d) Gymnasiala skolor m. m. 
14 Bidrag till driften av gymnasieskolor, förslagsanslag 
15 Bidrag till driften av lantbrukets yrkesutbildning, 

för slagsanslag 
16 Bidrag till driften av skogsbrukets yrkesutbildning, 

förslagsanslag 
17 Statliga realskolor, förslagsanslag 
18 Bidrag till driften av högre kommunala skolor, för

slagsans/ag 
19 Bidrag till driften av riksinternatskolor, förslagsanslag 

Sjöbefälsskoloma: 
20 Utbildningskostnader, förslagsanslag 
21 Utrustning m. m., reservationsanslag 

22 Statens skogsinstitut, förslagsanslag 
Trädgårdsskolan i Norrköping: 

23 Utbildningskostnader, Jörslagsanslag 
24 Materiel m. m., reservationsanslag 

25 Bidrag till Bergsskolan i Filipstad, förslagsanslag 
26 Bidrag till driften av vissa privatskolor, förslagsanslag 
27 Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning, reserva-

tionsanslag 
28 Främjande av lärlingsutbildning hos hantverksmästare 

m. m., förslagsanslag 
29 Bidrag till kostnader för granskning av utförda gesäll

prov 
30 Vissa kurser för ingenjörer m. m., reservationsanslag 

e) lnvesteringsbidrag 
31 Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m., 

för slagsanslag 
32 Bidrag till vissa fullbordade byggnadsarbeten för folk

skoleväsendet, förs/agsans/ag 
33 Bidrag till bostäder för lärare inom det obligatoriska 

skolväsendet, förslagsanslag 
34 Bidrag till byggnadsarbeten vid folkhögskolor, reserva

tionsanslag 

36 

22 975 000 

22 975 000 

3 814 000000 

5 535 000 
5 207 000 

42 301 000 
2 118 000 
1 510 000 45 929 000 

1240 000 

3 871 911 000 

1269 000 000 

31499000 

19 196 000 
1390000 

600 000 
11399000 

9 504000 
990 000 10494 000 

1894000 

901 000 
127 000 1028000 

1060000 
17 080 000 

25 572 000 

3 500 000 

45000 
330 000 

1394087 000 

206000000 

1 180 000 

72000 

6 000000 
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35 Bidrag till byggnadsarbeten för lantbrukets yrkes-
utbildning, reservationsanslag 3 000 000 

36 Bidrag till byggnadsarbeten för skogsbrukets yrkes-
utbildning, reservationsanslag 2100 000 

218 352 000 

5589 895000 
E Högre utbildning och forskning 

a) Centrala myndigheter m. m. 
U ni vers i tetskanslersämbetet: 

1 Förvaltningskostnader, förs/agsanslag 10 llO 000 
2 Utredningar m. m., reservatio11sa11slag 1 515 000 11685000 

3 Utrustningsnämnden för universitet och högskolor, 
förs lagsanslag 2 363 000 

4 Nämnden för socionomutbildning, förslagsanslag 1214000 

15 262 000 
b) Universiteten m. m. 
Humanistiska fakulteterna m. m.: 

5 Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag 73 440000 
6 Driftkostnader, reservationsans/ag 16 500 000 89 940000 

Teologiska fakulteterna: 
7 Avlöningar till lärarpersonal, för slagsanslag 3 891 000 
8 Driftkostnader, reservationsanslag 930000 4 821 000 

Juridiska fakulteterna: 
9 Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag JO 649 000 

10 Driftkostnader, reservationsanslag 1910000 12 559 000 

Samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m.: 
11 Avlöningar till lärarpersonal, förs/agsanslag 96141 000 
12 Driftkostnader, reservationsans/ag 19 900 000 116 041 000 

Medicinska fakulteterna m. m.: 
13 Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag 104 840000 
14 Driftkostnader, reservationsans/ag 75 000000 179 840 000 

Odontologiska fakulteterna m. m.: 
15 Avlöningar till lärarpersonal, förs/agsans/ag 27 474 000 
16 Driftkostnader, reservationsans/ag 12 700 000 
17 Vissa tandsjukvårdskostnader, förslagsanslag 22 013 000 62187 000 

Farmaceutiska fakulteten m. m.: 
18 Avlöningar till lärarpersonal, förs/agsans/ag 4 240 000 
19 Driftkostnader, reservationsanslag 3 800000 8 040 000 

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.: 
20 Avlöningar till lärarpersonal, förs/agsanslag 106 850000 
21 Driftkostnader, reservatio11sa11s/ag 53 065 000 159 915 000 

Tekniska fakulteterna m. m.: 
22 Avlöningar till lärarpersonal, förs/agsanslag, varav 

720 000 kr. att avräknas mot automobilskatte-
medlen 95 465 000 

23 Driftkostnader, reservationsans/ag 50 900000 
24 Chalmers tekniska högskola, reservationsanslag, 

varav 580 000 kr. att avräknas mot automobil-
skattemedlen 67 993 000 214 358 000 
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Vetenskapliga bibliotek: 
25 Avlöningar, förs/agsanslag 
26 Bokinköp m. m., reservatio11sa11s/ag 

27 Förvaltningarna vid universiteten m. m., 
för slagsanslag 

28 Decentraliserad universitetsutbildning m. m., reserra
tio11sa11slag 

29 Bidrag till Handelshögskolan i Stockholm 

c) Vissa högskolor m. m. 

30 Socialhögskolorna, förs/agsans/ag 
31 Fortbildning av socionomer, journalister m. m., 

reservationsanslag 
32 Bidrag till Svenska diakonsällskapets sociala ut-

bildningsverksamhet 
33 Journalisthögskolorna, förslagsans/ag 
34 Latinamerika-institutet i Stockholm, förslagsans/ag 
35 Vissa kurser för utländska studerande, förslagsans/ag 

d) Gemensamt för universitet och högskolor 

36 Universiteten m. m.: Gemensamma driftkostnader, 
förslagsans/ag 

37 Ersättning åt vissa opponenter vid disputationer, 
förslagsanslag · 

38 Ersättning åt sakkunniga i befordringsärenden, 
förslagsa11s/ag 

39 Gästförcläsningar, reserrationsanslag 
40 Stipendier för främjande av högre vetenskapliga 

studier, reservatio11sa11s/ag 
41 Pedagogiskt utvccklingsarbcte vid universiteten m. m., 

reserrntionsanslag 
42 Universitetens datamaskincentraler, Jörs/agsanslag 
43 Kostnader för datamaskintid, förs/agsa11s/ag 
44 Extra utgifter vid universiteten m. m., reserva-

tio11sa11slag 

e) Vissa forskningsändamål 

45 Medicinsk forskning, reserratio11sa11slag 
46 Humanistisk forskning, reservationsans/ag 
47 Samhällsforskning, resenationsans/ag 
48 Naturvetenskaplig forskning, reserrationsans/ag 
49 Atomforskning, reservatio11sa11s/ag 
50 Europeiskt samarbete inom kärnforskningen, förslags

ans/ag 
51 Europeiskt samarbete inom rymdforskningen m. m., för

slagsanslag 

*Beräknat belopp. 

34 826 000 
16255000 

38 

51 081 000 

42 264 000 

5 845 000 
1906000 

948 797 000 

24169 000 

796 000 

369 000 
5 245 000 

1 000 
1679000 

32 259 000 

199 522 000 

950 000 

3 650000 
443 000 

12 480 000 

8 777 000 
1 000 

23 450 000 

1015000 

250 288 000 

47 030 000 
9 860 000 

11200 000 
51490000 
22 380 000 

22 745 000 

*16 720 000 
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Forskningsinstitutet för atomfysik: 
52 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 
53 Materiel m. m., reservationsanslag 

54 Bidrag till Institutet för internationell ekonomi 
55 Bidrag till Konung Gustaf V:s forskningsinstitut 
56 Bidrag till Internationella meteorologiska institutet i 

Stockholm 
51 Bidrag till Riksföreningen mot cancer, reservations

anslag 
58 Institutet för social forskning, Jörslagsanslag 

f) 111red11i11g och utrustning 

2108 000 
247 000 

59 Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m., 
reservatio11Sa11s/ag 

F Lärarutbildning 
Lärarhögskolorna: 

1 Avlöningar till lärarpersonal m. m., Jörslagsans/ag 184 798 000 
2 Driftkostnader, reservationsanslag 33"889~000 

Folkskoleseminarierna: 
3 V t bi ldningskostnader, förslagsanslag 3 585 000 
4 Materiel m. m., reservationsanslag 60000 

Förskoleseminarierna: 
5 Utbildningskostnadcr, förs/agsanslag 28 531 000 
6 Materiel m. m., reservationsans/ag 1468000 

Gymnastik- och idrottshögskolorna: 
7 Utbildningskostnader, Jörslagsans/ag 9 154 ooo 
8 Materiel m. m., reservationsans/ag 310 000 

Seminarierna för huslig utbildning: 
9 Utbildningskostnader, förslagsans/ag 16 862 000 

10 Materiel m. m., reservationsanslag 396 000 
Slöjdlärarseminariet: 

11 Utbildningskostnader, förslagsanslag 1309000 
12 Materiel m. m., reserrntionsanslag 62 000 
13 Statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor, 

förslagsanslag 
14 Särskilda lärarutbildningsåtgärder, reservationsanslag 
15 Lärares fortbildning m. m., resen'ationsanslag 
16 Bidrag till Ericastiftelsen, förslagsanslag 

G Vuxenutbildning 

Viss utbildning via radio och television m. m., reserva-
tio11sa11slag 
Statliga skolor för vuxna: 

2 Utbildningskostnader, förs/agsanslag 5 855 000 
3 Material för· självstudier, reservationsanslag 1000000 

*Beräknat belopp; 

39 

2 355 000 

780000 
749 000 

357 000 

3 000000 
*898 000 

189 564 000 

*72000000 

72 000000 

1508170 000 

218 687 000 

3 645 000 

29 999 000 

9 464000 

17 258 000 

1 371 000 

13 476 000 
2 342000 

39 453 000 
742 000 

336 437 000 

43 250 000 
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4 Undervisningsmateriel m. m., reservationsanslag 

5 Bidrag till driften av kommunala skolor för vuxna, 
förs lagsanslag 

6 Bidrag till studiecirkelverksamhet, förslagsanslag 
7 Bidrag till studieförbund 
8 Bidrag till driften av folkhögskolor, förslagsans/ag 
9 Bidrag till engångsanskaffning av utrustning m. m. 

till folkhögskolor, reservationsanslag 
10 Bidrag till löntagarorganisationernas centrala kurs

verksamhet, förslagsanslag 

H Studiesociala åtgärder 
1 Centrala studiehjälpsnämnden m. m.,förslagsanslag 
2 Studiebidrag m. m., förslagsanslag 
3 Kostnader för avskrivning av vissa studielån med 

statlig kreditgaranti, förslagsanslag 
4 Ersättning till postverket och riksbanken för deras 

bestyr med studiesocialt stöd, förs/agsans/ag 
5 Bidrag till avlönande av föreståndare vid elevhem vid 

gymnasieskolor m. m., förslagsanslag 
6 Bidrag till hälso- och sjukvård för studerande, för

slagsanslag 

I Internationellt-kulturellt samarbete 
a) Kulturellt utbyte med utlandet 

1 Kulturellt utbyte med utlandet, reservationsanslag 
2 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m., 

förslagsans/ag 
3 Sveriges anslutning till vissa internationella 

sammanslutningar, förslagsanslag 
4 Bidrag till bestridande av kostnader för vissa internationella 

kongresser i Sverige, reservationsanslag 
5 Bidrag till svenska institut i utlandet m. m. 

b) Nordiskt kulturellt samarbete 
6 Sekretariatet för nordiskt kulturellt samarbete m. m., 

förs/agsanslag 
7 Nordiska samarbetsprojekt m. m., reserl'Gtionsanslag 

Nordiska afrikainstitutet: 
8 Avlöningar m. m., förslagsans/ag 
9 Driftkostnader, reserrationsa11slag 

10 Nordiska institutet för samhällsplanering, förslagsanslag 
11 Bidrag till nordiska institutet för teoretisk atomfysik, 

förslagsanslag 
12 Nordiska kulturfonden, reservationsanslag 
13 Bidrag till vissa bilaterala nordiska projekt m. m., 

reservationsanslag 

188 000 

473 000 
318 000 

•Beräknat belopp. Summa kr. 

40 

7 043 000 

*165 000 000 
*165 000 000 

*9 400 000 
125 000 000 

1 000000 

7 500 000 

523193 000 

9 306 000 
*596 000 000 

500 000 

1190 000 

289 000 

1530000 

608 815 000 

905 000 

2 958 000 

171 000 

400 000 
506000 

4 940 000 

900 000 
4 059 000 

791 000 
424 000 

1093000 
1284000 

1473000 

10 024 000 

14964 000 

8 991926 000 
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IX. Jordbruksdepartementet 

A Jordbruksdepartementet m. m. 

1 Jordbruksdepartementet, förslagsanslag 6460 000 

2 Lantbruksrcpresentanter, förslagsans/ag 713 000 

3 Kommitteer m. m., reservationsans/ag 7 800000 

4 Extra utgifter, reservationsans/ag 330 000 

15 303 000 

B Jordbrukets rationalisering m. m. 

1 Lantbruksstyrelsen, förs/agsans/ag 14 794000 

2 Lantbruksnämnderna, förslagsans/ag 90 101 000 

3 Kursverksamhet för jordbrukets rationalisering m. m., 
förs/agsans/ag 3 600000 

4 Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m., förslags-
anslag *14 000 000 

5 Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering m. m., 
reservationsans/ag 150 000 

6 Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaran-
ti, förslagsanslag 1000000 

7 Bidrag till särskilda rationaliseringsåtgärder i Norr-
land, m. m., förs/agsans/ag 12 000 000 

8 Odlings- och byggnadshjälp åt innehavare av vissa 
kronolägenheter m. m., förslagsanslag l 200000 

9 Befrämjande av husdjursaveln m. m., reservations-
anslag 1 000000 

10 Statens hingstdepå och stuteri, jörslagsanslag 1729000 

11 Särskilt stöd åt biskötsel och växtodling, reservations-
anslag 96000 

12 Bidrag till Svensk matpotatiskontroll, reservations-
anslag 110 000 

13 Restitution av bensinskatt till trädgårdsnäringen, att 
avräknas mot automobilskattemedlen 500 000 

14 Rådgivningsverksamhet för rennäringens främjande, 
reservationsanslag 300 000 

15 Kompensation för bensinskatt till rennäringen, att 
avräknas mot automobilskattemedlen 200 000 

140 780 000 

c J ordbruksprisreglering 

1 Statens jordbruksnämnd, förslagsans/ag 9 509 000 
2 Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden, förslags-

anslag 865 000 
3 Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område, för-

slagsanslag 101 000000 
4 Kostnader för beredskapslagring av livsmedel och 

fodermedel m. m., förslagsanslag 36 066 000 
5 Stöd till jordbruket i norra Sverige, förs/agsanslag 66 000 000 

• Beräknat belopp. 
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6 Särskilt övergångsbidrag åt jordbrukare, m. m., 
förslagsanslag 8 100 000 

7 Bidrag till bokföringsverksamheten inom jordbruket, 
resen>atio11sa11slag 1218000 

8 Bidrag till permanent skördeskadeskydd 30000000 
9 Administration av permanent skördeskadeskydd m. m., 

förslagsanslag 13 013 000 

265 771000 

D Skogsbruk 

1 Skogsstyrelsen, förs[agsanslag 7 634000 
2 Bidrag till skogsvårdsstyrelserna, förslagsanslag 38 124 000 
3 Bidrag till skogsförbättringar, förslagsans[ag 8 000000 
4 Vägbyggnader på skogar i enskild ägo, förslagsans/ag, 

att avräknas mot automobilskattemedlen 15 000 000 
5 Åtgärder för ökad skogsproduktion i Norrland m. m., 

förslagsanslag 10100 000 
6 Kursverksamhet för skogsbrukets rationalisering 

m. m., förslagsanslag 1466 000 

80 324 000 
E Fiske 

1 Fiskeristyrelsen, förslagsanslag 6 736 000 
2 Fiskeriintendenter rn. m., förs/agsanslag 1025000 
3 Främjande i allmänhet av fiskerinäringen, reserra-

tionsanslag 265 000 
4 Kursverksamhet på fiskets område, reservationsanslag 285 000 
5 Bidrag till fiskehamnar m. m., reservationsanslag 2 000 000 
6 Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen, förslagsans!ag 20000 
7 Restitution av bensinskatt till fiskerinäringen, reserva-

tionsanslag, att avräknas mot automobilskattemedlen 1 151 000 
8 Särskilt omställningsstöd till fiskare, förslagsanslag 3 000000 
9 Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till 

fiske, förslagsanslag 1 000 
10 Kostnader för fiskeutredningar i vattenmål rn. m., 

förslag sans/ag 1 000 
11 Ersättning till strandägare för mistad fiskerätt m. m., 

förslagsanslag 1000000 
12 Fiskeriundersökningsfartyg, resen·ationsanslag 6.000000 
13 Bidrag till fiskare med anledning av avlysning 

av fiskevatten, reservatio11sa11s/ag 1 000 

21485 000 
F Service och kontroll 

Statens livsmedelsverk, förs/agsans/ag 18 443 000 
2 Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid 

kontrollslakterier, förslagsanslag 8 058 000 
3 Statens veterinärmedicinska anstalt, förs/agsanslag 13 881 000 
4 Anskaffande av viss laboratorieutrustning m. m., 

reservatio11sa11slag 50000 
5 Veterinärstaten, förslagsanslag 17 612 000 
6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, 

m. m., förs/agsanslag 3 000 000 
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H Miljövård m. m. 

1 Statens naturvårdsverk, förslagsanslag 
2 Koncessionsnämnden för miljöskydd, förslagsans/ag 
3 Miljövårdsinformation, resen•ationsanslag 
4 Rikskampanj mot nedskräpning, reservatio11sa11s/ag 
5 Ersättningar vid bildande av naturreservat m. m., 

resermtionsans/ag 
6 Vård av naturvårdsområden m. m., reservationsans/ag 

Stöd till idrotten: 
7 
8 

Organisationsstöd m. m., resermtionsanslag 50 900 000 
Anläggningsstöd m. m., reservationsans/ag, varav 
8 500 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen 23 600 000 

9 Miljövårdsforskning, reservationsans/ag . 
10 Stöd till kollektiv forskning på vatten- och luftvårds

områdct, reservationsanslag 
11 Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m., 

förslag sans lag 
12 Bidrag till miljövårdande åtgärder inom 

industrin m. m., reservationsans/ag 
13 Ersättning för vissa skador av rovdjur, m. m., förslags

a11slag 

I Diverse 

I Servitutsnämnder, m. m., Jörs/agsans/ag 
2 Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m., 

reservationsanslag 
3 Bidrag till vissa internationella organisationer m. m., 

förslag sans/ag 
4 Ersättning för förvaltningen av vissa lånefonder, 

Jörslagsanslag 
5 Ersättningar för vissa besiktningar och syneförrätt

ningar, förslagsans/ag 

• Beräknat belopp. 

St1mma kr. 

44 

21210000 
1430 000 
1 650000 

500 000 

9 000 000 
8 100 000 

74 500000 

13 620 000 

*1200 000 

134 000 000 

50 000 000 

960 00(} 

316170 00() 

273 OOG-

1 00(} 

3 492 000 

21 000 

5000 

3 792 00() 

1082 845 000 
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X. Handelsdepartementet 

A Handelsdepartementet m. m. 

l Handelsdepartementet, förslagsanslag 
2 Kommitteer m. m., reservationsanslag 
3 Extra utgifter, reservationsanslag 
4 Krigsmaterielinspektionen, förslagsanslag 
5 Kostnader för nordiskt samarbete, förslagsanslag 

B Främjande av utrikeshandeln m. m. 

Handelssekreterare, reservationsanslag 
Kollegiet för Sverige-information i utlandet: 

2 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 
3 Exportfrämjande m. m., reservationsanslag 

4 Exportrådet för den mindre industrin, resermtionsanslag 
5 Svenska handelskammare i utlandet m. m., 

reservationsanslag 
6 Svenska turisttrafikförbundet 
7 Exportfrämjande åtgärder för textil- och konfektions

industrierna samt den manuellt arbetande glasindu
strin, resermtionsanslag 

8 Täckande av förluster på grund av garantier för lån 
till textil- och konfektionsindustrierna samt den 
manuellt arbetande glasindustrin, förslagsans/ag 

C Kommerskollcgium m. m. 

1 Kommerskollegium, förslagsanslag 
2 Sprängämnesinspektionen, förs/agsans/ag 
3 Bidrag till vissa internationella byråer m. m., förs/ags

ans/ag 
4 Kostnader för vissa nämnder m. m., förslagsans/ag 

D Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor 

1 Marknadsrådet, förslagsanslag 
2 Näringsfrihetsombudsmannen, förs/agsanslag 
3 Konsumentombudsmannen, förslagsans/ag 

* Beräknat belopp. 

* 1217000 
* 5 243 000 

45 

5 235 000 
2 020 000 

125 000 
177 000 
100 000 

7 657000 

* 7 970000 

6460000 

* 855 000 

* 1919 000 
5 400 000 

7 200 000 

750000 

30554 000 

11589000 
1370000 

357 000 
60000 

13 376 000 

638 000 
1583000 
1727000 
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4 Statens pris- och kartellnämnd, förslagsanslag 10 921 000 
Statens institut för konsumentfrågor: 

5 Förvaltningskostnader, förslagsanslag * 6 736 000 
6 Undersökningar och upplysningsmateriel m. m., 

resermtio11sanslag * 374 000 7110 000 
7 Statens konsumentråd, reservatio11sa11slag * 4 394000 
8 Varudeklarationsnämnden * 1000000 

27 373 000 

E Patent- och registreringsverket m. m. 

1 Patent- och registreringsverket, förslagsanslag 38 033 000 
2 Särskilda kostnader för förenings- m. il register, 

förslagsanslag 2000 000 

40 033 000 

F Ekonomiskt försvar 

1 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, förslagsanslag 6 664 000 
2 Ersättning for beredskapslagring m. m., förslagsans/ag 74 428 000 

81092000 

Summa kr. 200 085 000 

* Beräknat belopp. 
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XI. Inrikesdepartementet 

A Inrikesdepartementet m. m. 

1 Inrikesdepartementet, förslagsans/ag 9 025 000 
2 Kommittcer m. m., reservationsans/ag 7 500 000 
3 Extra utgifter, resen•ationsanslag 200 000 
4 Bidrag till bestridande av kostnader för vissa inter-

nationella kongresser i Sverige, reservationsanslag l 000 

16726 000 

B Arbetsmarknad m. m. 

1 Arbetsmarknadsservice, förs/agsanslag 1033 000 000 
2 Syssclsättningsskapande åtgärder för arbetslösa, 

reservationsanslag, varav förslagsvis 175 000 000 kr. 
att avräknas mot automobilskattemedlen 357 000000 

3 Stöd till lageruppbyggnad, förs/agsans/ag 50 000 000 
4 Särskilda åtgärder för arbetsanpassning, reservations-

anslag, varav förslagsvis 50 000 000 kr. att avräknas 
mot automobilskattemedlen 790000 000 

5 Kontant stöd vid arbetslöshet, förslagsans/ag 371000000 
6 Totalf örsvarsverksamhet, förslag sans/ag 24000000 
7 Arbetsmarknadsverket: Utrustning, reservationsans/ag 17 000 000 
8 Arbetsdomstolen, förslagsanslag 637 000 
9 Statens förlikningsmannaexpedition, förslagsanslag 612 000 

10 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, 
förs lagsanslag 9000 

2 643 258 000 

c Invandring m. m. 

1 Statens invandrarverk, förslagsans/ag 16 230 000 
2 Åtgärder för flyktingar, förslagsanslag 18 200 000 
3 Anpassningsåtgärder för invandrare, reservationsans/ag 4 325 000 
4 Undervisning för invandrare i svenska språket m. m., 

förslagsanslag 41000000 

79 755 000 

D Regional utveckling 

1 Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksamhct, förslag sans lag 131 125 000 
2 Särskilda stödåtgärder i glesbygder, reservationsans/ag 5 000 000 
3 Bidrag till företagareföreningar m. fl.: Administra-

tionskostnadcr, reservationsanslag 10 000 000 
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4 Täckande av förluster i anledning av statligt stöd till 
hantverks- och industriföretag m. fl., förs/agsans/ag 

E Bostadsbyggande m. m. 

1 Bostadsstyrelsen, förs/agsans/ag 
2 Länsbostadsnämndema, förs/agsans/ag 
3 Statens hyresråd, förslagsans/ag 
4 Statens nämnd för samlingslokaler, förslagsanslag 
5 Räntebidrag, förslagsans/ag 
6 Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m., förslags

anslag 
7 Byggnadsforskning 
8 Rekonstruktionsbidrag till allmänna samlingslokaler, 

reservationsans/ag 

Summa kr. 

48 

12 000 000 

158125 000 

12 761 000 
24 657 000 
1 770000 

263 000 
1 000 

132 000000 
6 000000 

500000 

177 952 000 

3 075 816000 
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XII. Civildepartementet 

A Civildepartementet m. m. 

1 Civildepartementet, förslagsans/ag 
2 Kommitteer m. m., reservationsans/ag 
3 Extra utgifter, reservationsanslag 
4 Bidrag till vissa internationella organisationer m. m., 

reservationsanslag 

B Länsstyrelserna m. m. 

1 Länsstyrelserna, förslagsanslag 
2 Lokala skattemyndigheterna, förslagsans/ag 
3 Kronofogdemyndigheterna, förs/agsans/ag 

C Planväsendet 

1 Statens planverk, förslagsans/ag 
2 Bidrag till översiktlig planering m. m., reservations

anslag 

D Lantmäteriväsendet 

Lantmäteriet: 
1 Myndighetsuppgifter, förs/agsans/ag 
2 Förrättnings- och uppdragsverksamhet, förslags

ans/ag 
3 Bidrag till förrättnings- och uppdragsverksamhet, 

för slagsanslag 
4 Utrustning, reservationsans/ag 

E Kartväsendet 

Kartverket: 
1 
2 
3 
4 

Allmänna kartarbeten, reservationsans/ag 
Försvarsberedskap, reservationsans/ag 
Uppdragsverksamhet, förslagsans/ag 
Utrustning, reservationsans/ag 

F Räddningstjänst m. m. 

1 Statens brandinspektion, förs/agsans/ag 
2 Statens brandskola, förslagsanslag 
3 Bidrag till förebyggande och släckning av brand, 

förslagsanslag 
4 Bidrag till kostnader för kommunal beredskap, 

reservationsanslag 
5 Beredskap för oljebekämpning till sjöss, förs/agsanslag 

4 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1 

18 385 000 

1 000 

8 000000 
1150 000 

30 215 000 
674000 

1000 
1000000 

Summa kr. 

49 

5 286 000 
4000000 

135 000 

50000 

9 471000 

556 710 000 
159 881 000 
141582000 

858173000 

11 201 000 

10 140 000 

21341000 

27 536 000 

27 536 000 

31890000 

31890000 

1 060000 
2 237 000 

2 500000 

1000000 
5 500 000 

12297 000 

960708000 
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XIII. Industridepartementet 

A Industridepartementet m. m. 

1 Industridepartementet, förs/agsanslag 7 817 000 
2 Tekniska attachcer m. m., förs/agsa11s/ag 197 000 
3 Kommittcer m. m., reservationsa11s/ag 4 350 000 
4 Extra utgifter, resermtionsans/ag 200000 

12 564 000 

B Industri m. m. 

Statens institut för företagsutveckling: 
U ppdragsverksamhet, förslagsa11slag 1 000 

2 Främjande av företagsutveckling, rcsen1ationsa11s/ag 8 450 000 
3 Utrustning, rese1Tatio11sa11slag 715 000 9 166 000 

4 Främjande av hemslöjden, resermtionsanslag 960 000 
5 Medelstillskott till Norrlandsfonden, resenatio11s-

anslag 5 000000 
·6 Utbildningsåtgärder för textil- och konfektions-

industrierna samt den manuellt arbetande glasindu-
strin, reserrntionsanslag 3 500 000 

7 Omställningsfrämjande åtgärder för textil- och kon-
fcktionsindustrierna, rcsen•atio11sanslag '~2 500 000 

21126 000 

c Bergsbruk 

Sveriges geologiska undersökning: 
1 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 9 375 000 
2 Kartarbeten m. m., resen•atio11sa11s/ag 3 720 000 
3 Utrustning, resenationsanslag 730 000 
4 Prospektering, reservationsans/ag 21000000 
5 U ppdragsverksamhet, förslagsans/ag 600000 35 425 000 

6 Bergsstaten, förslagsans/ag 1 279 000 
7 Statens gruvegendom, förs/agsa11s/ag 21825000 

58 529 000 

n Energiförsörjning 

1 Statens elektriska inspektion, förs/agsanslag 2 883 000 
2 Kostnader för vissa nämnder, förs/agsansfag 43 000 
3 Främjande av landsbygdens elektrifiering, reserva-

tionsanslag 3 500 000 
,4 Delegationen för atomenergifdgor, förs/agsanslag 2 091 000 

8 517 000 
* Beräknat belopp. 
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E Teknisk utveckling m. m. 

Styrelsen för teknisk utveckling: 
l Teknisk forskning och utveckling, resenatio11sa11slag 133 800 000 
2 Drift av forskningsstationer, förs/agsanslag l 000 
3 Skeppsteknisk forskning och utveckling, reserra-

tio11sa11slag 12 000000 
4 Utrustning, reservationsanslag 3 500000 149 301 000 

5 Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet, 
förs/agsanslag *I 000 

6 Bidrag till statens provningsanstalt, reservationsanslag *4 900 000 
7 Statens provningsanstalt: Utrustning, reservations-

anslag *1100 000 
8 Statens skeppsprovningsanstalt: Uppdragsverksamhet, 

förslagsanslag 1000 
9 Bidrag till statens skeppsprovningsanstalt, reserva-

tionsanslag 2000 000 
10 Statens skeppsprovningsanstalt: Utrustning, reserra-

tionsans/ag 500 000 
11 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 620 000 
12 Bidrag tiJJ Sveriges standardiseringskommission 2 560000 
13 Atomenergiverksamhet inom Aktiebolaget Atomener-

gi, reserrationsans/ag 50 800 000 
14 Internationellt atomenergisamarbete, förs/agsanslag 4 240 000 
15 Utvecklingsarbete rörande utvinning av uran, reser-

vationsans/ag *8 100 000 

224123 000 

F DomänYerket 

Ersättning till domänverkets fond för utgifter för över-
talig personal, förslagsanslag 134 000 

Summa kr. 324 993 000 

XIV. Oförutsedda utgifter 

1 Oförutsedda utgifter, förslagsans/ag 1000000 

* Beräknat belopp. 
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XV. Riksdagen och dess verk m. m. 

A Riksdagen 

Riksdagen: 
1 Arvoden m. m. till riksdagens ledamöter, förslags-

anslag 21328000 
2 Reseersättningar m. m. till riksdagens ledamöter, 

förslagsanslag 5 620 000 
3 Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets 

verksamhet, förslagsanslag 250000 
4 Riksdagsutskottens studieresor, förs lagsanslag 855 000 
5 Parlamentariska delegationer, förslagsanslag 300 000 
6 Bidrag till studieresor, reservationsanslag 120000 
7 Representation m. m., förslagsanslag 125 000 
8 Kostnader för riksdagens interparlamentariska 

grupp, förslagsanslag 127 000 
9 Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare 55 000 

10 Bidrag till Europarörelsens riksdagsgrupp 30000 
11 Bidrag till riksdagspartiernas kostnader för grupp-

kanslier, förslagsanslag 1553000 
12 Kontorshjälp till riksdagsledamöter, förslagsanslag 861 000 
13 Pensioner åt f. d. riksdagsledamöter m. fl., förslags-

anslag 4 590000 
14 Utgivande av otryckta ståndsprotokoll, reserva-

tionsanslog *60 000 35 874000 

35 874 000 

B Den inre riksdagsförvaltningen 

Den inre riksdagsförvaltningen: 
1 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 30 575 000 
2 Kostnader för riksdagstrycket m. m., förslagsanslag 5 060 000 
3 Utgivande av särskilda publikationer, reservations-

anslag 124 000 
4 Utredning om riksdagens hus m. m., reservations-

anslag 580 000 36 339 000 

36 339 000 

c Allmänt kyrkomöte 

Allmänt kyrkomöte, förslagsanslag 1000 

D Riksdagens verk 

Riksgäldskontoret: 
1 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 6 248 000 
2 Kostnader vid emission av statslån m. m., förslags-

anslag 3 260 000 9 508 000 

* Beräknat belopp. 
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Riksdags biblioteket: 
3 Förvaltningskostnader, Jörslagsanslag 1497000 
4 Bokinköp och bokbindning, resermtio11sa11slag 370 000 1867000 

5 Riksdagens ombudsmannacxpedition, förslagsanslag 5 137 000 
6 Riksdagens revisorer och deras kansli, förslagsanslag 1 641 000 

Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: 
7 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 1207000 
8 Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet, 

förslagsanslag 1403 000 2 610 000 

20 763 000 

E Diverse 

1 Vinstutlottning i samband med ungdomens lön-
sparande, förslagsanslag 1200000 

2 Vinstutlottning i samband med allmänt lönsparande, 
förslagsanslag 700000 

3 Kommitteer m. m., förslagsanslag 35 000 
4 Täckning av merkostnader för löner och pensioner 

m. m., förslagsanslag 1 000 

1936000 

Summa kr. 94913 000 
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Utgifter för statens kapitalfonder 

• Riksgäldsfonden1 

Underskott på riksgäldsfonden 

Il. A vskrintlng av nya kapitalinvesteringar 

A Statens atfärs,·erksfonder 

Kommunikationsdepartementet: 

1 Posthus m. m. (I: A: 1), förslagsa11slag 
2 Teleanläggningar m. m. (I: B: 1), förslagsanslag 
3 Järnvägar m. m. (I: C: 1), förslagsa11s/ag 
4 Flygplatser m. m. (I: D: 1), förslagsanslag 

Industridepartementet: 
5 Byggnader och utrustning (I: E: 1), förslagsanslag 
6 Kraftstationer m. m. (I: F: 1), förslagsanslag 

B Statens allmänna fastighetsfond 

Justitiedepartementet: 

1 000 
6 000 000 

17 800 000 
l 000 

1 000 
1 000 

1 
2 

Polishus m. m. (Il: 1), reservationsanslag 10 000 000 

3 

4 

5 

Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården (Il: 3), 
reservationsanslag 2 000 000 
Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stockholm (Il: 4), 
reserrationsanslag 12 250 000 

Utrikesdepartementet: 

Inköp, uppförande och iståndsättande av fastig
heter för utrikesrepresentationen (U: 5), resen•ations
anslag 

Försvarsdepartementet: 

Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar (Il: 6), 
reservationsanslag *2 875 000 

6 Anskaffning av vissa skyddsrumsanläggningar 
(Il: 7), reserrationsanslag 

Socialdepartementet: 

7 Utbyggande av karolinska sjukhuset (Il: 8), reserra
tionsanslag 

*l 300 000 

5 000 000 

1 Stat för riksgäldsfonden se Bilaga till Utgifter för statens kapitalfonder sid. 57. 

*Beräknat belopp. 
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2 125 000 000 

23 802 000 

2 000 

23 804 000 

24 250 000 

3 915 000 

4 175 000 
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8 Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala 
(Il: 10), reservationsanslag 5 914 000 

9 Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdeparte-
mentets verksamhetsområde (Il: 11), reserrations-
anslag 10 750 000 21 664 000 

Finansdepartementet: 

10 Byggnadsarbeten för statlig förvaltning (Il: 12), 
reserrationsanslag 15 000 000 

11 Inköp av fastigheter m. m. (Il: 13), resen•ations-
anslag 11000000 

12 Vissa byggnadsarbeten vid tullverket (Il: 14), 
reservationsanslag 88 000 26 088 000 

Utbild n ingsdepartementet: 

13 Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål (Il: 15), 
reserratio11sa11slag *2 700000 

14 Byggnadsarbeten vid universiteten m. m. (Il: 17), 
reserrationsanslag *89 350 000 92 050 000 

Jordbruksdepartementet: 

15 Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor m. m. 
(Il: 18), reservationsans!ag 12 500 000 

C i vi ldepartemen tet: 

16 Byggnadsarbeten för länsstyrelserna (Il: 19), 
reserratio11sa11slag 7 250 000 

191892000 

c Försvarets fastighetsfond 

Försvarets fastighetsfond (III: 1-7),resen·ationsanslag *195 000 000 

D Statens utlåningsfonder 

Ut bi I dningsdepartemen tet: 

Studiemedclsfonden (IV: 6), resermtionsanslag 584 000 000 

Jordbruksdepartementet: 

2 Fiskeri lånefonden (IV: 8), resen•ationsanslag 765 000 
3 Lånefonden till främjande av beredning och avsätt-

ning av fisk m. m. (IV: 9), resenationsansfag 311000 1076000 

Inrikesdepartementet: 

4 Umefonden för allmänna samlingslokaler (IV: 15), 
reservatio11sa11slag 9 800 000 

594 876 000 

* Beräknat belopp. 
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E Fonden för låneunderstöd 

Socialdepartementet: 

1 Lån till byggande av sjuk hem (V: 2), reserl'atio11s-
anslag 5 167 000 

Finansdepartementet: 

2 Pressens lånefond (V: 7), reservationsanslag 5 000 000 . 

Handelsdepartementet: 

3 Lån till utbyggnad av oljelagringen (V: 8), reserva-
tionsanslag 9000000 

4 Lån till nordiska industrialiseringsfonden till förmån 
för Island (V: 9), reservationsanslag 7 000000 16 000 000 

Industri dcpartemen te t: 

5 Lån till Norrbottens järnverk AB (V:ll), 
resen•ationsans/ag 8 700 000 

34 867 000 

F Diverse kapitalfonder 

Kommunikationsdepartementet: 

1 Vägmaskiner m. m. (IX: 2), förslagsanslag 1 000 
2 Sjöfartsmateriel m. m. (IX: 3), förslagsa11slag 1 000 2000 

Handelsdepartementet: 

3 Förrådsanläggningar m. m. (IX: 7), reservations-
anslag 5 500 000 

5 502000 

Summa kr. 1045 941000 

m. Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster 

1 Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster 1000 000 
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Förslag. till 
stat för riksglildsfonden 

för budgetåret 1972/73 

Utgifter 

A Räntor på statsskulden: 

1 Ränta på räntelöpande obligationslån, förslagsvis 
2 Vinster p[i premieobligationslån, förslagsvis 
3 Ränta på statsskuldförbindelser, förslagsvis 
4 " sparobligationer, förslagsvis 
5 " av staten övertagna lån, förslagsvis 
6 " lån hos statsinstitutioner och fonder m. m., 

förslagsi•is 
7 Årsanslaget till Hans Maj:t Konungen 
8 Ränta på köpeskillingen för fastigheten nr 1 i kv. 

Lejonet i Stockholm 
9 " konung Carl XIII:s hemgiftskapital 

10 " Göta kanals reparationsfond 
11 " kortfristig upplåning hos banker m. fl., 

förslagsvis 
12 " skattkammarväxlar, förslagsvis 
13 " beräknad ny upplåning, förslagsvis 

B Provisioner m. m.: 

I Försäljningsprovisioner m. m., förslagsvis 
2 Inlösningsprovisioner m. m., förslagsvis 
3 Kursförluster, förslags1•is 

Inkomster 

A Räntor: 

1 Ränta på uppköpta obligationer 
2 " " rörliga krediter 
3 " kortfristig utlåning till banker m. fl. 
4 " övriga utlånade medel 

B Uppgäld och kursvinster: 

l Uppgäld 
2 Kursvinster 

5 Riksdagrn 1972. 1 saml. Nr 1 

57 

.Bilaga 
till Utgifterför 
statens kapitalfonder 

5 000000 
2 500000 

1 000 

Summa kr. 

10000 
70 000 000 

1 000000 
1000000 

1 000 
1 000 

1141900000 
176 715 000 
67 000000 
90 000000 

198 000 

62 000 000 
300000 

90000 
7 500 
7 045 

25 000 000 
500 000000 
130 494 455 

2193 712 000 

7 501000 

2201213000 

72 010 000 

2000 
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C Diverse inkomster: 

1 Preskriberade obligationer och kuponger m. m. 
2 Dragningslistor på premielånen 
3 Övriga diverse inkomster 

Underskott att avföras på riksstatens driftbudget 

4 000 000 
200000 

1 000 

Summa kr. 

58 

4 201000 

76213 000 

2125 000000 

2201213 000 
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.pitalbudgeten 

,komsterna på kapitalbudgeten 

1 Unemedel 

59 

4691728 000 
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FÖRSLAG TILL 

INVESTERINGSSTATER FÖR BUDGETÅRET 1972/73 

I. Statens affärsverksfonder 

A. Postverkets fond 

A vskrivningsmedel Investeringsanslag 41000000 
från riksstaten 1 000 
inom fonden 16 100 000 

Övriga kapitalmedel 1 000 
Investeringsbemyndigande 24 898 000 

41000 000 41000 000 

8. Televerkets fond 

Avskrivningsmedel: Telean- Investeringsanslag: 
läggningar m. m. Teleanläggningar m. m. 777 600000 

från riksstaten 6 000000 Rundradioanläggningar 35 600000 
inom fonden 780 500000 

A vskrivningsmedel : Rundra-
dioanläggningar 

inom fonden 35 600 000 
Övriga kapitalmedel: Tele-
anläggningar m. m. 1000000 
Investerings bemyndigande: 
Teleanläggningar m. m. -9900000 

813200 000 813200 000 

C. Statens järnvägars fond 

Avskrivningsmedel Investeringsanslag 342 200 000 
från riksstaten 17 800 000 
inom fonden 265 000000 

Övriga kapitalmedel 8 000000 
Investerings bemyndigande 51400000 

342 200 000 342 200 000 

D. Luftfartsverkets fond 

Avskrivningsmedel Investeringsanslag 88 000000 
från riksstaten 1000 
inom fonden 16 700000 

Övriga kapitalmedel 1000 
Investeringsbemyndigande 71298000 

88 000 000 88 000 000 

E. Fabriksverkens fond 

Avskrivningsmedel Investeringsanslag 43 900000 
från riksstaten 1000 
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inom fonden 
Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

17 000000 
. 500000 

26 399 000 

43 900 000 

F. Statens vattenfallsverks fond 

A vskrivningsmedel 
från riksstaten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

1000 
385 000 000 

5 000 000 
799 999 000 

1190 000 000 

G. Domänverkets fond 

Investeringsbemyndigande 4 096 000 

Summa investeringsbemyndi
ganden för statens ajfärsverks-
fonder 968 190 000 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 

A vskrivningsmedel 
från riksstaten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

191892000 
45 885 000 

3 050000 
255 214 000 

496 041 000 

III. Försvarets fastighetsfond 

Avskrivningsmedel 
från riksstaten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investeringsbemyndigande 

IV. Statens utlåningsfonder 

Utrikesförvaltningens lånefond 

Investerings bemyndigande 

Biståndsförvaltningens lånefond 

Investeringsbemyndigande 

195 000000 
26 782000 
16 000000 
46418 000 

284 200 000 

100 000 

400 000 

61 

43900 000 

Investeringsanslag 1190 000 000 

1190 000 000 

Summa investeringsanslag 4 096 000 

Summa investeringsanslag 496041 000 

496 041000 

Summa investeringsanslag 284 200 000 

284 200 000 

Investeringsanslag 100 000 

Investeringsanslag 400 000 
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Statens bosättningslånefond 

Investerings bemyndigande 1000 

Statens lånefond för den mindre skeppsfarten 

lnvesteringsanslag 

lnvesteringsbemyndigande 1 000 Investeringsanslag 

Allmänna studielånefonden 

Investeringsbemyndigande 

Studiemedelsfonden 

Avskrivningsmedel 
från riksstaten 

113 000 000 

584 000 000 

Lånefonden för studentkårlokaler 

Investeringsbemyndigande 1000 

Fiskerilånefonden 

Avskrivningsmedel 
från riksstaten 

Investerings bemyndigande 
765 000 

1235 000 

2 000 000 

Investeringsanslag 

lnvesteringsanslag 

lnvesteringsanslag 

Investeringsanslag 

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

Avskrivningsmedel 
från riksstaten 

Investerings bemyndigande 

Statens fiskredskapslånefond 
Investeringsbemyndigande 

311 000 
389 000 

700 000 

200 000 

Statens hantverks- och industrilånefond 

Investeringsbemyndigande 20 000 000 

Lånefonden för bostadsbyggande 

Investeringsbemyndigande 2 835 000 000 

Investeringsanslag 

Jnvesteringsanslag 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 

Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder 

Investeringsbemyndigande 3 000 000 Investeringsanslag 

Lånefonden för kommunala markförvärv 

Investeringsbemyndigande 75 000 000 

Lånefonden för allmänna samlingslokaler 

Avskrivningsmedel 
från riksstaten 

Investeringsbemyndigande 

Summa investeringsbemy11di
ga11de11 för statens 

9 800000 
4 200000 

14 000 000 

utlåningsfonder 3 052 527 000 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 

62 

1000 

1000 

113 000 000 

584 000 000 

1000 

2 000 000 

2 000 000 

700 000 

700 000 

200 000 

20 000 000 

2 835 000 000 

3000 000 

75 000 000 

14 000 000 

14 000 000 
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V. Fonden för låneunderstöd 

A vskrivningsmedel 
från riksstaten 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

34 867 000 
58 500000 

331636000 

425 003 000 

VII. Fonden för förlag till statsverket 

Övriga kapitalmedel 
Investeringsbemyndigande 

IX. Diverse kapitalfonder 

30000000 
15 001 000 

45 001 000 

A. Statens vägverks förrådsfond 

Avskrivningsmedel 
från riksstaten 1000 
inom fonden 58 400000 

Övriga kapitalmedel 600000 
Investerings bemyndigande -2 801000 

56 200 000 

B. Sjöfartsverkets fond 

Avskrivningsmedel 
från riksstaten 1000 
inom fonden 16 826 000 

Övriga kapitalmedel 50000 
Investerings bemyndigande 1623000 

18 500 000 

C. Fonden för Södertälje kanalverk 

I nvesteri ngsbemyndigande 7 500 000 

D. Statens datamaskinfond 

A vskrivningsmedel 
inom fonden 30 900000 

Investerings bemyndigande 50 100 000 

81000 000 

E. Jordfonden 

Investerings bemyndigande 1000 

63 

Summa investeringsanslag 425 003 000 

425 003 000 

Summa: investeringsanslag 45 001000 

45 001000 

Investeringsanslag 56200000 

56200 000 

lnvesteringsanslag 18 500 000 

18500 000 

Investeringsanslag 7 500 000 

Summa investeringsanslag 81000000 

81000000 

Investeringsanslag 1000 
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F. Förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap 

Avskrivningsmedel 
från riksstaten 
inom fonden 

Investerings bemyndigande 

Summa investeringsbe
myndiganden för 
diverse kapitalfonder 

5 500 000 
1062000 

-1062000 

5 500 000 

55 361 000 

SUMMA INVESTERINGSSTATER 

A vskrivningsmedel 
från riksstaten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investeringsbemyndigande 

1045941 000 
1695755 000 

122 702 000 
4 724 347 000 

7 588745 000 

lnvesteringsanslag 

Summa investeringsanslag 

64 

5 500 000 

5 500 000 

7 588 745 000 

7 588 745 000 
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Kapitalinvestering 

I. Statens affärsverksfonder 

A Postverket 

1 Posthus m. m. 

B Televerket 

Kommunikationsdepartementet: 
1 Teleanläggningar m. m. 

U tbildningsdepartemen tet: 
2 Rundradioanläggningar. 

c Statens järnvägar 

1 Järnvägar m. m. 

D Luftfartsverket 

1 Flygplatser m. m. 

E Förenade fabriksverken 

1 Byggnader och utrustning 

F Statens vattenfallsverk 

1 Kraftstationer m. m. 

G Domänverket 

J us ti tiedepartemen tet: 
1 Förvärv av jordbruksfastigheter för kriminalvården 

Jordbruksdepartementet: 
2 Markförvärv för naturvårdsändamål, m. m. 
3 Byggnadsarbeten m. m. vid vissa för lantbruks

högskolans försöksverksamhet disponerade 
jordbrukscgendomar 

4 000 000 

95 000 

Summa kr. 

65 

41000 000 

777.600000 

35 600000 

813 200 000 

342 200 000 

88 000 000 

43 900 000 

1190 000 000 

1000 

4 095 000 

4096 000 

2 522 396 000 
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Il. Statens allmänna fastighetsfond 

Justitiedepartementet: 

1 Polishus m. m. 40 000000 
2 Byggnadsarbeten för domstolsväsendet 1000 
3 Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården 4 000000 
4 Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stockholm 49 000 000 93 001 000 

Utrikesdepartementet: 

5 Inköp, uppförande och iståndsättande av fästig-
heter för utrikesrepresentationen 15 660 000 

Försvarsdepartementet: 
6 Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar *6000000 
7 Anskaffning av vissa skyddsrumsanläggningar *1 300 000 7 300 000 

Socialdepartementet: 
8 Utbyggande av karolinska sjukhuset 10000000 
9 Uppförande av ett personalbostadshus för karolinska 

sjukhuset 1 000 
10 Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala 11828000 
11 Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdeparte-

mentets verksamhetsområde 21500000 43 329 000 

Finansdepartementet: 
12 Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 60000000 
13 Inköp av fastigheter m. m. 25 000 000 
14 Vissa byggnadsarbeten vid tullverket 350 000 85 350 000 

Utbildn i ngsdepartemen tet: 
15 Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål *5 400 000 
16 Radio- och televisionshus 12 000000 
17 Byggnadsarbeten vid universiteten m. m. *180 000 000 197 400 000 

Jordbruksdepartementet: 

18 Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor m. m. 25 000 000 

Civildepartementet: 
19 Byggnadsarbeten för länsstyrelserna 29 000000 

Industridepartementet: 
20 Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. m. 1 000 

Summa kr. 496 041000 

* Beräknat belopp. 
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III. Försvarets fastighetsfond 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

7 

Armeförband: Anskaffning av anläggningar 
Marinförband: Anskaffning av anläggningar 
Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 
Central och högre regional ledning: Anskaffning 
av anläggningar 
Gemensamma myndigheter m. m.: 

Anskaffning av anläggningar 
Anskaffning av anläggningar för försvarets 
forskningsanstalt 

Anskaffning av vissa militära anläggningar 

IV. Statens utlåningsfonder 

Utrikesdepartementet: 
1 Utrikesförvaltningens lånefond 
2 Biståndsförvaltningens lånefond 

Socialdepartementet: 
3 Statens bosättningslånefond 

Kommunikationsdepartementet: 
4 Statens lånefond för den mindre skeppsfarten 

Utbildningsdepartementet: 
5 Allmänna studielånefonden 
6 Studiemedelsfonden 
7 Lånefonden för studentkårlokaler 

Jordbruksdepartementet: 
8 Fiskerilånefonden 
9 Lånefonden till främjande av beredning och avsätt-

ning av fisk m. m. 
10 Statens fiskredskapslånefond 

* Beräknat belopp. 

*11000000 

*2 700000 

Summa kr. 

100 000 
400000 

*113 000 000 
584 000 000 

1000 

2 000000 

700 000 
200000 

67 

*85 000 000 
*62000 000 
*95 000 000 

*28 000 000 

13 700 000 

*500 000 

284 200 000 

500 000 

1000 

1 000 

697 001 000 

2 900000 



Prop.1972:1 

Inrikesdepartementet: 
11 Statens hantverks- och industrilånefond 
12 Lånefonden för bostadsbyggande 
13 Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder 
14 Lånefonden för kommunala markförvärv 
15 Lånefonden för allmänna samlingslokaler 

V. Fonden för låneunderstöd 

Socialdepartementet: 
1 Lån till anordnande av barnstugor 
2 Lån till byggande av sjukhem 
3 Lån till nybyggnader vid erkända vårdanstalter för 

alkoholmissbrukare m. m. 
4 Lån till utländska läkare för viss efterutbildning 

Kommunikationsdepartementet: 
s Garanti till Aktiebolaget Aerotransport för 1971/72 

Finansdepartementet: 
6 Lån för inrättande av alkoholfria restauranger 
7 Pressens lånefond 

Handelsdepartementet: 
8 Lån till utbyggnad av oljelagringen 
9 Lån till nordiska industrialiseringsfonclen till förmån 

för Island 

Inrikesdepartementet: 
10 Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån 

Industridepartementet: 
11 Lån till Norrbottens järnverk AB 

VII. Fonden för förlag till statsverket 

Finansdepartementet: 
1 Vissa projekteringskostnader 

Civildepartementet: 
2 Förskott till vissa plankostnader m. m. 

20 000000 
2 835 000000 

3 000000 
75 000000 

6S 

14 000 000 2 947 000 000 

Summa kr. 3 647 403 00() 

20 000000 
31000000 

1 000 
1 000 51002000 

15 000000 

1000 
25 000000 25 001 000 

9 000 000 

7 000000 16 000 000 

250 000 000 

68 000 000 

Summa kr. 425 003 000 

45 000000 

1 000 

Summa kr. 45 001000 
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IX. Diverse kapitalfonder 

Försvarsdepartementet: 
Statens datamaskinfond: Försvarets delfond: 

Anskaffning av datamaskiner 

Kommunikationsdepartementet: 
Statens vägverks förrådsfond: 

2 Vägmaskiner m. m. 
Sjöfartsverkets fond: 

3 Sjöfartsmateriel m. m. 
4 Fonden för Södertälje kanalverk 

5 

6 

7 

Finansdepartementet: 
Statens datamaskinfond: _ 

Anskaffning av datamaskiner 

Jordbruksdepartementet: 
Jord fonden 

Handelsdepartementet: 
Förrådsfonden för ekonomisk försvårsberedskap·: 

Förrådsanläggningar m. m. 

56 200 000 

18 500 000 
7 500 000 

Summa kr. 

69 

23 000000 

82 200 000 

58 000 000 -

1 000 

5 500 000 

168 701 000 
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Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans J\faj:t 
Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972. 

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena 
WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, 
HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODH
NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, 

CARLSSON, FELDT. 

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler 
chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, fråga om proposition 

angående statsverkets tillstånd och behov under budgetåret 1972/73 och 
anför. 

Kungl. Maj:t fattar denna dag på hemställan av vederbörande före
dragande beslut om de förslag till riksdagen i frågor om statsverkets in
komster och utgifter för budgetåret 1972/73 som skall ingå i nämnda 
proposition. Utdrag av statsrådsprotokollet i dessa ärenden bör bifogas 
propositionen som bilagor 1-22. I fråga om bilagorna 4-15 har före
dragandena upprättat översikter över sina förslag. Dessa översikter tor
de få tryckas först i resp. bilaga. 

Förslag till nämnda proposition har den lydelse bilaga till detta pro
tokoll utvisar med därvid fogade specifikationer av inkomsterna och ut
gifterna på riksstatcn. Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riks
dagen 

att godkänna förslaget till riksstat för budgetåret 1972/73 och 
uppta statsverkets inkomster och utgifter i enlighet med detta. 

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande 
av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans 
Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av 
den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar. 

Ur protokollet: 

Britta Gyllensten 

KUNGL. BOKTR. STHLM 1972 710500 







Bilaga 1 till statsverkspropositionen 1972 

Finansplanen 

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t 
Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972. 

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena 
WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, 
HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODH

NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LöFBERG, LIDBOM, 

CARLSSON, FELDT. 

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter ge

mensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om f i11a11s

pla11 och beriikning av inkomster för budgetåret 1972/73 m. m. samt 

anför. 

Den internationella utvecklingen 

Medan en återhämtning i ekonomin inträdde i Nordamerika under 
1971 försvagades tillväxten i Västeuropa och Japan. Totalt för OECD
området sett var den ekonomiska aktiviteten lägre än vad som tidigare 
hade förutsetts. Tillväxttakten nådde inte upp till genomsnittet för 
1960-talet men blev änJå en procentenhet högre lin under 1970 eller 
omkring 3,5 0;0• Förbättringen kan helt tillskrivas konjunkturuppgången 
i Förenta staterna. Den internationella konjunkturbilden var sålunda 
under 1971 splittrad liksom under 1970. Ett gemensamt drag för hela 
området var dock fortsatta snabba pris- och kostnadsstegringar. 

För Västeuropa berliknas den totala produktionens ökning under 1971 
ha uppgått till drygt 3 O/o, dvs. avseviirt lägre än under de närmast före

gående åren. Avmattningen av den ekonomiska aktiviteten kom speciellt 
till uttryck i en vikande privat investeringscfterfrågan. Detta gällde sär
skilt lagerrörelserna. Avcn den privata konsumtionens tillväxt mattades 

i en del länder under 1971 medan däremot bostadsbyggandet kraftigt 
expanderade i flera llinder. 

Utvecklingen blev således svagare än vad som förutsågs ännu i den 
reviderade finansplanen 1971. Konjunkturbedömningarna i Västeuropa 
utgick för övrigt genomgående från att den starka ekonomiska aktivite-

t Riksdagen 1972.1 sam/. Nr 1. Bilaga 1. Finansplanen 

Prop. 1~72: 1 
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ten under 1969 och 1970 med stora prisökningar inte snabbt och dras

tiskt skulie brytas. Inom de internationella organ!sationerna fördes 

ganska långt fram under våren 1971 överläggningar där uppmärksam

heten i hög grad var inriktad pfi att med bibehållen full syss<:lsättning 

undvika fortsatta inflationistiska störningar. En snabbare sänkning av 

den ekonomiska ak~iviteten än som förutsetts inträdde emellertid till 

stor del beroende på företagens vikande invcsteringsverksamhet. Före

tagen bedömde oeks[1 sina lager som för stora. Speciellt gällde detta 

stapelvaror. Konjunkturcfämpningen i Japan fick också stora återverk

ningar p{1 frakt- och stapelvarumarknaderna. 

I\fot bakgrund av elen tilltagande arbetslösheten under 1971 Jades 

den ekonomiska politiken i flera länder efter hand om i expansiv rikt

ning. Därvid tilldelades finanspolitiken successivt en mer aktiv roll även 

om den fortsatta snabba prisökningen verkade återhållande på omfatt

ningen av de stimulerande åtgärderna. Kreditpolitiken hade i många 

länder r::::dan mot slutet av 1970 fått en cxpunsiv prägel och denna ten

dens förstärktes under 1971, bl. a. genom räntesänkningar i flertalet 

länder. 

Liksom under niirmast föregående i'1r steg priserna snabbt i OECD

ländcrna under 1971. Prisnivån beräknas ha stigit med drygt 5 0;0 , vil

ket dock är en procentenhet mindre än under :I 970. Dämpningen faller 

emellertid helt på de utomeuropeiska staterna. En viss uppbromsning 

gjorde sig gällande, speciellt mot slutet av året. Med tanke på den rela

tivt svaga cftcrfrågcutvccklingen i Västeuropa var prisstegringstakten 

ptifallande hög. Prisnivån i Västeuropa steg nämligen 1971 ungefär lika 

snabbt som 1970, eller med 6,5 O/u. För lönernas del har stegringstakten 

inom industrin i flertalet västeuropeiska Hinder uppgått till 10-15 O/o. 
I Storbritannien framträdde i början av 1971 tydliga tecken till stag

nation. Förklaringen torde främst ha varit förekomsten av omfattande 

strejker, starkt dlimpandc iagcrrörelscr samt en nedgång i de privata 

fasta investeringarna. Avmattningstendenscrna ledde till att budgeten i 

mars fick en expansiv prägel med bl. a. omfattande skattesänkningar. 

En fortsatt ökning av arbetslösheten föranledde regeringen att under 

sommaren ytterligare lägga om den ekonomiska politiken i stimuleran

de riktning. ÅtgLirderna kunde emellertid inte hindra att arbetslösheten 

under höf.ten ökade ytterligare. Dock tyder mycket på att ett uppsving 

i den ekonomiska aktiviteten inletts mot slutet av 1971. 
I Frankrike hade vid ingången av 1971 s1'tvm penning- som finans

politiken getts en expansiv utformning och den ekonomisb aktiviteten 

lf1g under det första halvåret pä en hög nivå. En viss ncdg:'.!ng i den in

hemska efterfrågan under första halvåret, främst förorsakad av Iagcr

ncdsklirningar, kompei1seradcs av en ökad utländsk efterfrågan. l\.frd 

hänvisning till de kruftiga prisstcgringarna och den snabbt tilltagande 

privata kc.nsumticncn vidtog regeringen i maj en viss föstramning av 
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kreditpolitiken. Denna lättades emellertid åter mot slutet av året sedan 

arbetslösheten visat tecken till att öka och en minskad investcringsvilja 

inom näringslivet kunnat konstateras. Tillviixttakten understeg endast 

obetydligt J 970 års. 
I motsats till de närmast föregående [trcn kan den svaga tillväxten i 

Italiens ekonomi inte i första hand förklaras av fortsatt oro på arbets

marknaden utan orsaken var en klart vikande inhemsk efterfrågan. 

Maskininvcstcringarna och bostadsbyggandct sjönk kraftigt från slutet 

av J 970 vilket tillsammans med minskande lagerinvesteringar och vikan

de privat konsumtion föranledde en omHiggning av den ekonomiska 

politiken i expansiv riktning. 

Efter en tillfällig uppgång under första kvartalet 1971 mattades pro

duktionstillväxtcn i Viisttyskland gradvis, samtidigt som efterfrågan på 

arbetskraft minskade betydligt. Såväl industriproduktion som orderin

gång visade märkbara stagnationstendenser mot slutet av året, medan 

däremot privat och offentlig konsumtion fortfarande utgjorde expansi

va element. För att minska effekterna av dca likviditctsökning som upp

stod till följd av det stora valutainfiödet under första halvåret fördes 

under huvuc!delen av 1971 en relativt stram ekonomisk politik. De un

der loppet av året tilltagande avmattningstcndenserna i ekonomin korn 

dock att medföra en successiv uppmjukning under andra halvåret av 

sf1väl finans- som kreditpolitiken. Härvid märks främst borttagandet 

vid halvårsskiftet av extraskatten på bolagsvinster och personliga in

komster samt lättnader i kreditpolitiken. 

Sedan mitten av 1970 har cxpansionskraften i den japanska ekono

min efter hand mattats. Under 1971 sjönk den totala produktionens 

tillvä~a markant. Stagnationstendenser gjorde sig främst gällande på in

vesteringssidan. Som en effekt av den vikande inhemska efterfrågan föll 
kapacitetsutnyttjandet inom den japanska industrin snabbt. Exporten 

fortsatte emellertid att kraftigt stiga under första halvåret 1971. Den 

ekonomiska politiken fick under loppet av året en alltmer expansiv 

inriktning och med hänsyn till tidigare erfarenheter hade man kunnat 

vänta sig att expansionen åter skulle komma i gång under andra halv

året 1971. De av Förenta staterna vidtagna åtgärderna i augusti fick 

emellertid en avkylande effekt på både export och investeringar. 

Återh1imtningen i Förenta staterna gick förhållandevis trögt. Mot slu

tet av året tilltog dock de expansiva dragen i styrka och huvudintrycket 

är att ett allmänt uppsving inletts. Under 1971 beräknas den totala pro

duktionen ha ökat med omkring 3 O/o, att jämföra med en minskning 

med drygt 0,5 O/o under l 970. En betydelsefull omläggning av den eko

nomiska politiken aviserades i augusti 1971. Bakgrunden härtill var 

önskan att åstadkomma snabbare ekonomisk tillvlixt, lugnare prisut

veckling och balans i utrikesbetalningarna. De internationellt mest upp

märksammade åtgärderna var upphävandet av dollarns inlösbarhet mot 
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guld samt införandet av en 10-procentig importavgift. Huvudsakligen 
internt verkande åtgärder var ett 90 dagars pris- och lönestopp som 
sedermera efterträddes av en pris- och lönekontroll. Vidare annonsera
des en tidigareläggning av en planerad skattesänkning från januari 1973 
till januari 1972. Mot slutet av året noterades en dämpning i pris- och 
lönestegringstakten. 

Det internationella betalningsläget präglades under 1971 av betydande 
oro och osäkerhet. Till skillnad från 1970 förstärktes under året ojämn
heten i de större ländernas bytesbalanser. Sålunda svängde Förenta sta
ternas bytesbalans från ett mindre överskott till ett kraftigt underskott, 
vilket hade sin främsta motsvarighet i ett nästan tredubblat japanskt 

överskott. Italiens överskott fördubblades medan förändringen i övriga 
större länders bytesbalanser inte fick samma omfattning. Konjunktur
utvecklingen i Förenta staterna fick således till följd att den underlig
gande gradvisa försämringen av landets bytesbalans kom i dagen. Sam
tidigt uppstod förväntningar om snara förändringar i flera större in
dustriländers valutakurser, främst Västtysklands. Det kapitalutflöde från 
Förenta staterna, som under 1970 och även i början av 1971 huvudsak
ligen föranletts av skillnader i räntenivån mellan Förenta staterna och 
övriga OECD-området ersattes gradvis av ett spekulativt kapitalflöde, 
riktat mot de länder vilkas valutor ansågs undervärderade. 

Den 5 maj sHingdes valutabörserna i en rad västeuropeiska länder till 
följd av trycket från kapitalströmmarna och när de några dagar senare 
åter öppnades hade Västtyskland och Nederländerna tillkännagett att 
de temporärt avsåg att låta sina valutakurser flyta. Schweiz och Öster
rike genomförde samtidigt officiella uppskrivningar av sina resp. va
lutor. I en del andra länder, bl. a. Japan och Frankrike, skärptes valuta
kontrollen. Trots dessa åtg[irdcr accelererade emellertid kapitalutflödet 
från Förenta staterna även om det nu riktade sig mot andra länder än 
dem som låtit sina valutakurser flyta. Efter att ha utgjort ca 6 miljarder 
dollar under vartdera av de två första kvartalen steg kapitalutflödet till 
bortemot 11 miljarder dollar under det tredje kvartalet. Detta medförde 
en betydande ökning av den internationella likviditeten. 

Den 15 augusti deklarerade Förenta staterna att dollarns konvertibi
litet gentemot guldet temporärt upphävts. Reaktionen i Japan och fler
talet länder i Västeuropa blev att de tidigare upprätthållna valutakurser
na övergavs och att valutorna i viss utsträckning tilläts att röra sig fritt. 
Detta ledde till att det spekulativa kapitalflödet markant avtog. 

Förhandlingar om nya kursförhållanden mellan deltagarfändernas va
lutor togs upp inom den grupp av tio länder, däribland Sverige, som 
slutit avtalet om de generella lånearrangemangen. Dessa förhandlingar 
avslutades med en överenskommelse, som träffades den 18 december 
1971 i Washington. 

överenskommelsen innebar att länderna skrev upp värdet av sina resp. 
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valutor med följande procenttal i förhållande till dollarn, räknat från 
läget innan oron på valutamarknaden bröt ut i maj 1971: Japan 16,9 O/o, 
Västtyskland och Schweiz 13,6 O/o, Belgien och Nederländerna 11,6 O/o, 
Frankrike och Storbritannien 8,6 °/o samt Italien och Sverige 7,5 O/o. 
Samtidigt devalverades den amerikanska dollarn med 7,9 O/o genom att 
guldets värde höjdes från $ 35 till $ 38 per uns. I förhållande till guld 
innebar överenskommelsen följaktligen att Japan revalverade med 
7,7 O/o, Västtyskland och Schweiz med 4,6 O/o, Belgien och Nederländer
na med 2,8 O/o samt att Italien och Sverige devalverade med 1 O/o. I Sve
rige fick den amerikanska dollarn, som tidigare haft en kurs på 5 kronor 
och 17 öre, en ny kurs på 4 kronor och 81 öre. I överenskommelsen 
ingick vidare att Förenta staterna omedelbart avskaffade den 10-procen
tiga extratullen samt tillät skattefavörer även för importerade investe
ringsvaror. Man enades även om att vidga den högsta tillåtna margina

len från 1 O/o till 2,25 O/o för växelkursfluktuationer över och under den 
nya pariteten. 

Dagarna efter Washington-överenskommelsen ändrade även länder 
som inte deltagit i överläggningarna sina valutapariteter. Vad de nordis
ka länderna beträffar, förändrades den danska resp. norska kronan med 
samma procenttal som den svenska kronan. Den finska marken skrevs 
provisoriskt upp med 2,4 O/o i förhållande till dollarn, vilket i förhållan
de till guld innebar en devalvering med 5,7 O/o. 

Som en följd av den relativt svaga ekonomiska expansionen i industri
länderna fortsatte uppbromsningen av världshandelns tillväxt under 

1971. I volym beräknas världshandeln ha vuxit med 6 O/o, att jämföra 
med 9 O/o 1970 och 10 O/o 1969. Främst synes exporttillväxten i Förenta 
staterna och importtillväxten i Japan ha minskat, men en dämpning no
terades även i utrikeshandeln för flera västeuropeiska stater. Räknat i 
dollar steg världshandelspriserna snabbt under 1971. Detta berodde inte 
enbart på nedskrivningen av dollarn utan även på den tidigare berörda 
höjningen av prisnivån i många av de stora industriländerna. 

överenskommelsen om de monetära frågorna bör innebära att oron 
på valutamarknaderna upphör. Förutsättningar för en fortsatt snabb till
växt av handeln mellan länderna har härigenom skapats och företagen 
har fått ett säkrare underlag för sin planering. 

För 1972 förutses en fortsatt produktionsuppgång i Förenta staterna, 
även om dess styrka är svår att bedöma. Den offentliga sektorn liksom 
den privata konsumtionen torde komma att verka i expansiv riktning. 
Konsumtionsuppgången bör i sin tur bidra till en uppgång i lagerinves
teringarna, vilka ännu vid slutet av 1971 var förhållandevis låga. En fort
satt expansion kan också förutses för bostadsbyggandet. Den totala pro
duktionen under 1972 väntas stiga inte oväsentligt snabbare än 1971, 
vilket inte hindrar att arbetslösheten även 1972 troligen kommer att 
förbli hög. Om den nuvarande tendensen fortsätter kommer däremot 
prisstegringstakten att dämpas något. 
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För Västeuropas del ter sig konjunkturutvecklingcn under 1972, med 

tanke på de delvis motstridiga konjunkturtendenser som föreligger i de 

olika länderna, mera svårbedömd. Medan en re!ativt utdragen återhämt

ningsprocess förutses för Italiens del, ser utsikterna för den franska eko

nomin ljusare ut. Även om produktionsökningstakten kan väntas avta 
under året och bli något lägre än under 1971, synes den trots detta för 

Frankrikes del komma att ligga på en hög nivå jämfört med övriga län

ders. I Storbritannien, där utvecklingen redan vid ingången av 1972 var 

uppåtriktad, förefaller en fortsatt relativt hög produktionstillväxt trolig. 

Tillväxllaktcn i den västtyska ekonomin kommer att vara avhängig av 

de ekonomisk-politiska åtgärder som vidtas under den närmaste tiden. 

Beredskapen att vid behov snabbt s1itta in konjunkturstimulerande åtgär

der är god, dels genom att medel därför reserverats och dels genom att 

återbetalningen av deponerade konjunkturskattemedel kan tidigareläggas. 

Det finns skäl att anta att man anser sig kunna ändra tyngdpunkten i den 
ekonomiska politiken och att man därför liven kommer att föra en mera 

expansiv politik. Den offentliga sektorns tillväxt väntas sålunda tillsam

mans med utvecklingen av den privata konsumtionen vara tillräckligt 

stark för att under första halvåret 1972 kunna motverka avmattnings

tcndenser inom andra sektorer. Efter en viss tid av lageranpassning torde 

dessutom lagerinvesteringarna komma att verka pådrivande. Nedgång

en i industrins kapacitetsutnyttjande skulle härmed kunna begränsas, var

för en v1indning skulle kunna nås någorlunda snabbt för de privata in
vcsteri ngarna. 

Även vid en tämligen optimistisk bedömning av konjunkturutvcck
lingcn i Västtyskland framstår en relativt svag produktionstillväxt i 
Västeuropa som trolig fram till halvårsskiftet 1972. De dämpande ten
denserna från den västtyska ekonomin kan väntas avta under loppet av 
1972 för att mot slutet av året efterträdas av ett visst expansivt inflytan
de. Som en följd härav och av konjunkturuppg:'mgcn i Förenta staterna 
och Storbritannien kan ett uppsving i Västeuropa komma att ske under 
senare delen av 1972. De expansiva krafterna torde d1irvid i första 

hand utgöras av privat och offentlig konsumtion, bostadsbyggandc och 

möjligen också av lageruppbyggnad. Det nuvarande låga kapacitetsut

nyttjandet talar visserligen för att industriinvcstcringarna kommer att visa 

en fortsatt svag utveckling. De konjunkturstimulerande åtgärderna jäm

te effekterna av den nu uppnådda lösningen på valutaproblemen kan 
dock leda till en förhållandevis snabb uppgång även på invcsterings

området. 
I de nordiska länderna kan produktionstillväxten bli något starkare 

under 1972 än föregående år. även om utvecklingen inte är entydig. I 

Danmark och Finland, där konjunkturnedgången blev märkbar tidigt 

under 1971. förutses tillväxttakten under första delen av 1972 bli däm

pad för att sedan gradvis öka under årets lopp. I Norge låg produk-
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tionsökningcn under 1971 högre än i flertalet OECD-Jänder och den 

viintas bli endast obetydligt lägre under innevarande år. 
Världsh:mdcln 1972 har beräknats öka i samma takt som 1971, eller 

med 6 O/o i volym. Valutauppgörelsen kan emellertid medföra en snab
bare tillväxt av handeln. Den dämpning av de inhemska pris- och kost

nadsstegringarna som väntas i de västeuropeiska ekonomierna bör kunna 

få en återMllande effekt på de internationella handelspriserna. 
De förhandlingar som 1971 ägt rum mellan EEC och de mcdlemssö

kandc länderna har lett fram till att Storbritannien, Danmark och Irland 

i princip nu uppnått överenskommelse om medlemskap. I Norges fall 

fortsätter förhandlingarna varvid villkoren för fiskerinäringen står i 

centrum. 

Förberedelser har även skett för de förhandlingar som skall äga rum 

mellan de neutrala länderna och EEC om ett utvidgat ekonomi:>kt sam

arbete. För Sveriges del bör dessa förhandlingar kunna leda fram till 

ett avtal, som tryggar den svenska industrins tillgång till den stora tull
fria marknaden i Viisteuropa. Förhandlingen om samarbetets form och 

omfattning har tagit sin början i december och väntas pågå under första 

halvåret 1972. Ett avtal mellan Sverige och EEC bör kunna träda i 

kraft vid ingången av 1973. 

Konjunkturuh·eckling och ekonomisk politik i Sverige 1971 

De bedömningar av den ekonomiska utvecklingen under 1971 som 

kunde göras i början av året innebar att kulmen i den tidigare högkcm

junkturen passerats och att ett lugnare konjunkturförlopp var att vänta. 
Nftgon kraftigare avmattning framstod dock inte som det mest sanno

lika alternativet utan ekonomin väntades fortsiitta att karakfäriseras av 

en aktivitet på Himligcn hög nivå. Ti!Mixten i den totala produktionen 
beräknades avta från niira 5 O/o under 1970 till 2,5 a 3 O/o under J 971. 

l\fot denna bakgrund bedömdes kraven på att återställa balansen i ut
rikesbetalningarna och att stabilisera pris- och kostnadsutvecklingcn 
komma att stå i förgrunden för den ekonomiska politiken även under 

1971. Som allm~in förutsättning för politiken g1illde att hög beredskap 
skulle upprlitthållas för att möta de påfrestningar som skulle uppstå om 

efterfrågan utvecklades svagare än som förutsetts. Arbctsmarknadspoli

tikens resurser förstärktes därför kraftigt i budgeten för budgetåret 

1971/72. 
Prog110scrna för den ekonomiska utvecklingen under 1971 innehöll 

vissa osäkra faktorer beträffande såväl den internationella konjunk

turutvccklingcn som förändringarna i den inhemska efterfrågan. 1 ntcr

nationellt gmlde oslikerheten bl. a. den vlisttyska ekonomin. Överviigande 
skäl ![!lade för att avmattningen d1ir skulle bli måttlig men en mera 

klart uttalad stagnation kunde inte heller uteslutas. Internt innebar gi-
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vetvis avtalsförhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter att förut
sättningarna för bedömningarna av den inhemska efterfrågans utveck
ling i vissa avseenden var oklara. 

Den ekonomiska utvecklingen i Sverige visade sig efter hand under 1971 
bli avsevärt svagare än som kunnat förutses. Internationellt framträdde 
såväl i Västeuropa som i Japan mera utdragna och djupgående stag
nationstendenser än väntat och dessa återverkade på den svenska ex
porten. Oron på valutamarknaderna och krisen i det internationella 

betalningssystemet bidrog vidare till en allmän känsla av osäkerhet in
för framtiden. Inom landet hade de segslitna och utdragna löneförhand

lingarna besvärande återverkningar. En kraftig dämpning av den in
hemska efterfrågan kan delvis sättas i samband härmed. Försvagningen 
hänförde sig i första hand till den privata konsumtionen och byggnads
verksamheten, efterfrågekomponenter som annars regelmässigt visat en 
betydande stabilitet vid allmänna konjunkturnedgångar. Jämfört med 
första halvåret 1970 beräknas sålunda den privata konsumtionen under 
första halvåret 1971 ha minskat med nära 2 O/o och byggnadsinveste
ringarna med ca 6 O/o. Härtill kom effekterna av en i huvudsak väntad 
kraftig dämpning av lagerinvesteringarna. Följden av denna utveckling 
blev att den totala produktionens tillväxttakt sjönk från ca 5 O/o under 
andra halvåret 1970 till mindre än 1 O/o under första halvåret 1971. 

Läget på arbetsmarknaden försämrades successivt. Efterfrågan på ar
betskraft började minska redan under 1970 men låg under hela året på 
en mycket hög nivå. Under 1971 fortsatte efterfrågan att minska. Ten
denser till ökande arbetslöshet började framträda mot slutet av 1970, 
och under första halvåret 1971 skedde en relativt betydande uppgång av 
arbetslösheten. 

Efter hand som olika indikatorer visade att ekonomin utvecklades 
svagare än som förutsetts lades den ekonomiska politiken stegvis om i 
konjunkturstimulerande riktning. Kreditrestriktionerna lättades redan 
i början av året och under våren och sommaren vidtogs en rad åtgiir
der i syfte att skapa fler arbetstillfällen. Åtgärderna gavs en sådan ut
formning och inriktning att de låg i linje med de mera långsiktiga målen 
för den ekonomiska politiken och samtidigt gav stöd främst åt de bran
scher, regioner och grupper av människor som mest drabbades av det 
försämrade arbetsmarknadsläget. 

För att stimulera industrins investeringar släpptes successivt investe
ringsfonderna i praktiken fria. I juli medgavs att medel från invcste
ringsfonderna fick tas i anspråk även för lagerproduktion. Under våren 
beslöts ett extra skatteavdrag på 10 O/o för företagens investeringar i ma
skiner och inventarier. Avdraget höjdes sedermera till 20 O/o. I april och 
juli tidigarelades statliga och kommunala industribeställningar till ett 
sammanlagt värde av ett par hundra milj. kr. 

En serie åtgärder vidtogs för att öka byggnadsinvesteringarna. Ra-
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marna för bostadsbyggandet, såväl det statligt belånade som det icke 
statligt belånade, vidgades i flera omgångar under våren och sommaren. 
Byggandet av skolor och sjukvårdsanläggningar ökades i förhållande till 
de fastställda programmen. Byggnads- och anläggningsarbeten vid stat
liga myndigheter och affärsdrivande verk tidigarelades. Den offentliga 
byggnads- och anläggningsverksamheten utvidgades sålunda med arbeten 
till en beräknad kostnad av över en halv miljard kr. Vidare beviljades 
under de tre första kvartalen igångsättningstillstånd för s. k. oprioriterat 

byggande med en sammanlagd kostnad av ca 2 miljarder kr. 
Insatserna inom ramen för arbetsmarknadspolitiken utökades väsent

ligt i form av bl. a. beredskapsarbeten, arbetsmarknadsutbildning och 
åtgärder för svårplacerad arbetskraft. 

De ekonomisk-politiska åtgärderna hade en direkt stimulerande ef
fekt på främst bostadsbyggandet samt kommunernas och det privata nä
ringslivets investeringar. Den privata konsumtionen började återigen öka 
under senare delen av året sedan löneförhandlingarna avslutats. Lager
utvecklingen fortsatte emellertid att inverka negativt på produktionsut
vecklingen och avmattningen i exportefterfrågan bestod. Totalt sett 
beräknas därigenom den totala produktionen ha förblivit på en ungefär 
oförändrad nivå från andra kvartalet 1971. Arbetslösheten fortsatte där
för att stiga under hösten. 

Mot denna bakgrund beslöt regeringen att förelägga höstriksdagen 

förslag om ytterligare konjunkturstimulerande åtgärder, om vilka beslut 
sedermera fattats. Dessa åtgärder avsåg bl. a. stimulans till utbyggande 
av industrins produktionsapparat, särskilda insatser på miljövårdsområ
det och tidigareläggning av angelägna kommunala investeringar. Vidare 
föreslogs insatser för barnfamiljer och folkpensionärer. För industrins 
del förlängdes det 20-procentiga investeringsavdraget och rätten att an
vända medel från investeringsfonderna för lageruppbyggnad till att gälla 
även under 1972. Vidare infördes ett sysselsättningsanknutct 20-procen
tigt bidrag till lagerökning inom företag under 1972. Statsbidragen till 
miljövårdsinvestcringar inom industrin och kommunerna höjdes tempo
rärt. För att stimulera kommunerna att tidigarelägga angelägna investe
ringar höjdes tillfälligt statsbidraget till kommunala beredskapsarbeten 
från normalt 33 O/o till 75 O/o och en medelsram om 500 milj. kr. ställdes 
till förfogande. Vidare beslutades en förstärkning av bostadstilläggen 

för barnfamiljer samt ett extra köpkraftstillskott till pensionärerna med 
ett belopp motsvarande 3 O/o av basbeloppet. 

Mot slutet av året beslöt regeringen en viss ytterligare utbyggnad av 
insatserna i form av beredskapsarbeten och industribeställningar. 

Tillsammans avsåg de konjunkturstimulerande åtgärder som beslu

tades under 1971 utgiftsprogram och projekt till en beräknad totalkost
nad av ca 7 miljarder kr. Härtill kommer de indirekta effekterna. Redan 
under våren vidtogs en serie åtgärder till en sammanlagd kostnad av ca 
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2 miljarder kr. Den syssclsättningsskapande politiken forlsatt.:s sedan 

genom ytterligare insatser under sommaren och hösten. 

Aven kreditpolitiken lättades successivt under :1971. I början av året 

borttogs de kvantitativa restriktionerna för affärsbankernas utlåning 

och några begränsningar har därefter inte gällt betrliffandc industrins 

upplåning. Diskontot sänktes successivt i fyra etapper med sammanlagt 

2 procentenheter till 5 O/u. Under hösten avskaffades restriktionerna även 

för konsumtionskrediter. Utlåningen till näringslivet ökade kraftigt un

der året och dess tidigare hårt ansträngda likviditet förbättrades påtag-

1 igt. Av betydelse för investeringsutvccklingen inom industrin var vidare 

det ökade utrymme som bereddes denna sektor på obligationsmarkna

clcn. Summan för utgivna industriobligationer steg sålunda från drygt 

700 milj. kr. under 1970 till inemot 1,8 miljarder kr. under 1971. 

Sedd i stort präglades den ekonomiska utvecklingen under fjolåret av 

en delvis oväntad och ovanligt stark avmattning av den inhemska efter

frågan. Samtidigt avtog exportefterfrågan markant. Följden blev att den 

totala produktionens tillväxt starkt minskade. Medan uppgången 1970 

blev ca 5 0;0 översteg produktionsvolymen 1971 föregående års nivå med 

mindre lin en halv procent. 

En avsaktning i produktionstiilväxtcn 1971 var väntad sedan hög

konjunkturen kulminerat under 1970. Denna avsaktning bedömdes till 

största delen vara förorsakad av en stark minskning av lagcrinvestering

arna och i någon mån av en viss dämpning av den offentliga konsum

tionen och av exporten. Den offentliga konsumtionen utvecklades i stort 

enligt prognoserna. För lagerinvesteringarna blev minskningen något 

starkare än berliknat. För övriga efterfrågekomponenter intrliffade emel

lertid en avmattning som var väsentligt starkare än vad som förutsetts. 

Den inhemska efterfrågans tillväxt berliknas, bortsett från lagerför

lindringar, h:t nedgått från ca 3,5 0;0 under 1970 till endast 0,2 O/o under 

1971. Inberäknat lagerförändringarna blev omslaget i den inhemska ef

terfrågans utveckling ännu kraftigare, från en ökning med 5 O/o under 

1970 till en minskning med mellan 1,5 och 2 O/o under 1971. Mest på

fallande lir den avmattning som kom till synes beträffande den privata 

konsumtionen och byggna<lsinvesteringarna. 

Den privata konsumtionen h2r tidigare visat sig vara en tillväxtfaktor 

["i.ven i tider av konjunkturavmattning. S{1 blev emellertid inte fallet un

der 1971. Hushållens realinkomster beräknas trots den svaga ökningen 

av produktionsvolymen ha stigit med ca 3 O/o. Konsumtionsvolymcn 

minskade emellertid med ett par tiondels procent. Hushållens sparande 

ökade följaktligen mycket påfallande. Den kraftiga minskningen i kon

sumtionsbenägenheten, fr~imst under första halvåret, kan sättas i sam

band med det ovanligt spända och motsättningsfyllda förhandlingsläget 

p?t arbetsmarknaden. Sedan avtalen slutits började konsumtionen åter

igen att efter hand öka. 
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Tabell 1. Försörjningsbalans för år 1971 

1971 Volymförändringar i % 
Mi!jardcr kr. från föregående år 

1970 1971 

Tillgång: 
Bruttonationalprodukt 181,4 4,9 0,3 
Import 36,2 9,5 -5,l 

Summa tillgång 217,6 5,7 -0,6 

A11vä11d11i11g: 
Bruttoinvestcring 38,6 3,4 -2,4 

näringsliv 16.l 2,9 3,5 
därav: industrin 7,6 5,0 4,8 
statliga myndigheter och 
affärsverk 4,8 3,8 1,0 
kommuner 9,0 9,8 -10,9 
bostäder 8,6 -2,6 - 5,6 

Lagerförändring 1,4 
Privat konsumtion 97,3 2,2 0,2 
Offentlig konsumtion 42,4 7,2 4,2 
Tjänstenetto -0,3 
Export 38,2 10,l 4,9 

Summa användning 217,6 5,7 - 0,6 

På invcsteringsområdet skedde en betydande minskning av byggnads

verksamheten med ca 5,5 O/o. Antalet igångsatta bostadslägenheter upp

gick under 1971 liksom under 1970 till ca 100 000. Till följd av låg 

igångsättning i slutet av 1970 och början av 1971 minskade emellertid 

investeringsvolymcn 1971 med 5,5 O/u. De kommunala investeringarna. 

som ökade med ca 10 O/o under 1970. skulle enligt nu föreliggande 

beräkningar minskat med mera än 10 °/u under 1971. Bakgrunden 

härtill kan ha varit kommunernas ansträngda finansiella situation. För 

de totala bruttoinvcsteringarna noteras ett omslag från en ökning med 

ca 35 O/o under 1970 till en minskning med ca 2.5 °/o under 1971. Det 
bör dock noteras att industrins investeringar till följd av olika ekono

misk-politiska åtgärder och ett liittare kreditmarknadsläge bibehöll sin 

tillväxttakt från 1970 om ca 5 O/o. Särskilt expansiva var de statliga 

bolagens investeringar. 

Som en följd av de konjunkturstimulerande fögärderna beräknas den 

statliga konsumtionen ha stigit snabbare 1971 än J 970 eller med ca 

5,5 O/o mot ca 4,5 O/o. Tillväxten av den kommunala konsumtionen 

diimpades däremot kraftigt och blev endast ca 3,5 O/o mot något 

över 9 O/o 1970. Uppgången för den samlade offentliga konsumtionen 

stannade därmed vid drygt 4 O/o att jämföra med en ökning med över 

7 O/u under 1970. 

Takten i prisstegringarna dämpades påtagligt under J 971 och upp

gflllgen i konsumentpriserna under loppet av ftret stannade, bortsett 

från effekterna av förändringar i de indirekta skatterna, vid 3,5 0/0 , 
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vilket var ca 2 procentenheter lägre än under 1970. Internationellt 
sett var detta en låg stegringstakt. Som en följd av den minskande 
efterfrågan på arbetskraft avtog även löneglidningstakten. 

Exporten utvecklades under 1971 svagare än som förutsetts, främst 
beroende på försämrade avsättningsmöjligheter för råvaror och stapel
varor i samband med lageranpassning i avnämarländerna. Verkstads
exporten fortsatte att öka, om än i avsevärt lägre takt än under 1970. 
Totalt ökade exportvolymen med ca 5 °/o mellan 1970 och 1971 mot 
drygt 10 O/o mellan 1969 och 1970. 

Den svaga inhemska efterfrågan, främst för privat konsumtion, samt 
den kraftiga minskningen i lagerinvesteringarna ledde till en drastisk 
omsvängning i importens utveckling. I volym minskade importen så
lunda med ca 5 O/o 1971 efter att ha ökat med 9,5 O/o 1970. Import
priserna ökade med ca 5 O/o medan exportprisstegringen stannade vid 

ca 3,5 O/o. 
Resultatet av utrikeshandelns utveckling blev en omsvängning i 

handelsbalansen med nära 3 miljarder kr. från ett underskott om nära 
1 miljard kr. 1970 till ett överskott om nära 2 miljarder kr. 1971. Ba
lansen i fråga om utbytet av tjänster samt transfereringar fortsatte dock 
att försämras och underskottet ökade från drygt 600 milj. kr. till 
omkring 1,2 miljard kr. Bl. a. registrerades en ytterligare försämring 
av turistnettot med ca 150 milj. kr. och en ökning av transfereringarna 
till utlandet med ca 350 milj. kr. netto till följd av ökande räntebe-
talningar och u-landsbistånd. 

Tabell 2. Betalningsbalans 1969-1971 
(Milj. kr.) 

1969 1970 1971 

Handels balans - 960 965 + 1 985 
Tjänstebalans inkl. trans-
fereringar m.m. - 115 605 1 200 
Bytesbalans -1075 1 570 + 785 
Kapitalbalans - 410 -1- 1 115 320 
Restpost - 365 + 850 -1- 735 
Valutareservens förändring -1850 + 395 + 1200 

En sammanställning av uppgifterna om handelsbalansens och tjänste
och transfereringsbalansens utveckling visar att bytesbalansens under

skott om nära 1,6 miljard kr. 1970 förbyttes i ett överskott med nära 
800 milj. kr. 1971. Den väntade förbättringen av bytesbalansen blev 
därmed avsevärt mera markant än som förutsetts. Resultatet är emeller
tid till betydande del beroende av speciella faktorer, främst omsväng
ningen i lagerinvesteringarna och den svaga privata konsumtionsefter
frågan. Det kan därför inte tas till intäkt för en bedömning att de 
långsiktiga problemen på utrikesbalansens område skulle vara över

vunna. 
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Förstärkningen av bytesbalansen uppvägdes i viss utsträckning av en 
.omsvängning i negativ riktning av kapitaltransaktionerna. Dessa resul
terade i ett negativt saldo om drygt 300 milj. kr. 1971 att jämföra med 
ett positivt netto om ca 1,1 miljard kr. 1970. Denna omsvängning hän
för sig i huvudsak till de privata kapitaltransaktionernas utveckling. 
:Bl. a. noteras en stark uppgång i de svenska varvens kreditgivning till 
utlandet. Valutareserven fortsatte att förstärkas och ökningen uppgick 
för hela året till ca 1,2 miljard kr. Den s. k. restposten beräknas där
med ha gett ett positivt tillskott om ca 735 milj. kr., vilket var något 

mindre än under 1970. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att produktionsutvecklingen 

stagnerade under 1971 och att arbetslösheten tilltog. Positiva inslag i 
förloppet var att pris- och kostnadsstegringen dämpades, balansen i 
utlandsbetalningarna kraftigt förbättrades och att industrins investe
ringsexpansion kunde hållas uppe. Den ekonomiska politiken inriktades 
på att med arbetsmarknadspolitikens olika medel samt med snabbt 
verkande åtgärder av olika slag skapa fler arbetstillfällen. En riktpunkt 
var härvid att dessa åtgärder även skulle främja de långsiktiga målen 
för politiken. Effekterna av dessa åtgärder blev påtagliga på arbets
marknaden i slutet av 1971 och får fullt genomslag under 1972. Genom 

att åtgärderna i huvudsak utformats så att deras effekter kan avgrän
sas tidsmässigt och regionalt har förutsättningar skapats för en åter
.gång till en mera normal tillväxt i ekonomin under 1972 utan risker 
för överslag i inflationistisk riktning. 

Den ekonomiska politiken 1972 

Yttre förutsättl!illgar 

Den svenska välståndsutvecklingen beror inte bara på våra egna 
.ansträngningar utan utgör också resultatet av de ökade ekonomiska 
förbindelserna med omvärlden. Under efterkrigstiden har gradvis vuxit 
fram en långtgående integration av de enskilda ländernas ekonomi 
-0ch produktion. Handeln mellan länderna har under denna period 
expanderat i en takt som saknar tidigare motstycke. Som jag framhållit 
i tidigare finansplaner, framstår en från omvärlden isolerad utveckling 
under en längre tid numera inte som möjlig för någon enskild nation. 

Den internationella händelseutvecklingen i fjol underströk dessa 
förhållanden. Under 1971 skedde en markant nedgång av tillväxten i 
världens produktion och handel, och även för vårt land hade denna 
<:konomiska utveckling mycket kännbara återverkningar. Vidare råkade 
det internationella betalningssystemet ut för den hittills allvarligaste 

krisen under efterkrigstiden. Detta skapade under hösten 1971 en ökad 
och utbredd känsla av osäkerhet inom den internationella handeln. 
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Ge1rnm den uppgörelse som i december J 971. träffades inom tio

gruppcn om kursförhällandena mellan dcltagarläntlernas valutor, togs 
ett avgörand..:: steg mot iitersfällandet av stabilitet i det internationella 

betalningssystemct. H~irigcnom untlanröjtlcs riskerna för aa allt fler län

tlcr skulie se sig nötlsakatle att tillgripa skyddsåtgärder på de valuta

och handelspolitiska områdena för att skydda sina nationella intressen. 
Uppgörelsen skapatle förutsättningar för fortsatt snabb expansion av 

vlirldslrn.ndeln. Samtidigt stt1r det klart att många besvärliga problem 

återstår att lösa, innan överenskommelser kan träffas länderna emellan 

om genomförandet av de mera lfo1gsiktiga reformer av det internatio

nella betalningssystemct som framstår som nödvändiga. 
Som närmare beskrivs i den prclimin~"ira nationalbudgeten, hade de 

händelser som hösten 1971 inträffade på betalningsområdet sin bak
grund i Fi)renta staternas strävan att återställa balansen i sina utrikes

betalningar. Krisen i det internationella betalningssystcmet, som kul

minerade med president Nixons tillkiinnagivande den 15 augusti 1971 
om omläggningen av den ekonomiska politiken i Förenta staterna, 

gällde främst den amerikanska doilarns ställning. På grund av den 

helt dominerande roll dollarn spelar i betalningssamarbetet länderna 

emellan kom det internationella betalningssystcmet att i grunden på
verkas av de amerikanska åtgärderna. 

Det betalningssystem, för vilket grunden lades genom Bretton-Woods

överenskommelsen vid slutet av andra världskriget, har spelat en utom

ordentligt viktig roll för uppnåendet av de ekonomiska framstegen 

under de senaste 25 åren. Genom denna överenskommelse fastslogs 
principerna för ett multilateralt betalningssystem, grundat på konver

tibla valutor. Den internationella valutafonden tillskapades med upp
gift att övervaka betalningssystemet och ge mcdlcmsfänderna finansiell 

hjälp vid betalningssvårigheter. En viktig princip var etablerandet av 
fasta vtixclkurser, som varit av avgörande betydelse för den snabba 
uppgången av handeln länderna emellan. Under slutet av 1960-talct 
byggdes systemet ut genom tillskupandet av de särskilda dragnings

rätterna, SDR. Bakgrunden till denna reform var insikten att de dit

tillsvarande källorna för att öka viirk!eas likviditet, nämligen guld

produktionen och de amerikanska bctalningsunderskottcn, inte pft Eingre 
sikt kunde påriiknas ge en tillfredssfällande tillförsel. 

Efterkrigstidens internationella betalningssystem kan karakteriseras 

som ett guld/dollar-system. Den amerikanska dollarn har varit referens

punkt för alla andra valutor. Guldet har haft en fast plats i systemet 

genom att dollarn har varit konvertibel i guld till ett fast pris. Det 

nmerikanska beslutet i augusti 1971 innebar - förutom införandet av 

en tillfällig extratull p[i importerade varor samt vissa andra åtgärder -
att Förenta staterna tempor~irt upphiivde dollarns konvertibilitet i guld. 

Samtidigt deklarerade Förenta staterna en önskan om en förändring av 
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växelkursrelationerna mellan dollarn och övriga valutor. SkLilen härför 

var två. Under en följd av år hade Förenta staterna haft underskott 
i sin betalningsbalans. Den amerikanska regeringen slog nu fast att För
enta staterna, liksom alla andra länder, måste arbeta för att få balans 

i sina utrikes betalningar. Det andra skälet var att Förenta staternas re

servtillgångar hade minskat kraftigt som en följd av betalningsun

derskotten och en konvertering av utestående dollar i guld var inte Uingrc 

möjlig. Systemet hade under en följd av år fungerat så att övriga länder 

accepterade dollar som en väsentlig del av sina valutareserver. Förenta 

staterna kunde således finansiera underskotten i bctalningsbalanscn med 

sin egen valuta. Förenta staterna undgick härigenom den ekonomisk

politiska ~estriktion som behovet av balans i utrikesbetalningarna ska

par för övriga länder. I fjol nåddes emellertid en punkt d~ir detta system 

med en fortgående ökning av de utestående dollarbalanserna inte längre 

bedömdes kunna fungera. Dollartillgodohavandena hos centralbanker 

i andra länder uppgick då till över 40 miljarder, vilket var ungefär 

fyra gånger så mycket som Förenta staternas valutareserv. 

Det internationella betalningssystcmct har i stort fungerat väl under 

efterkrigstiden. Detta har, som jag tidigare understrukit, varit en förut

sättning för den snabba expansionen av världshandeln. Från mitten av 

1960-talct har systemet dock vid flera tillfällen utsatts för svåra på

frestningar, med en betydande oro på valutamarknaden som följd. Som 

jag framhållit i tidigare finansplaner, har den erfarenheten vunnits un

der dessa år, att det internationella bctalningssystemet inte kan fungera 

i längden om jämviktsbrister i tongivande länders betalningar tillåts 

växa sig för stora och bli varaktiga. De svåra påfrestningar betalnings

systemet utsatts för är nämligen huvudsakligen en följd av att överskott 

och underskott i de stora ländernas betalningar inte jämnats ut inom 
rimlig tid. Det har hlirvid framför allt gällt bristen på jl"\nwikt i betal
ningarna mellan Förenta staterna, Storbritannien, EEC-länderna och 

Japan. 
Uppfattningen att fortsatta amerikanska betalningsbalansunderskott 

inte är acceptabla vare sig för Förenta staterna eller för det internatio
nella betalningssystemet blev efter hand allt mer allmlin. Detta kom till 
klart uttryck vid internationella valutafondens årsmöte 1971. En för

ändring av övriga valutors kursrelationer till dollarn - i varje fall vad 

de viktigaste valutorna beträffar - bedömdes nödvändig. I samband 

därmed växte insikten att både dollarns, guldets och de s~irskilda drag

ningsrätternas roll i det internationella betalningssystemet måste om

prövas. 
De förhandlingar i dessa frågor som tog sin början under hösten 1971 

har främst ägt rum inom tio-gruppen. överläggningarna har gällt bl. a. 

behovet av reformer i det internationella betalningssystcmct. Särskild 

uppmärksamhet ägnades dock under hösten 1971 frågan om nya kurs-
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relationer mellan dollarn och övriga valutor. Från amerikansk sida har 
även handelspolitiska frågor förts in i diskussionen. 

Sedan handeln med valutor återupptagits en vecka efter det ameri

kanska tillkännagivandet den 15 augusti 1971, tillämpades under några 

månader ett systern med s. k. flytande växelkurser. I diskussionerna häv

dades att länderna skulle kunna låta denna ordning fortsätta och att de 

nya kurserna skulle fastställas av de fria marknadskrafterna. Någon för

handling om kurserna skulle då inte behövas. Uppfattningen bland de 

berörda länderna var dock tämligen allmän att det var högst tveksamt 

om den omsvängning mellan kurserna för dollar och övriga valutor som 

behövs för jämvikt i betalningssystemet verkligen kunde komma till 
stånd genom marknadens försorg. Förekomsten av valutakontroll, rän

tedifferenser mellan länderna etc. gjorde det nämligen föga troligt att en 

önskvärd ny kursstruktur kunde åstadkommas på detta sätt. Från många 

länders sida, däribland Sveriges, bedömde man det vidare vara ytterst 

olägligt om den osäkra situation som hösten 1971 rådde på valutamark

naderna skulle dra ut på tiden. Risken för en upptrappning av olika han

delspolitiska motåtgärder skulle därigenom öka starkt. Vidare bedömde 

praktiskt taget alla länder en snar återgång till fasta pariteter som önsk

värd. 

Sverige, liksom de övriga nordiska länderna, deklarerade tidigt sin 

beredvillighet att medverka till ömsesidigt acceptabla lösningar. Detta 
skedde i medvetandet om att en kompromisslösmng visserligen kunde 

medföra uppoffringar av kortsiktiga intressen. I ett längre perspektiv 

skulle dock vi liksom alla andra länder tjäna på återgången till ett väl 
fungerande internationellt betalningssystem, som minskar riskerna för ett 
upprepande av de senaste årens störningar. 

Det är naturligt att förhandlingarna i denna fråga har varit svåra 
och komplicerade. Ländernas uppträdande präglades i förhandlingarna 

av en försiktig och avvaktande inställning. Försiktigheten var uttryck 
för den stora vikt varje land. lägger vid att om möjligt bevara eller för
bättra sitt internationella konkurrensläge. För varje land är ett beslut att 

ändra sin paritet ett beslut med långtgående konsekvenser och av den 

största ekonomisk-politiska betydelse. Det är vidare förståeligt att län

derna försökte begransa växelkursförändringarna till att bli så små som 

möjligt. Samtidigt stod det klart att förändringen av valutapariteterna 

måste bli av sådan omfattning att de verksamt bidrog till att USA på sikt 

kunde uppnå en varaktig balans i sina utrikesbetalningar. Annars skulle 

det internationella betalningssystemet i framtiden på nytt kunna utsättas 

för mycket stora påfrestningar. Från svensk sida, liksom från många 

andra länders sida, framhölls att den önskvärda förbättringen av den 

amerikanska bctalningsbalansen inte kan genomföras under en alltför 

kort period, eftersom återverkningarna för andra länders bytesbalanser 

då skulle bli för kännbara. 
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Den överenskommelse som träffades inom tio-gruppen om kursför
hållandena mellan deltagarliindernas valutor, svarar mot de krav som 
ställdes från flera hi1Il. Enligt min mening har även de från Sveriges 
sida framförda synpunkterna beaktats i tillfredsställande grad. 

En fråga som under den gångna perioden ägnats ett stort intresse gäl
ler dollarns guldparitet, dvs. priset på guld uttryckt i dollar. Från svensk 
sida, liksom från många andra länders sida, har den meningen förts 

fram att guldets roll i det internationella betalningssystemet successivt 
bör minskas. Vi har alltså uttryckt förståelse för den amerikanska in
ställningen att nyttan av en guldprishöjning i och för sig är diskutabel. 
Den meningen kom dock att bli förhärskande, och delades även av Sve
rige, att den mindre höjning av dollarpriset på guld som kom till stånd 
genom uppgörelsen inte behöver motverka en önskvärd framtida redu
cering av guldets roll i betalningssystcmet. 

Det kan hftllas för troligt att det amerikanska beslutet att temporärt 
upphäva dollarns konvertibilitet mot guld kommer alt bli bestående. En 
återgång till guldkonvertibilitet synes nämligen inte möjlig ens på myc
ket lång sikt. Detta förhållande kommer givetvis att påverka guldets 
framtida nill i det internationella betalningssystemet. Med hänsyn till 

den bctyclancle omfattning världens monetära guldtillgångar har - de 
~ir av storleksordningen 45 miljarder dollar - ~ir det dock inte realistiskt 
att räkna med en demonetiscring på kort sikt. T växande utstriickning 

kan dock guldets roll som reservtillgång komma att övertas av de sär
skilda dr:;.gningsrätterna, vilket ju också förutsattes vid dessas tillkomst. 

Frågan om dollarns framtida roll är dock viktigare. Det följer av vad 
jag anfört i det föregående, att det internationella betalningssystcmcts 
stark.i avhängighet av den amerikanska dollarn i växande omfattning ut
gjort ett problem. Dollarns särställning var naturlig åren efter andra 
världskriget, men efterhand har den ekonomiska situationen i världen 
påtagligt för;indrats. Sverige delar den uppfattning som flertalet länder 
gett uttryck för, nämligen att det internationella bctalningssystcmet inte 
Uingre skall domineras av någon viss valuta. Varje land skall ha såväl 
möjlighet som skyldighet att finansiera underskott i sin betalningsbalans 
genom ianspriiktagandc av reservtillgångar eller krediter från valuta
fonden. Som också förutsattes vid tillskapandet av de särskilda drag-
1;ingsrätterna, bör eftersträvas att andra länders förvlirv av reservtill

gångar inte längre skall vara beroende av Förenta staternas bctalnings
underskott. Nationella valutors roll som reservtillgångar skall över hu
vud reduceras på längre sikt i samband med en planmässig utbyggnad 
av systemet med särskilda dragningsrättcr. I detta sammanhang utgör 
de utestående dollarbalanserna ett särskilt problem. Frågan om dessas 

konvcrtibilitet har inte lösts. 
Den amerikanska dollarn kommer med säkerhet att av andra skäl 

fortsätta att spela en mycket viktig roll i det internationella betalnings-

2 Riksdagen 1972.1 sam/. Nr 1. Bilaga 1. Finansplanen 
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systemet. Den är den ojämförligt mest använda valutan för transaktions
och interventionsändamål. Det innebär att dollarn på många interna
tionella marknader används som det huvudsakliga betalningsmedlct och 
att följaktligen dollarn är den valuta som på valutabörserna används för 
anskaffning av andra valutor och tillika används som interventionsvaluta 
av centralbankerna. 

Vid tio-gruppens uppgörelse i Washington i december 1971 rådde 
enighet om att överläggningarna om en reformering av det internatio
nella betalningssystemet snarast bör fortsätta. Bland de frågor som här
vid kommer att diskuteras är de som jag här i korthet har b_ehandlat, 
såsom frågorna om dollarns konvertibilitet, om guldets roll liksom om 
reservvalutornas och de särskilda dragningsrätternas roll i det interna
tionella valutasystemet. Flera mycket betydelsefulla frågor återstår följ
aktligen att lösa på det internationella betalningsområdet. Som jag redan 
understrukit är ett väl fungerande internationellt betalningssystem av 
grundläggande betydelse för att en fortsatt snabb expansion av världs
handeln skall möjliggöras. Ett internationellt samförstånd rörande dessa 
frågor är därför av intresse ytterst för välståndsutvecklingen såväl i vårt 
land som för världen i övrigt. Den svenska regeringen kommer att aktivt 
söka medverka i strävandena att förstärka och omdana det internatio
nella valutasystemet. 

Den ekonomiska politikens mcU 

Ett centralt mål för den ekonomiska politiken är att upprätthålla full 
sysselsättning. Att förverkliga detta mål är av grundläggande betydelse 
från såväl tillväxt- som fördelningspolitiska synpunkter. Stora anspråk 
har under det gångna året ställts på den ekonomiska politikens förmåga 
att kompensera de bortfall av arbetstillfällen som den internationella 
konjunkturdämpningen och försvagningen av den inhemska efterfrågan 
medfört. 

De åtgärder som satts in har emellertid styrts inte enbart av det under 
1971 aktuella behovet av sysselsättningsstimulans utan har i hög grad 
betingats av målsättningen att även på längre sikt trygga sysselsätt
ningen. Denna framtidsinriktning hos politiken har kommit till uttryck 
bl. a. genom att stödåtgärderna i större utsträckning inriktats på kapi
talbildning än på konsumtion. Genom en rad olika åtgärder har investe
ringsverksamheten stimulerats och enligt de bedömningar som nu kan 
göras kommer denna aktivitet att vara påfallande uppåtriktad under 
1972. Härigenom har man uppnått det dubbla syftet att skapa syssel
sättning under en avmattningsperiod och att göra ekonomin kapacitets
mässigt sett bättre rustad inför nästa högkonjunktur. 

Ett ytterligare uttryck för framtidsinriktningen hos politiken är den 
betydande expansion av arbetsmarknadsutbildningen som skett under 
1971. På kort sikt bidrar denna till att ge arbetssökande personer en 
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meningsfull sysselsättning i avvaktan på att de erhåller ett nytt arbete. 
På längre sikt gör den arbetskraften bättre rustad att möta de problem 
som en hårdnande internationell konkurrens och en fortsatt omvand
ling av produktionsstruktur och arbetsmarknad medför. 

Ett ledande motiv vid utformningen av sysselsättningspolitiken har 
varit att i första hand inrikta åtgärderna på de områden där behovet 
av insatser varit störst. I jämförelse med generella åtgärder är en sådan 
inriktning av politiken klart att föredra. Med selektiva åtgärder kan man 
nämligen snabbare lösa sysselsättningsproblemen för de grupper som 

blivit utan arbete. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har vidare 
egenskapen att med väsentligt snabbare verkan kunna . avbrytas när 
konjunkturen åter börjar förbättras. Genom att åtgärderna kan avveck
las i den takt som konjunkturuppgången motiverar skapar man bättre 

förutsättningar för att undvika en överhettning av ekonomin under 
kommande högkonjunktur. 

Riktpunkten för den ekonomiska politiken under 1972 är att åstad
komma en balanserad ekonomisk expansion, som förenar kraven på full 
sysselsättning, rimlig prisstabilitet och extern balans. En sådan ekono
misk politik erbjuder de bästa förutsättningarna för jämnare inkomst

fördelning, fortsatt aktiv reformpolitik och bibehållen yttre handlings

frihet. 
Som jag tidigare redovisat räknar jag med att den internationella 

konjunkturen vänder uppåt i varje fall under senare delen av 1972. Till 

följd bl. a. av den förda ekonomiska politiken förutses utvecklingen i 
vårt land under den första delen av 1972 bli uppåtriktad. Stimulanspoli
tikens effekter inom främst investeringsområdet torde redan då förstär
kas av en beräknad uppgång av den privata konsumtionen, som härige
nom beräknas återgå till ett i förhållande till inkomstbildningen mera 
normalt utvecklingsmönster. Efter hand förutses expansionen byggas på 
av den förväntade internationella konjunkturuppgången, vilken kan be
diknas få en mera markerad effekt under första delen av 1973. För att 
under nästa budgetår tillfredsställa kraven på en balanserad utveckling 
måste därför finanspolitiken stramas åt i förhållande till det innevaran
de budgetåret. Denna åtstramning har regeringen inte velat åstadkom
ma genom en skattehöjning. Atstramningen har i stället fått komma till 
uttryck genom en betydande restriktivitet på utgiftssidan. Det nu fram
lagda budgetförslaget innebär ett upplåningsbehov om ca 3,3 miljarder 

kr. att jämföra med de 4,3 miljarder kr. som det innevarande årets saldo 
beräknas uppgå till. Ett större upplåningsbehov för budgetåret 1972/73 
skulle ställa stora krav på skärpning av kreditpolitiken och skulle där
med kunna leda till betydande svårigheter för finansieringen av t. ex. 
exportindustrins investeringar eller bostadsbyggandet. 

Jag vill dock framhålla att den starka restriktivitet i de statliga ut
gifterna som kännetecknar det framlagda budgetförslaget inte inneburit 
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att gjorda utfästelser frångås. Men utöver fullföljandet av tidigare -
och i en del fall mycket kostsamma - åtaganden har endast de mest 
angcfägna utgiftsområdena kunnat tillgodoses, nämligen arbctsmark
nadspolitiken, arbetarskyddet och miljövården. 

Jag vill i detta sammanhang även rikta uppmlirksamheten på behovet 

av att hålla tillbaka den kommunala sektorns expansion. Enligt min 
mening är en fortsatt kommunal expansion av samma storlek som den 
som iigdc rum under senare delen av 1960-talet i det långa loppet oför
enlig med kraven på en balanserad utveckling. Den begränsar i allt för 
hög grad :!ndra sektorers cxpansionsmöjligheter och beskär mycket kraf
tigt de privata hushållens köpkraft. Jag återkommer senare till proble
men kring den kommunala utgiftsutvecklingen. 

Skulle inte de tidigare redovisade förutsättningarna om en konjunktur
uppgång under ] 972 förverkligas utan avmattningen fortsätta kommer 

ytterligare resurser att snabbt sättas in för att stärka efterfrågan på 
arbetskraft. Arbctsmarknadspolitikcns olika delar kommer även fram
deles att k~innctecknas av en hög beredskap. Arbetsmarknadsutbild
ningen har utformats så att den med kort varsel kan expandera. Plane

ringen av beredskapsarbeten och av offentliga investeringar har skett 
så att en reserv av projekt finns som snabbt kan sättas igång. 

Om däremot konjunkturuppgången skulle komma snabbare än jag 
förutsatt, kräver omsorgen om prisstabiliteten och den internationella 
konkurrenskraften att vi snabbt kan omfördela resurserna till de om
råden där de då biist behövs. Jag erinrar här om att kravet på en externt 

balanserad utveckling, som är en oeftergivlig betingelse för att den 
framtida sysselsättningen skall kunna tryggas. förutsätter att man håller 
ett starkt grepp om den inhemska efl:::rfrågcutvecklingen. Om man inte 
under uppgilngstidcr successivt kan frigöra resurser för exportproduktion 
och för en med importen konkurrerande hemmaproduktion, kommer 
man redan på ett tidigt stadium av konjunkturuppgången att konfronte
ras med externa balansrubbningar. Risken för att en s[idan situation 
skall uppstå är uppenbar, om man under dämpningsfasen väljer sådana 
stimulansåtgärder som mera varaktigt binder arbetskraften vid syssel
sättningar som inte medger denna flexibilitet. Sysselsättningsstimulan

sen skall vara så utformad att resurser snabbt kan omfördelas när kon
junkturomslaget kommer. Som jag tidigare framhållit har regeringens 
politik under 1971 varit klart inriktad på att bibehålla denna handlings
beredskap. 

Med hänsyn till att prisstoppet upphävts vid årsskiftet 1971-72 finns 
det anledning att mycket noga följa prisutvecklingen under året. Jag vill 
här erinra om att resurserna för prisövervakningen fått en väsentlig 
förstärkning och att regeringen nyligen gett den prisövervakande myn
digheten direktiv om skärpt prisövervakning. 

Det kan emellertid icke undvikas att den förbättring av låglönegrup-
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pernas inkomstläge som genomfördes i och med 1971 års avtalsupp
görelse får effekter på en del priser. Solidariteten med de lågavlönade 
kräver att man accepterar detta. Men prisökningarna på dessa områden 
bör så långt som möjligt kompenseras genom återhållsamhet på de 
områden där produktivitetsutvecklingen medger detta. En alltför snabb 
prisstegring motverkar även de fördelningspolitiska målsättningar som 
bl. a. låglönesatsningen är ett uttryck för. 

Som jag tidigare framhållit sammanhänger den under 1971 inträffade 
förbättringen av handelsbalansen till betydande del med den kraftiga 
lageravvecklingen och med den temporära avmattningen av den privata 
konsumtionens ökningstakt. l takt med att betydelsen av dessa faktorer 
blir mindre under 1972 och med de förutsättningar om exportutveck
Iingcn und<!r detta ~r som jag senare skall redovisa kan en försvagning 
av den externa balansen inte undvikas. Denna utveckling belyser det av 
mig tidigare framhållna förhållandet att fjolårets kraftiga förbättring 
av bytesbalansen inte har inneburit att en på lång sikt betryggande ut
rikesbalans har etablerats. Den ekonomiska politiken måste därför även 
framdeles målmedvetet inriktas på att åstadkomma en varaktig förbätt

ring av utrikesbalansen. 
Det ~lr mot denna bakgrund ett väsentligt mål för den ekonomiska 

politiken att bygga ut produktionskapaciteten inom industrin, som står 

för den helt dominerande delen av våra exportinkomster. Men även i ett 
vidare sammanhang framstår en hög invcsteringstakt som viktig. Det är 
genom denna som nya arbetstillfällen skapas. Det är genom nya investe
ringar som en betydande del av forskningens och den tekniska utveck
lingens resultat kan tillvaratas och en snabb produktivitetsökning vid
makthållas. M.öjlighetcrna att förverkliga en betydande del av målsätt
ningarna på miljövårdens område är även knutna till en fortsatt hög 
investeringsverksamhet. 

I 11 ves ter i ngspol it i ken 

Investeringarna beräknas svara för den mest expansiva delen av den 
samlade efterfrågan under 1972. En påtaglig uppgång av de offentliga 
investeringarna förutses, men tyngdpunkten i ökningen väntas ligga inom 

näringslivet. 
Jndustriinvesteringarna - i likhet med investeringarna totalt - lig

ger på en mycket hög nivå i vårt land i förhållande till de flesta andra 
industriländer. Den nuvarande nivån på investeringarna motsvarar ett 

betydande årligt tillskott till industrins kapitalstock. Begränsade föränd
ringar av investeringsverksamhcten påverkar detta tillskott endast obe

tydligt. 
Trots detta i och för sig gynnsamma utgångsläge framstår dock, som 

jag tidigare nämnt, en ytterligare ökning av industriinvesteringarna som 

angelägen. Även om uppgången i industriinvesteringarna under 1971 nu 
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synes bli mindre än man hade anledning räkna med tidigare, får dock 
de resultat som uppnåtts under de senaste åren anses som i stort sett 
tillfredsställande. Under de tre senaste åren har sålunda industriinvcste
ringarna ökat med sammanlagt nära 20 O/o. 

Den mycket svaga cftcrfrågeutvccklingen och det lägre kapacitetsut
nyttjandet inom industrin under 1971 möttes med en rad åtgärder för 
att hålla industrins investeringar uppe. Som tidigare nämnts gällde det 
bl. a. lättnader i kreditpolitiken, skatteavdrag för maskiner och frisläpp 
av investeringsfonder. Under inverkan härav kunde investeringarna hål
las uppe vid en ökning med 5 0;0 under 1971. 

I jämförelse med utvecklingen i andra industriländer har näringslivets 
investeringar i vårt land under 1971 visat en expansiv utveckling. Jndu
striinvesteringarna i vårt land har vidare hållits bättre uppe under 1971 
än som varit vanligt under tidigare avmattningsperioder. Dessa förhål
landen tyder på att man inom det svenska näringslivet med tilltro ser 
på den ekonomiska utvecklingen i vårt land. 

I det längre perspektivet öppnas stora möjligheter för svensk export

industri i och med att det nu finns anledning utgå från att vårt land 
skall kunna få fritt tillträde till den stora EEC-marknaden för praktiskt 
taget alla industrivaror. Samtidigt är det oundvikligt att vissa delar av 
industrin kommer att ställas inför omställnings- och anpassningsproblem 
genom hårdare konkurrens utifrån. 

Riksdagen fattade redan i höstas beslut om att förlänga det 20-pro
centiga skatteavdraget för maskininvcstcringar till att gälla även år 1972. 
Vidare avser regeringen att även under 1972 medge användning av in
vesteringsfonderna inom industrin på samma sätt som under 1971 för 
sådana investeringar som påbörjas före den 1 maj i år. Tillsammans 
med den ökade tillförsikt som klarheten i fråga om valutaproblemen 
och det västeuropeiska handelssamarbetet bör innebära torde dessa åt
gärder kunna medverka till att hålla investeringarna på en hög nivå 
även under 1972. 

Det tidigare nämnda långsiktiga problemet med balansen i de utrikes 
betalningarna och den höga omställningstakten inom industrin ställer 

anspråk på mer långsiktiga industripolitiska åtgärder. Väsentliga delar 
av de senaste årens näringspolitik bör ses mot denna bakgrund. Man 
kan här skilja mellan strävanden av två slag, vilka ofta griper in i var

andra. 
Det gäller för det första att underlätta och initiera insatser som främ

jar en fortsatt utbyggnad av svensk industri. Detta är en förutsättning 

för bibehållen internationell konkurrenskraft och därmed för sysselsätt
ningstrygghet och välståndsutvcckling. Genom undersökningar och ut

redningar av strategiska industribranscher förbättras underlaget för be
slut om investeringar och insatser av olika slag. Genom investeringsban
kcns finansieringsverksamhet och det utvecklingsstöd som styrelsen för 
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teknisk utveckling lämnar främjas långsiktiga investeringar i potentiellt 
expansiva företag och branscher. Denna investerings- och utvecklings
stödjande verksamhet tillförs ökade resurser. 

För det andra måste stagnerande och tillbakagående sektorer av nli
ringslivet på ett tidigt stadium bli föremål för kartläggning och analys. 
Härigenom skapas förutsättningar för åtgärder ägnade att underlätta en 

nödvändig strukturanpassning och att mildra omställningarnas konse
kvenser för de anställda och för särskilt hårt drabbade orter. De instru
ment staten förfogar över på detta område avses bli kompletterade med 
ytterligare en stödmöjlighet. Under våren kommer regeringen sålunda 
att lägga förslag om ett system med strukturgarantilån avsett att stimu

lera till och finansiellt underlätta en önskvärd strukturomvandling inom 
vissa branscher. I första hand kommer de mindre och medelstora före
tagen att omfattas av detta system. 

I fråga om handelns investeringar förutses en kraftig uppgång under 
1972. I stor utsträckning betingas uppgången av att investeringsavgiften 
slopades under 1971 och de betydande frisläpp av oprioriterat byggan

de inom handel och kontor som gjordes under våren och sommaren 
detta år för att stimulera sysselsättningen. Totalt förutses 1972 en upp
gång med 14 % för handeln. Industriinvesteringarna väntas öka med 
3,5 O/o. Sammantaget beräknas en ökning med ca 10 O/o för näringslivets 
investeringar under detta år. 

Arets förslag till bostadsbyggnadsplan överensstämmer med fjolårets. 
Det bör kunna leda till en total igångsättning av storleksordningen 
100 000 lägenheter. Det innebär att det program för att bygga 1 miljon 

lägenheter under åren 1965-74, som tidigare antagits, bör kunna in
frias med god marginal. 

Den påtagliga ökning av de statliga och kommunala investeringarna 
som nu förutses för 1972 är nästan helt en följd av de särskilda påslag 
som gjorts i syfte att stimulera sysselsättningen. Uppgången kommer 
därför att koncentreras till första halvåret. 

Sysselsät tni11gspolit i krn 

Under större delen av 1970 rådde en uttalad arbetskrafts brist. Efter
frågan på arbetskraft dämpades kraftigt under 1971. Detta tog sig ut
tryck i en nedgång av såväl antalet lediga platser som antalet företag 
med brist på arbetskraft. Trots detta kvarstod under hela· året en bety
dande efterfrågan på yrkesutbildade arbetare inom vissa delar av in
dustrin. 

Samtidigt som konjunkturavmattningen bidrog till ett minskat utnytt
jande av arbetskraften synes de senaste årens snabba strukturomvand

ling av det svenska näringslivet ha fortgått i hög takt. Sålunda steg an
talet varsel om planerade personalinskränkningar kraftigt, främst inom 
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metall- och verkstadsindustrin. En markant minskad sysselsättning no
terades inom såväl industrin som byggnadsverksamheten. 

Den snabba tillväxten av det totala arbetskraftsutbudet fortsatte un

der 1971 trots att det tidigare betydande nettotillskottet av utländsk 

arbetskraft reducerades väsentligt. ökningen i arbctskraftsutbudet föll 

så gott som helt på de gifta kvinnorna. 
Som en följd av den fortsatta ökningen i arbetskraftsutbudet och den 

minskade efterfrågan på arbetskraft steg arbetslösheten väsentligt mel

lan 1970 och 1971. 1 december 1971 registrerades hos arbetsförmed

Jil1garna 73 600 arbetslösa jämfört med 44 500 vid samma tid året in

nan. Under årets sista månader synes en viss successiv stabilisering ha 

intditt. Den relativt sett kraftigaste ökningen inträffade för de oförslik

rade arbetslösa. Men även för de försäkrade steg arbetslösheten. Andelen 

arbetslösa kassamedlemmar ökade från i medeltal 1,5 O/o under 1970 

till 2 0/0 under 1971, vilket är samma tal som noterades under avr.Jatt

ningsåret 1968. 
Den kraftiga ökningen för de oförsiikrade föll i huvudsak på gruppen 

nytillträdande arbetskraft, ungdomar och gifta kvinnor. För huvuddelen 

av dessa två grupper var det dock fråga om relativt korta arbetslöshets

perioder. Detta gällde framför allt nytilltrlidande med yrkcsutbildning 

och längre teoretisk utbildning. Väsentligt allvarligare var situationen 
för de grupper som hade en dålig utbildningsbakgrund eller sociala 

handikapp av olika slag. Arbetslösheten bland de ~ildre var inte påfal

lande hög i jämförelse med andra åldersgrupper. D~ircmot hade de äldre 

betydligt större svårigheter att erhålla ny anställning. 
Trots det allm~int försämrade läget på arbetsmarknaden var antalet 

sysselsatta högre under 1971 än under 1970. Som jämförelse kan nfön
nas att under konjunkturavmattningen l 967 minskade antalet syssel

satta med 1 O/o. Antalet sysselsatta kvinnor ökade under 1971 med 
30 000 medan antalet sysselsatta män minskade nied drygt 15 000. 

I och med att det blev klarare att lägel på arbetsmarknaden gradvis 
försämrades förstärktes den sysselsättningsstimulcrande politiken steg

vis under 1971. Jag har i det föregående nlirmare redovisat inriktningen 

och omfattningen av de allm~int sysselsättningsstimulerande åtgärder 

som vidtogs. Även de direkta arbetsmarknadspolitiska insatserna i form 

av beredskapsarbeten, arbetsmarknadsutbildning, skyddad sysselsättning 

rn. m. utvidgades kraftigt. 

De sysselsättningspolitiska åtgärderna får sin maximala effekt på sys

selsättningen under de första månaderna 1972. De direkta arbetsmark

nadspolitiska insatserna beräknas under första kvartalet i år ge sysscl
slittning åt totalt ca 120 000 personer, exkl. sekundära effekter. Härtill 

kommer en beräknad sysselsättning för ca 50 000 personer genom utvid

gad hyggnadsverksamhet, frisläpp av investeringsfonder och offentliga 

industribeställningar. 
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Det är f. n. svårt att förutse när och med vilken styrka ett omslag i 
konjunkturen blir märkbart på arbetsmarknaden. Flera faktorer är här 

av betydelse. En efterfrågeökning i ekonomin kan, till följd av fortsatt 
betydande lagerhållning, antas först med viss eftersläpning leda till 

ökad efterfrågan på arbetskraft. Liksom i nedgångsfaser kan föränd
ringar i arbetskraftsefterfrågan inträffa med väsentliga tidsskillnader 

mellan olika regioner och näringsgrenar. Samtidigt kan de senaste årens 

strukturomvandling av näringslivet vlintas fortsätta i hög takt. De flesta 
som berörs av driftinskränkningar finner v~rnligen snabbt nytt arbete. 

Äldre, handikappade och ej yrkesutbildade arbetstagare drabbas dock 

ofta av en längre tids arbetslöshet. Därför måste beredskapen även fort

sättningsvis vara hög såväl för att underlätta arbetskraftens geografiska 
och yrkesmässiga rörlighet som för att vidta sysselsättningsstödjande åt

gärder i vissa orter och regioner. 
Utvecklingen inom byggnadsscktorn, som är av särskild betydelse för 

sysselsättningen, är på väg att stabiliseras som resultat av de vidtagna 

åtgärderna, och en påtagligt höjd aktivitet förutses för 1972. Inom tjäns

tesektorerna kan väntas en fortsatt syssclsättningsökning. Denna upp" 

gång är särskilt betydelsefull för kvinnornas syssclsättningsmöjligheter. 

Den arbetstidsförkortning som genomförs under innevarande år är 

av stor betydelse för den fortsatta syssclsättningsutvecklingen och bör 

leda till en påtagligt ökad efterfrågan på arbetskraft inom byggnads

verksamheten, den offentliga sektorn samt det privata tjänsteområdet. 
Läget på arbetsmarknaden under 1972 bör sålunda kunna successivt 

bli mera balanserat, även om en viss ytterligare säsongmässig uppgång 

av arbetslösheten kan inträffa under de närmaste månaderna. 
Skogsfänen synes under 1971 ha haft en relativt sett förmånligare 

sysselsättningsutveckling än övriga delar av landet. Sysselsättningsut
vecklingen under 1972 framstår som något mera oklar. Under 1970 steg 
produktionen av skogsprodukter kraftigt. Under 1971 låg avverkningen 

kvar på en fortsatt hög nivå, vilket höll sysselsättningen i skogen väl 
uppe. Med hänsyn till produktionsinskränkningar inom främst massa
industrin heräknas i den preliminära nationalbudgeten avverkningarna 
minska med ca 7 °/u under 1972. Den betydande uppgång i exportefter
frågan på papper och massa som väntas under 1972, torde successivt 
stabilisera sysselsättningssituationen inom industrin och fordc med någon 

fördröjning åter förbättra sysselsättningen i skogen. Fö"r upprätthållandet 

av sysselsättningen i skogsbruket 1972 kan det tillfälliga lagerstödet och 

det särskilda utbildningsstöd som riksdagen fattade beslut om hösten 

1971 bli av särskilt intresse. 

Ett centralt mål för arbetsmarknadspolitikcn under senare år har va

rit att bereda nya grupper lillträde till arbetsmarknaden samtidigt som 

stor uppmärksamhet ägnats åt de äldres sysselsättningssituation. Även i 
årets budgetförslag ligger tyngdpunkten i insatserna på att stödja de 
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~ilclre och de i olika hänseenden handikappade. Arbetsmarknadsverkets 
arbetsförmedlande och arbetsvårdande insatser förstärks ytterligare sam
tidigt som den skyddade verksamheten byggs ut. Arbetsmarknadsutbild-
11 ingen utvidgas och samtidigt förbättras utbildningsbidragen. Bcred
sk:lpen för sysselsättningsstimulerande åtgärder upprätthålls. 

Kom1111111ernas ekonomi 

Under de senaste decennierna har kommunerna kommit att spela en 
allt mer väsentlig roll i samhällsekonomin. Människornas anspråk på 
vård. utbildning och övriga kollektiva tjänster har sfändigt stigit i takt 
med graden av samhällsutveckling. Genom att den kommunala sektorn 
framstått som naturligt ansvarig för tillmötesgående av en betydande del 
av dessa anspråk har allt större uppgifter och ett successivt ökat ansvar 
lagts på denna. Inför perspektivet av den långsiktiga utvecklingen av 
svensk ekonomi krävs emellertid en stark återhållsamhet i fråga om de 
offentliga utgifterna. Mot denna bakgrund vill jag därför ta upp den 
kommunala utgiftsexpansionen. 

Den kommunala sektorn har tillvuxit mycket snabbt under hela ef
terkrigstiden. Under 1950-talet uppgick tillväxten i fasta priser till i 
genomsnitt 5 °/o om året. Under 1960-talet har den successivt accelere
rat från nära 7 °/o i årlig ökningstakt under första hälften till ca 8 O/o om 
året under dess senare del. Detta innebär att den kommunala sektorn 
vuxit med en takt som vida överstiger tillväxten i de samlade produk
tionsresurserna. Detta har i sin tur inneburit att den kommunala sek
torn tagit i anspråk en ständigt växande andel av såväl sysselsättningen 
som de totala produktionsresurserna. 1950 var drygt 4 O/u av de syssel
satta verksamma hos kommuner och landsting, exkl. deras affärsverk. 
Denna andel hade fram till 1970 vuxit till drygt 12 O/o. 

För att finansiera dessa successiva ökningar har den kommunala 
utdebiteringen stigit i en accelererande takt. Vid ingången av 1950-talet 
låg den kommunala utdebiteringen per inkomstskattekrona på något 
under 10 kr. Fram till 1960 hade den vuxit till 14: 63, 1965 till 17: 25. 
Enligt nu fattade beslut kommer den att uppgå till 23: 78 för 1972. 
Dessa ökningar i den kommunala utdebiteringen har fått vidtas trots 
snabba uppgångar i den statliga bidragsgivningen till kommunerna. Ar 
1950 erhöll den kommunala sektorn knappt 600 milj. kr. sammanlagt i 

bidrag från staten. År 1960 hade detta belopp ökat till 2.5 miljarder kr. 
för att 1970 uppgå till drygt 9 miljarder kr. Satta i relation till summan 
av de statliga konsumtions- och investeringsutgifterna har dessa kommu

nala bidrag ökat från ca 20 O/o 1950 till drygt 30 O/o 1960 och till drygt 
50 O/u 1970. Om man i stället sätter dessa bidrag i relation till de totala, 

kommunala inkomsterna Yisar det sig att bidragens andel ökat från icke 
fullt 20 O/o vid 1950-talets början till inemot 30 O/o 1970. 

En väsentlig förklaring till de snabba ökningarna i kommunernas fi-



Prop. 1972: 1 Bilaga 1 Finansplanen 27 

nansieringsanspråk ligger i den reala aktivitetsökning som redan tidigare 
berörts, men utöver denna tillkommer även förhållandet att den kom
munala kostnadsutvecklingcn uppvisat en i förhållande till flertalet andra 
verksamhetsområden ogynnsam utveckling. Under praktiskt taget hela 
perioden uppvisar den kommunala konsumtionen en kostnadsutveckling 
som är nästan dubbelt så snabb som den som gäller för exempelvis pri
vat konsumtion. Delvis är detta en följd av det sätt på vilket resultatet 
av den kommunala verksamheten statistiskt registreras, nämligen enbart 
genom de däri nedlagda kostnaderna, vilket innebär att förekomsten av 
en ökad produktivitet inte ges möjlighet att komma till uttryck. A andra 
sidan kan man konstatera att den kommunala kostnadsutvccklingen, 
som under 1950-talct och de första åren av 1960-talct låg på i stort sett 
samma nivå som den statliga, omkring åren 1963-1965 började bli 
successivt mera oförmånlig trots att beräkningssättet i fråga om pro
duktivitetsförMllandena är detsamma i de båda sektorerna. Under 1960-

talcts senare del uppgick den kommunala kostnadsstegringen till inemot 
8 O/o om året medan den för den statliga sektorn uppgick till ca 5 O/o. En 
viss del av skillnaden beror på den större andelen lågavlönad personal, 

vilken haft en snabbare lönestegring än övriga. Även sedan hänsyn tagits 
till detta kvarstår emellertid en beaktansvärd skillnad i kostnadssteg
ring. 

De snabba ökningarna i kommunernas reala resursförbrukning och i 
skattesatser och bidragsanspråk utgör enligt min mening ett växande 
problem. På längre sikt framstår en fortsatt kommunal expansion av 
samma storlek som den vi haft under 1960-talets senare del som klart 
oförenlig med kravet på en balanserad samhällsutveckling. En fortsatt 
utveckling i samma takt kommer att i alltför hög grad beskära andra 
sektorers utvccklingsmöjligheter och även alltför kraftigt begränsa de 
privata hushållens köpkraft. Takten i den kommunala utgiftsexpansio
ncn måste således nedbringas till en nivå som står i bättre överensstäm
melse med tillväxten av landets totala inkomster och produktionska
pacitet. Jag har givit en särskild kommitte uppdrag att mot bakgrun
den av en analys av de uppgifter som lagts på kommunerna undersöka 
möjligheterna att åstadkomma en sådan dämpning av den kommunala 
utgiftsexpansionen. 

En del av utgiftsökningarna sammanhänger med beslut som fattats 

av regering och riksdag. Under hösten 1970 tog emellertid regeringen ett 
väsentligt steg i riktning mot ett minskat tryck på de kommunala utgif
terna genom att begränsa de statliga myndigheternas rätt att meddela 
nya råd och anvisningar för den kommunala verksamheten. J den revide· 

rnde finansplanen 1971 framhöll jag nödvändigheten av att alla centrala 
beslut som har kostnadskonsekvcnser för kommunerna prövas med stol 

noggrannhet. 
Under hösten 1971 har inom finansdepartementet i 5amråd med be-
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rörda departement och med Svenska kommunförbundet och Svenska 
landstingsförbundet inletts en översyn av tidigare meddelade regler och 
anvisningar i syfte att kunna nedbringa vissa kommunala utgifter. Under 

arbetet med budgeten för 1972/73 har även eftersträvats att på alla 
de områden där detta varit möjligt utforma budgeten så att den inte 
driver fram ytterligare kommunala utgiftshöjningar. 

Budgetpolitiken 

Statens upplåningsbehov under budgetåret 1970/71 uppgick som fram
går av tabell 3 till drygt 2,6 miljarder kr. Beloppet överstiger med ca en 
halv miljard kr. det underskott jag räknade med i fjolårets reviderade 
finansplan. Inkomstutvecklingen överskattades något till följd av att 
bl. a. företagens skatteinbetalningar blev lägre än bediknat. 

Tabell 3. Totalbudgeten 1970/71-1972/73 
(Milj. kr.) 

1970/71 1971/72 
Utfall Nu ber. utfall 

Inkomster 45 637 52147 
Utgifter 48 269 56 466 

Budgetsaldo 2 632 4319 

I 972/73 
Statsverksprop. 

55 831 
59 ]JO 

3 278 

Budgeten för det innevarande budgetåret innebär en kraftig expansion 
av utgifterna. Upplåningsbehovct kan nu beräknas till i runt tal 4,3 mil
jarder kr., eller en ökning med ca 1,7 miljarder kr. från föregående bud
getår. Det är dock inte osannolikt att upplåningsbehovct kan ytterligare 
stiga något. 

Utgifterna under budgetåret 1971/72 kan nu beräknas bli drygt 4,3 
miljarder kr. större än som angavs i den reviderade finansplanen. l dessa 
kalkyler medtogs i avvaktan på avtalsuppgörelsen inte några belopp för 
höjda löner till de statsanställda. ökade statsutgifter på mer än I ,5 mil
jarder kr. har nu upptagits i budgeten för detta ändamål. Den viktigaste 

orsaken till den i förhållande till den reviderade finansplanen stora ut
giftsökningen är givetvis de konjunkturstimulerande insatser som igång
sattes under andra halvåret 1971. Jag har tidigare redogjort för innehåll 
och omfattning av dessa åtgärder. Statsutgiftcrna kan beräknas öka med 

inemot 2 miljarder kr. innevarande budgetår till följd av åtgärderna. 
Häri ingår dels medel på tilläggsstat, dels ökad medelsförbrukning på 
vissa förslagsanslag. Utöver utgiftshöjningar till följd av Jönehöjningar 

för statsanställda och kostnader för konjunkturstimulerande insatser har 
utgifterna räknats upp på grund av beräknad ökad medelsförbrukning 
och anslag på tilläggsstat. Bl. a. gäller detta folkpensioner, bostadstillägg 
för barnfamiljer och investeringar i kraftverk. Förbrukningen av reser-
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vationsmed~isbehållningar och ökningen i disposition av rörliga krediter 

.bcriiknas ock~å bli större än som angavs i den reviderade finansplanen. 
Den beräkning över statsinkomstcrnas storlek under innevarande bud

getår som nu gjorts innebiir en mycket liten nedjustering - drygt mo 
milj. kr. - jämfört med den kalkyl som presenterades i den reviderade 

finansplanen. 
Jag vill i detta sammanhang också peka på att några av de i kon

junkturstirnu!crande syfte insatta åtgärderna under 1971 leder till 

uteblivna staisinkomstcr. Företagen får enligt särskilda regler vid taxe

ring göra en 20-procentigt avdrag för rnaskininvcstcringar och har också 

i vissa fall möjligheter att fä nedsättning av energiskatten. Hiinsyn härtill 

har tagits vid inkomstberäkningarna. Den statsfinansiella belastningen 

under innevarande budgetår i form av slväl ökade statsutgifter som ute

blivna statsinkomstcr för de aktivitetsstimukrande insatserna insatta un

der 197.1 uppgår därmed till över 2 miljarder kr. 

Budgctför~;!aget för budgetåret 1972/73 innebär en omsvängning av 

finanspolitiken i åtstramande riktning. Upplåningsbchovet bcdiknas bli 

reducerat med drygt 1 miljard kr. i förhållande till innevarande budgetår 

och skulle därmed uppgå till knappt 3,3 miljarder kr. 

De kalkyler sem nu läggs fram anger en total utgiftsökning med ca 

2,6 miljarder kr. eller drygt 4,5 O/o jämfört med det beräknade utfal

let för innevarande budgcti',r. Detta innebiir en avsevärt lägre öknings

takt iin under innevarande budgetår då utgiftsökningen från föregående 
budgetftr kan bediknas bli inte mindre än 17 0/0. Aven om man bortser 

från utgiftsökningar under innevarande budgetår som har sin orsak i 

konjunkturstimu[erc.nde insatser kommer statsutgifterna enligt det bud

getförslag som nu Uiggs fram att öka betydligt långsammare nästa bud

getk En ökning i statsutgifterna är ofrånkomlig till följd av utgifts
ökningar av :::utomatisk karaktlir inom tungt vägande områden. Särskilt 
gäller detta folkpensionerna. Jag vill också crinrn om alt kompensatio
nen till kommunerna för skattcbortfallet, som följer av det nya skatte

systemet, börjar utbetalas 1973. 
Inkomsterna beräknas stiga med ca 7 O/o eller med inemot 3,7 miljar

·der kr. Detta är en avsevärd nedgång från den ökningstakt på drygt 
14 O/o som beräknats för innevarande budgetår och även lägre än den 

inkomsttillväxt som kan förutses för budgetåret 1973/74 vid oförändrade 

skatte- och avgiftsrcgler. Dämpningen av inkomsternas ökning budget

året 1972/73 förklaras bl. a. av effekterna av skattereformen. 

Jag har i det föregående redovisat de nu aktuella beräkningarna av 

statens upplåningsbehov. Ett annat uttryck för finanspolitikens inriktning 

är utvecklingen av statens finansiella sparande, vilket motsvarar bud

getsaldot beräknat med bortseende från finansiella transaktioner av ty

pen utlåning. Det finansiella sparandet uppgick budgetåret 1970/71 till 

ca l,6 miljarder kr. och beräknas under innevarande budgetår sjunka till 
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i runt tal 700 milj. kr. För nästa budgetår förutses en uppgång till ca 1,7 
miljarder kr. 

Försörjningsbalans och bytesbalans 

I försörjningsbalansen sammanfattas den produktionstillväxt och re
sursanvändning som i den preliminära nationalbudgeten förutses för 
1972. Bruttonationalprodukten som under 1971 ökade endast obetydligt 
väntas under 1972 förete en mer normal uppgång eller med drygt 
3,5 O/o. Dessutom kommer en betydande del av standardökningen under 
1972 att tas ut i form av ökad fritid. Större delen av den beslutade 
arbetstidsförkortningen från 42 1/2 till 40 timmar per vecka faller näm
ligen på innevarande år. Enligt tillgängliga kalkyler motsvarar arbetstids

förkortningen en kapacitetsförlust på drygt 2 O/o av bruttonationalpro
dukten. Mot denna bakgrund framstår den beräknade tillväxttakten som 
tillfredsställande. 

Tabell 4. Preliminär försörjningsbalans för 1972 
1971 års priser 

Procentuell Milj. kr. Förändring 1971-1972 
volymför- 1971 
ändring Milj. kr. i Procentuell 
1970-1971 1971 års volymför-

priser ändring 

Tillgång 

Bruttonationalprodukt 0,3 181 450 6 800 3,5 
Import -5,1 36 165 1900 5,5 

Summa tillgång -0,6 217 615 8700 4 

Efterfrågan 
Bruttoinvestering 2,4 38 560 2 750 7 

näringsliv 3,5 16135 1 550 9,5 
därav: industrin 4,8 7 630 250 3,5 
statliga myndig-
heter och 
affärsverk 1,0 4 845 350 7 
kommuner - 10,9 9 020 600 6,5 
bostäder 5,6 8 560 250 3 

Lagerförändring 1435 500 
Privat konsumtion 0,2 97 320 3 700 4 
Offentlig konsumtion 4,2 42 385 1300 3 
Tjänstenetto -270 300 
Export 4,9 38 185 1 750 4,5 

Summa efterfrågan 0,6 217 615 8 700 4 

För bruttoinvesteringama förutses en uppgång med drygt 7 O/o. Av 
särskilt intresse är att byggnadssektorn kommer att kännetecknas av en 
ökad aktivitet. Mot en minskning i byggnadsinvesteringarna 1971 med 

5,5 O/o står en ökning 1972 med ca 6 O/o - i huvudsak en följd av de 
sysselsättningsstimulerande åtgärder som vidtagits under 1971. Maskin

investeringarnas tillväxt väntas öka från 2,5 till 9 O/o. 
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Sektorsvis utgörs det mest expansiva inslaget av niiringslivets investe

ringar, som väntas öka med nära 10 O/o. För industrins del beräk
nas en volymuppgång med ca 3,5 O/o. Härvid har hänsyn tagits till bl. a. 
frisläppen av investeringsfonder och den utsträckta tiden för det extra 
maskininvesteringsavdraget. Investeringarna inom verkstadsindustrin som 
ökat kraftigt under senare år väntas fortsätta att öka 1972. För järn- och 

stålverken förutses åter en uppgång efter en viss nedgång 1971. Däremot 
synes en viss minskning inom massa- och pappersindustrin trolig. In
vesteringarna i handelsflottan beräknas bli fördubblade under 1972 och 
skulle därmed uppgå till ca 1 miljard kr. Handelns investeringar förut
ses öka med ca 14 O/o, främst till följd av hög igångsättning efter det att 
investeringsavgiften avvecklats. 

De statliga investeringarna väntas öka med ca 7 O/o, bl. a. på grund av 
de under 1971 vidtagna stimulansåtgärderna som innefattar tidigare

läggning av affärsverkens investeringar och ökat vägbyggande. 
De kommunala investeringarna som kännetecknats av en stadig ökning 

under hela 1960-talct minskade under 1971. För 1972 förutses ånyo en 
ökning. Härtill bidrar förutom höjda statsbidrag till bl. a. beredskaps
arbeten och reningsverk även att kommunernas finansiella ställning för

bättras under 1972. 
Även för bostiider förutses ett investeringsomslag, till stor del beroen

de på en mycket stor igångsättning av småhus under sista kvartalet 1971. 
Antalet färdigställda lägenheter beräknas uppgå till 102 000 och antalet 

påbörjade till ca 100 000. 
Utvecklingen under 1970 och 1971 kännetecknades av starka kast i 

lagerinvesteringarna. 

Vid slutet av 1971 bedömdes såväl råvarulagren som färdigvarulagren 
vara för stora. I särskilt hög grad gäller detta skogsindustrin. Under 
första halvåret 1972 kan utvecklingen därför beräknas följa samma 
mönster som under andra halvåret 1971, dvs. en fortsatt kraftig minsk
ning av industrins totala lagerinvesteringar. I samband med den be
räknade högre produktionstillväxten under andra halvåret förutses en 
mindre uppgång på råvarusidan. Totalt beräknas industrins lagerinveste
ring minska med 1,2 miljarder kr. under 1972. Detta motvägs i viss mån 
av ett omslag i handelns lagerinvesteringar i samband med den ökande 
varukonsumtionen, varför den totala minskningen i Jagerinvesteringarna 
stannar vid ca 500 milj. kr. 

Den privata konsumtionen utvecklades oväntat svagt under 1971, då 

den minskade med 0,2 °/o. Det förefaller troligt att 1971 års osedvanligt 
höga sparande i stor utsträckning var en följd av den utdragna avtals
rörelsen och således av tillfällig art. För 1972 förutses en konsumtions
ökning med närmare 4 O/o. Bakom prognosen ligger ett antagande om 
en successiv men inte fullständig återgång till 1970 års sparbeteende. 

Prisnivån väntas under 1972 stiga med ca 4 O/o. Hushållens realt 
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disponibla inbmster skulle därvid öka med ca 2 li4 O/o. Härtill kommer, 
som nämnts, att en avsevärd del av standardökningen tas ut i form av 

förkortad arbetstid. 

Tabell 5. Bytes- och betalningsbalans 1970-1972 

Milj. kr. Löpande priser 

Export 
Import 
Korrigering av 
handclsstatistikcn 

Handelsbalans 
Sjö fartsnetto 
Turistnetto 
Övriga tjänster, netto 
Transfereringar 
Korrigcringspost 

Bytesbalans 

1970 

35 150 
36 251 

136 
965 

2034 
1 748 

691 
I 000 

800 
1 570 

1971 
prel. 

1972 
prognos 

38 185 40285 
36 165 38 950 

35 50 
1 985 1 385 
2150 2000 
1 900 2 200 

885 975 
I 365 1 550 

800 800 
785 540 

Världshandcin beräknas öka med ca G O/o mätt i volym. På grund av 
en relativt svag efterfrågeutveckling i våra viktigaste avn~i.marfänder -

de nordiska fanderna och Västtyskland - har emellertid beräknats att 

den svenska exporten ökar i något långsammare takt eller med ca 

45 O/o. Under andra halvåret 1972, då ett uppsving i Västeuropa väntas 

komma i gfog, beräknas exporten öka betydligt snabbare än under 
första halvåret. Exportprognosen får karakteriseras som tämligen försik
tig. Det är inte uteslutet att den internationella konjunkturuppgången 
får en sådan styrka att exportökningen blir större. 

För massa. järn och st[ll förutses en jämförelsevis gynnsam utveckling 
i samband med att lagerneddragningen hos förbrukarna upphör och kon
sumtionen ökar. För verkstadsprodukter beräknas i det försiktiga alter
nativ som vaits en volymökning med knappt 4 mot 7,5 0;0 under 1971, 

dl den hölls uppe av stora orderstockar i början av ftret. Även exporten 

av varaktiga konsumtionsvaror för en dämpad utveckling, bl. a. på grund 

av den danska importavgiften. 

ökningen av importen beräknas till ca 5,5 O/o. ökningen är framför allt 

hiinförlig till konsumtionsvaror. Bl. a. beräknas personbilsimportcn öka 

efter att ha minskat i två år. Mot bakgrund av den ökande industripro

duktionen, särskilt markerad under andra halvåret, förutses även en 
ökning av importen av insatsvaror för denna. 

Sammantaget beräknas handclsbalansen - som förbättrades med ca 

3 miljarder kr. under 1971 - försämras men kommer likväl att visa ett 

överskott på nära 1 ,4 miljarder kr. 

Nedskrivningen av dollarn beräknas påverka sjöfartsnettot i negativ 

riktning. Detta antas minska med ca 150 milj. kr. 
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För 1972 förutses en tämligen normal utveckling av turistnettot, vilket 
innebär en ökning av nettoutgiften med ca 300 milj. kr. 

Transfereringar ökar med ca 200 milj. kr. främst som en följd av 
ökat u-landsbistånd och räntebetalningar. 

Sammantaget förutses en omsvängning i bytesbalansen friin ett över
skott på 3/4 miljard kr. till ett underskott på ca 1/2 miljard kr. 

Utgiftsprogrammet 

Utgångspunkten för å;ets budgetförslag är, som jag redan tidigare 
nämnt, att den konjunkturdämpning som präglat det gångna året suc

cessivt kommer att efterträdas av ett mera balanserat konjunkturläge. 
Mot den bakgrunden präglas budgetförslaget av en stark restriktivitet 

när det gäller nya åtaganden. Samtidigt bibehålls en hög beredskap för 
att sätta i gång konjunkturstimulerande åtgärder om uppsvinget skulle 
försenas. 

De i myndigheternas anslagsframställningar och i annat sammanhang 
aktualiserade förslagen för budgetåret 1972/73 innebar utgiftsökningar i 
förhållande till innevarande års riksstat som översteg 10 miljarder kr. 
I det nu föreliggande budgetförslaget har utgiftsökningen begränsats till 
ca 7 miljarder kr. Härav svarar effekten av 1971 års löneavtal för åren 
1971-73 för närmare 2,5 miljarder kr. Utgiftsökningen inom ramen 

för gällande bidragsbestämmelser, indexbestämmelser, prisökningar och 
andra liknande i huvudsak bundna utgiftsökningar svarar för ytterligare 

avrundat drygt 4 miljarder kr. Av utgiftsökningen beräknas alltså en
dast avrundat 400 milj. kr. motsvara nya åtaganden. Härav är hälften 
inom området arbetsmarknadspolitik. De nya åtagandena motsvarar ca 

0,7 O/o av totalbudgetens omslutning. 
Restriktiviteten i årets budgetbehandling illustreras också av att en

dast ca 3 400 tjänster beräknas tillkomma budgetåret 1972/73 mot ca 
4 500 i genomsnitt under de senaste fem budgetåren. Om man undantar 
utbildningssektorn, vars expansion i huvudsak beror på redan fattade 
beslut, stannar antalet nya tjänster något under 1 000. 

Arets budgetförslag har utformats med särskild hänsyn tagen till strä
van att inte genom statliga åtgärder driva på den kommunala utgifts

expansioncn. Sålunda läggs det inte fram några nya förslag om s. k. 
stimulansbidrag för den kommunala verksamheten, vilka ju som ett av 
sina syften har att stimulera en kommunal utgiftsexpansion. De stat

liga bidragen till kommunerna ökar trots detta enligt budgetförslaget 
med ca 2 miljarder kr. eller drygt 20 O/o. Detta innebär att bidragen till 
kommunerna fortsätter att utgöra en växande andel av de totala stats
utgifterna. De kan budgetåret 1972/73 beräknas uppgå till ca 20 O(o av 
den statliga budgetens omslutning mot endast ca 11 O/o för 10 år sedan. 

Utrymmet för nya åtaganden har i årets budgetförslag i första hand 

3 Riksdagen 1972. l sam[. Nr 1. Bilaga I. Finansplanen 
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koncentrerats till vissa prioriterade områden - arbetsmarknadspolitik, 
arbetsmiljö, miljövård och familjepolitik. Härutöver har statliga inves
teringar av betydelse för näringslivets effektivitet prioriterats samt mera 
begränsade och punktvisa insatser gjorts på vissa andra angelägna om
råden. 

Inom området arbetsmarknadspolitik har i ett förväntat mera normalt 
arbetsmarknadsläge arbetsmarknadsutbildningen prioriterats. Sålunda 
beräknas medel för en ytterligare utvidgning av arbetsmarknadsutbild
ningen till 120 000 personer under budgetåret 1972/73. Samtidigt före

slås förbättring av förmånerna till den som genomgår sådan utbildning. 

Grundbidragen höjs med 50 kr. till 625 kr./mt111. för gifta och 575 kr.I 

mån. för ensamstående. Barntilläggen höjs med 20 kr. till 120 kr. per 
månad och barn. Försöksverksamheten med barntillsyn i samband med 
arbetsmarknadsutbildning byggs ut. 

Arbetsmarknadsstyrelsen får en ny och effektivare organisation, som 
samtidigt ansluter till den programbudgetering som genomförs på arbets
marknadsområdet. Utbyggnaden av arbetsmarknadsverkets organisation · 
fortsätter. Nästa budgetår tillförs verket ytterligare 100 tjänster. Sam
manlagt kommer arbetsmarknadsverket i sin organisation att ha inemot 

4 000 tjänster. Härtill kommer personal sysselsatt inom arbetsmarknads

utbildningen och för beredskapsarbeten. 
Anslaget till sysselsättningsstödjande åtgärder i form av allmänna be

redskapsarbeten hålls på samma nivå som i innevarande budgetårs riks
stat. Möjligheten att vid behov snabbt öka verksamheten hålls dock 

ständigt aktuell. För att täcka kostnaderna för det av 1971 års riksdag 
beslutade lageruppbyggnaclsstödet beräknas ett anslag på 50 milj. kr. 

Även i ett mer normalt konjunkturliigc kvarstår behovet av vidgade 
insatser för de i arbetslivet handikappade. ökade medel har beräknats 
härför. För att på ett mera effektivt sätt hjälpa de handikappade ut på 
den öppna arbetsmarknaden föreslfts en genomgripande reform av det 
statliga bidraget till halvskyddad sysselsättning. Detta bidrag utgår f. n. 
med 5 000 kr. per år och belagd plats. Bidraget föreslås nu i stället utgå 
med 40 0;0 av kontantlönen till den som är sysselsatt i halvskyddad sys

selsättning. Reformen innebär en kraftig ökning av det statliga stödet, 
i synnerhet när de handikappade arbetar nära normal arbetstid och i 
högre lönelägen. Reformen innebär vidare en fortlöpande och smidig 
anpassning till löneutvecklingen. Samtidigt beräknas ökade anslag för 
teknisk anpassning av de handikappades arbetsplatser i näringslivet. 

Arbetsmiljöfrågorna intar även i årets budgetförslag en prioriterad 
plats. I syfte att öka den centrala myndighetens effektivitet föreslås. i 
avvaktan på en mera genomgripande omorganisation, att arbetarskydds
styrelsen och arbetsmedicinska institutet sammanförs till en myndighet. 
Den kraftiga personella upprustning som nu pågått i ett par år fortsät-
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ter även nästa budgetår. Medel beräknas för sammanlagt ett sextiotal 
nya tjänster vid arbetarskyddsstyrclsen och yrkesinspektioncn. Detta 
möjliggör bl. a. en fortsatt utökning av resurserna för utarbetandet av 
arbetarskyddsanvisningar, typgranskning av maskiner samt genomföran
det av olika tekniska och medicinska undersökningar. En kraftig för
stärkning av verksamheten ute på arbetsplatserna genomförs genom att 
vart och ett av yrkcsinspektionens elva distrikt tillförs i genomsnitt tre 
nya inspektörstjänster. Härutöver inrättas vissa tjänster för speciella 

yrkesinspcktionsuppgifter ocks~ hos andra myndigheter. 
En kraftig utbyggnad sker av statens personalnämnd. Sammanlagt 

tillförs nämnden 30 nya tjänster, bl. a. för åtgärder i samband med den 
beslutade omlokaliseringen av statliga myndigheter. 

Anslagen till miljövårdande åtgärder har räknats upp kraftigt, näm

ligen med en tredjedel eller drygt 60 milj. kr. Anslagen för miljövården 
kommer att uppgå till ca 250 milj. kr. Den största satsningen sker på 
kommunala avloppsreningsverk där bidragsramen räknas upp från 80 
till 130 milj. kr. Jag vill dessutom i detta sammanhang erinra om att 
arbetena med såväl kommunernas som industrins reningsanläggningar av 
sysselsättningsskäl påskyndas innevarande vinter. 

När det gäller familjepolitiken tidigarelades vissa reformer genom att 
förslagen förelades redan 1971 års höstriksdag. De anslagsmässiga kon

sekvenserna slår fullt ut budgetåret 1972/73. 
De statliga och kommunala bostadstilläggcn för barnfamiljer förbätt

ras sålunda väsentligt den 1 april i år. Samtidigt höjs åldersgränsen från 
16 till 17 år. Vidare har statsbidraget till de kommunala tilläggen höjts 
från 50 till 60 O/o. Mot den bakgrunden beräknas anslaget till bostads
tillägg öka med drygt 350 milj. kr. till drygt 800 milj. kr. 

Statsbidragen till kommunernas driftkostnader för daghem och fri
tidshcm höjdes den 1 januari i år enligt beslut vid 1971 års höstriksdag. 
För daghemmen höjdes bidragen med 1 200 kr. per plats till 4 000 kr. 
I årets budgetförslag föreslås att den regel som begränsat antalet stats
bidragsberättigade platser i familjedaghem till motsvarande antal barn
stugeplatser i kommunen, den s. k. balansregeln, slopas med verkan 
fr. o. m. innevarande år. I daghem och fritidshem beräknas byggandet 
av ca 28 000 platser kunna påbörjas under innevarande och nästa bud
getår. Antalet platser den 1 juli 1972 beräknas uppgå till över 60 000 
mot ca 40 000 två år tidigare. 

Statens sammanlagda kostnader för barnstugeverksamhet beräknas 

genom nyssnämnda åtgärder budgetåret 1972/73 stiga med ca 90 milj. 
kr. till närmare 350 milj. kr. 

Satsningen på statliga investeringar som främjar näringslivets effekti

vitet och produktionsförmåga intar en framträdande plats också i årets 

budgetförslag. Investeringarna för energiförsörjningen fortsätter att öka 
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kraftigt och beräknas för nästa budgetår till i runt tal 1150 milj. kr. 
Detta innebär en ökning med närmare 500 milj. kr. på endast två bud
getår. 

Kärnkraftverken beräknas i framtiden svara för merparten av erfor
derliga tillskott av elkraft. Nästa budgetår avsätts 520 milj. kr. för in

vesteringar i anläggningar och bränsle för de tre första aggregaten i 
Ringhals. Härutöver beräknas 25 milj. kr. i kapitaltillskott till det bolag 
som avses uppföra atomkraftverket i Forsmark. Huvuddelen av investc

ringskostnaderna för denna anläggning kommer emellertid att belasta 
den allmänna lånemarknaden. 

För att tillgodose de snabbt ökande anspråken på teletjänster räknas 
televerkets investeringsram upp kraftigt, med ca 85 milj. kr. till drygt 
700 milj. kr. 

Statens järnvägar får bl. a. en ytterligare ökning av de medel som 
ställs till förfogande för inköp av godsvagnar. Vidare föreslås att, ut
över den tidigare beslutade utbyggnaden av Trollhätte kanal, även Sö
dertälje kanal byggs ut. Detta kan förväntas leda till förbilligade och 
mera rationella transporter för berörda delar av näringslivet. 

Jag vill vidare erinra om att i samband med den aktuella konjunktur

nedgången alla dessa investeringsområdcn beretts tillfälle att i betydande 

utsträckning tidigarelägga angelägna investeringar. Sammanlagt har in
emot 300 milj. kr. i investeringar vid affärsverken kunnat tidigareläggas 

inom ramen för den aktiva syssclsättningspolitiken. 

I detta sammanhang vill jag också peka på den kraftiga satsning som 
sker i budgetförslaget på tekniskt utveeklingsarbete. Anslagen föreslås 
sålunda öka med 24 milj. kr. till inemot 150 milj. kr. 

Det framlagda budgetförslaget innebär också en fortsatt utveckling 
mot inkomst- och sta11dardutjäm11i11g. Ungefär en tredjedel av budge
tens ökning i fasta priser avser inkomstöverföringen till hushållen, bl. a. 
för folkpensioner, barnbidrag och bostadstillägg. Satsningen på ökad 
sysselsättning genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder, inte minst ar
betsmarknadsutbildningen och de syssclsättningsfrämjandc åtgärderna 

för i arbetslivet handikappade, är av central betydelse för ökad jämlik
het i inkomstbildningen. Detta har belysts av såväl långtidsutredningen 
som låginkomstutredningen. En fortsatt kraftig satsning på ökade re
surser för vuxenutbildningen ger en inkomstutjämnande effekt om än 

på något längre sikt. De från år till år ökande insatserna för kommunal 
skatteutjämning och på regionalpolitikens område har även de jämlik

hetsskapande syfte. 
Jag övergår nu till att behandla utgiftsförändringen fördelad på linda

mål mellan innevarande riksstat och riksstatsförslaget för budgetåret 

1972173. I tabell 6 har ändamålen redovisats efter anslagsbeloppens stor
lek. Jag begränsar mig i det följande till att kommentera större utgifts

förändringar i budgetförslagets ändamålsgrupper. 
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Tabell 6. Statsutgiftema budgetåret 1972/73 (avrundade belopp) 

Riksstats- Förändring från riksstat 
förslag 1971/72 
1972/73 
Milj. kr Milj. kr. % 

Utbildning och forskning 10 520 + 1160 + 12,4 
Folkpensioner m. m. 10 340 + 990 + 10,6 
Totalförsvar 7 300 + 340 + 5,0 
Kommunikationer och energi-
försörjning 5 430 + 700 + 14,8 
Stöd till barnfamiljer 3 590 + 550 + 18,1 
Arbetsmarknad och lokali-
seringspolitik 3 140 + 480 + 17,9 
Bostäder 2950 220 6,9 
Hälso-, sjuk- och socialvård 2 730 + 350 + 14,6 
Skatteutjämningsbidrag m. m. 2 540 + 650 + 34,4 
Rätts- och polisväsende 2400 + 410 + 20,4 
Räntor på statsskulden 2130 + 150 + 7,8 
Internationellt utvecklingsbistånd 1 250 + 250 + 25,0 
övrigt 4 790 + 1170 + 32,2 

Totalt 59110 + 6980 + 13,4 

Utbildning och forskning. Grundskolans högstadium kommer att vara 

helt infört i samtliga kommuner läsåret 1972/73. Gymnasiet, facksko

lan och yrkesskolan är fr. o. m. läsåret 1971/72 ersatta av en ny skol

form, gymnasieskolan. Uppbyggnaden av gymnasieskolan fortsätter läs

året 1972/73, då bl. a. årskurs 2 på de nya tvååriga yrkeslinjerna till

kommer. Bidragen till driften av grundskolor och gymnasieskolor ökar, 

främst till följd av löneökningar, med i runt tal 800 milj. kr. till 5,1 mil

jarder kr. Skolbyggnadsramen för budgetåret 1971/72 sattes ursprung

ligen till 500 milj. kr., vartill har kommit en konjunkturmässigt moti
verad ökning på 100 milj. kr. Med hänsyn bl. a. härtill föreslås skol

byggnadsramen för 1972/73 utgöra 450 milj. kr. 

Anslagen till universitet och högskolor fortsätter att öka genom plan
enlig utbyggnad av de spärrade fakulteterna. Kapaciteten för forskar

utbildning förstärks. Medelsbehovet för den högre utbildningen ökar 

med närmare 240 milj. kr. till drygt 1 500 milj. kr. 
Satsningen på vuxenutbildningen fortsätter. Anslagen till den kom

munala vuxenutbildningen och till studieförbundens studiecirkelverk

samhet ökar med sammanlagt 70 milj. kr. 

F olkpemioner m. m. Statens sammanlagda utgifter för folkpensione

ringen under nästa budgetår bediknas uppgå till 9 390 milj. kr., vilket 

innebär en ökning med 975 milj. kr. jämfört med anslaget för inneva

rande budgetår. Av denna ökning hänför sig 190 milj. kr. till höjningen 

av pensionstillskotten till pensionärer som inte kunnat förvärva ATP el

ler har låga ATP-belopp. Ökningen av antalet pensionärer, bl. a. till 

följd av de vidgade möjligheter till förtidspension som infördes den 1 



Prop. 1972: 1 Bilaga 1 Finansplanen 38 

juli 1970, beräknas medföra en utgiftsökning med 390 milj. kr. Index
regleringen av folkpensionerna beräknas kräva en anslagsökning på 395 
milj. kr. Folkpensionens årsbelopp, inkl. pensionstillskotten men exkl. 
kommunala bostadstillägg, beräknas den 1 juli 1972 uppgå till 7 248 kr. 
för ensamstående och 11 640 kr. för äkta makar. 

Totalförsvar. Innevarande budgetår är det sista år som utgifterna för 

det militära försvaret och civilförsvaret regleras av 1968 års försvarsbe
slut. I avvaktan på 1970 års försvarsutrednings förslag i fråga om det 

militära försvarets och civilförsvarets framtida inriktning har utgifterna 
för det militära försvaret förts upp med ett belopp som med tekniska 
justeringar och prisreglering motsvarar utgifterna för innevarande bud
getår. Civilförsvarets utgifter har förts upp med i huvudsak oförändrat 
belopp i förhållande till innevarande budgetår jämte prisreglering. Be
träffande övrig totalförsvarsverksamhet kan nämnas att budgetförslag~t 
innebär att lagring för beredskapsändamål av såväl livsmedel som andra 
förnödenheter något ökas i förhållande till innevarande budgetår. 

Utgifterna inom gruppen kommunikationer och energiförsörjning do

mineras av de tidigare nämnda ökningarna för vattenfallsverket och tele

verket om tillsammans ca 360 milj. kl. 
Luftfartsverkets investeringar domineras av ett fåtal mycket stora pro

jekt. I investeringsramen som föreslås uppgå till ca 90 milj. kr. ingår 
medel för att bl. a. fullfölja arbetena vid Sturup och projektera Härryda 
samt Arlandas nya stationsområde. 

Väganslagen räknas upp med sammanlagt 155 milj. kr. till samman
lagt drygt 2,2 miljarder kr. 

Inom gruppen stöd till barnfamiljer ökar anslagen till bostadstillägg, 
som jag tidigare nämnt, med drygt 350 milj. kr. och anslagen till barn
tillsyn med ca 90 milj. kr. 

Inom gruppen arbetsmarknad och lokaliseringspolitik redovisas utgif
terna för budgetåret 1972173 i programbudgettermer. För programmet 
Arbetsmarknadsservice, som avser bl. a. arbetsförmedling, yrkesvägled
ning och arbetsmarknadsutbildning, beräknas en ökning med drygt 170 
milj. kr. till sammanlagt drygt en miljard kr. Programmet Sysselsätt
ningsskapande verksamhet omfattar åtgärder för arbetslösa och regio
nalpolitiska åtgärder. Anslaget för dessa ändamål beräknas, med hänsyn 

till det antagna konjunkturläget, till i huvudsak samma summa som i 
innevarande budgetårs riksstat, nämligen inemot en halv miljard kr. Jag 
vill i detta sammanhang erinra om att 1970 års beslut om ett utbyggt 
regionalpolitiskt stöd utlöper med utgången av nästa budgetår. Förslag 

om fortsatta åtgärder inom ramen för ett allmänt regionalpolitiskt pro
gram är avsett att föreläggas 1973 års riksdag. 

Programmet Särskilda åtgärder för arbetsanpassning inbegriper främst 
rehabiliterings- och sysselsättningsinsatser för handikappade. Anslagen 

för dessa ändamål ökar med drygt 110 milj. kr. till i runt tal 800 milj. kr. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 1 Finansplanen 39 

Programmet Kontant stöd vid arbetslöshet räknas upp med inemot 

100 milj. kr. till drygt 370 milj. kr. , 
Bostäder. Bostadsbyggnadsprogrammet för 1972 föreslås bli oföränd

rat 95 000 lägenheter, vartill kommer 10 000 lägenheter som konjunk
turreserv. Anslaget till lånefonden för bostadsbyggande kan med hän
syn till beräknad anslagsbehållning räknas ned med 225 milj. kr. 

För att öka kommunernas möjligheter att föra en aktiv markpolitik 

föreslås att anslaget till lånefonden för kommunala markförvärv räknas 

upp med 25 milj. kr. till 75 milj. kr. 
Inom gruppen hälso-, sjuk- och socialvård är den största utgiftsposten 

statens bidrag till sjukvårdshuvudmännen för vården av psykiskt sjuka. 
Gällande avtal mellan staten och huvudmännen utlöpte vid årsskiftet 

1971-72 och förhandlingar om nytt avtal pågår. I avvaktan på att ett 
sådant avtal kan underställas riksdagen har anslaget schablonmlissigt 
räknats upp med 130 milj. kr. Bland övriga större utgiftsökningar kan 
nämnas bidragen till den sociala hemhjälpen, som ökar med 50 milj. kr., 
anslaget till hjälpmedel åt handikappade, som ökar med 45 milj. kr., 

samt utgifterna för nykterhetsvården, som ökar med i runt tal 20 
milj. kr. 

Skatteutjämningsbidragen ökar med 150 milj. kr. och uppgår därmed 
till drygt 2 miljarder kr. 

Den av 1970 års riksdag beslutade skatteomläggningen medför ett 
skattebortfall för kommunerna bl. a. till följd av det höjda grundav
draget. Kommunerna skall enligt tidigare uttalanden kompenseras för 
detta bortfall. Det påverkar emellertid kommunernas intäkter först år 

1973. I utgiftsförslaget beräknas, i avvaktan på en särskild proposition 
i ämnet, det belopp som faller på budgetåret 1972/73, dvs. preliminärt 
500 milj. kr. 

Inom gruppen rätts- och polisväsende dominerar den fortsatta ut
byggnaden av polisväsendet där medel beräknas för 200 nya polis
tjänster och 50 övriga tjänster. Förslag läggs fram om inrättandet den 
1 juli 1973 av en central förvaltningsmyndighet för domstolarna. Redan 
nu förstärks domstolsväsendets organisationsnämnd kraftigt, bl. a. för 
att förbereda ikraftträdandet av en rättshjälpsreform den 1 juli 1973. 
Inom kriminalvården beräknas anstaltsorganisationen, till följd av 
minskad beläggning, kunna minskas med ca 180 platser. Samtidigt för
stärks personalen vid anstalterna med ett 60-tal tjänster och frivårds
organisationen med 26 tjänster. 

Räntor på statsskulden beräknas vid rådande ränteläge och antagen 
ökning av statsskulden stiga med 155 milj. kr. 

Anslagen för inteniationellt utvecklingsbistånd ökar nästa budgetår 
med 250 milj. kr., dvs. 25 O/o och kommer därmed att uppgå till 

1 250 milj. kr. Av ökningen fördelas 60 milj. kr. till internationella 
biståndsprogram och ca 170 milj. kr. ( + 30 O/o) till bilateralt utvcck-
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lingssamarbete. Inom det bilaterala hFHpprogrammet föreslås bl. a. kraf
tigt ökade insatser för katastrofhjälp. 

Under rubriken övrigt redovisas utgifter för ett antal' olika ändamål, 
bl. a. miljövård, näringars främjande och vissa allmänna förvaltnings

myndigheter. 
Bland större anslagsökningar kan särskilt nämnas den för länsstyrel

serna och de lokala skattemyndigheterna på tillsammans inemot 140 
milj. kr. Medel beräknas för en personalökning vid dessa myndigheter 
med drygt 110 tjänster. För anskaffning av datamaskiner, bl. a. till 
riksförsäkringsverket, bilregistret och Uppsala universitet, föreslås en 
anslagsökning med 50 milj. kr. För lån till Norrbottens Järnverk AB 
beräknas ett nytt anslag på 68 milj. kr. 

I övrigt har till denna rubrik förts bl. a. utgifter som följer av dels 
beräknad förbrukning av äldre reservations- och investeringsanslag, 

dels beräknad ökning av affärsverkens m. fl. disposition av rörliga 
krediter. 

Avslutning 

Vi har bakom oss ett år som präglats av stagnation i vår ekonomi. 
Effekterna av den internationella konjunkturnedgången förstärktes av 
den osäkerhet i avtalsförhållandena på den svenska arbetsmarknaden 
som rådde under första halvåret 1971. Riskerna för en storkonflikt 
påverkade starkt den privata efterfrågan, vilket verifieras av att hus

hållen, vid 1970 års lönenivå och vid 1971 års genom den ökade mer
värdeskatten höjda prisnivå, fördubblade sitt sparande. 

Trots en uppgång i den offentliga konsumtionen och en i beaktande 
av lågkonjunkturen glädjande förbättring av industriinvesteringarna blev 

den totala tillväxten i svensk ekonomi obetydlig. Ljuspunkten i 1971 
års ekonomiska utveckling blev den starka förbättringen i handels
och bytesbalansen samt en välkommen förstärkning av valutareserven. 
Delvis förklaras detta av rekylverkan genom nedgång av de 1970 osed
vanligt starkt uppdrivna lagerinvesteringarna. Den förbättrade ställning
en i våra ekonomiska förbindelser med utlandet har gett oss den er

forderliga säkerheten för att föra en kraftfull stimulans- och syssel
sättningspolitik. En negativ bytesbalans och en svag valutareserv utgör 

alltid en restriktion på en sådan politik. 
Perspektivet för 1972 är påtagligt mer tillfredsställande. Den beräk

nade tillväxttakten om dryga 3,5 0;0, som uppnås samtidigt med att 

arbetstiden väsentligt förkortas, närmar sig vad vi betraktar som möj
ligt att uppnå under goda år. Konsumtionsökningen ser ut att normali
seras. Investeringsökningen, där näringslivet bedöms vara den mest 
expansiva sektorn, vittnar om en efter konjunkturdämpningen optimis

tisk tro på framtiden. Ett väsentligt inslag i den positiva bilden är att 
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vi kan räkna med en tvåårsperiod av arbetsfred över praktiskt taget 

hela arbetsmarknaden. 
Osäkerheten om valutakurserna har också hävts genom en lösning 

som bör säkra ökad stimulans i världshandeln och därmed befrämja 
också vår ekonomi, som i så utpräglad grad är beroende av ett frik
tionsfritt varubyte mellan nationerna. En totalbedömning av valuta
uppgörelsen mellan de ledande industrinationerna ger för vår del som 
resultat att en positiv injektion till vår industriella aktivitet och inter
nationella konkurrenskraft uppkommer. 

En annan stor fråga med verkningar för vår framtida ekonomiska 
utveckling är förbindelserna mellan vårt land och den utvidgade 
Europeiska gemenskapen, EEC. Som utgångspunkt för de nu pågående 
förhandlingarna - en utgångspunkt varom parterna är ense - gäller 
att frihandel skapas för industrivaror och att ömsesidigt tilltdide ges 

till resp. marknader utan hinder av hittills gällande tullbarriärer. De 
krav på särbehandling av vissa varor som kan väntas under förhand
lingarna torde bli av begränsad omfattning. Efter en uppgörelse kom
mer de besvärande tullhinder att försvinna som hitintills glillt mellan 
vårt land och EEC och som tvivelsutan varit en belastning för utveck

lingen av vårt handclsutbytc med den gemensamma marknaden under 

hela 60-talet. 
Konjunkturdämpningens styrka under 1971 jämte den allmänna 

osäkerheten med avseende på arbetsfred, valutastabilitet och förhållan
det till Europamarknaden har sammantaget medfört en arbetslöshet som 
med våra anspråk på sysselsättning måste betraktas som för hög. Grad
vis har därför sysselsättningspolitiken under hela 1971 förstärkts och en 

serie olika stimulansåtgärder satts in så valda att de kunnat inriktas på 
de regioner, branscher och grupper av människor som varit mest utsatta 
och där effekt i ökad sysselsättning med stor sannolikhet kunnat uppnås. 

Sålunda har kraftiga anslagshöjningar till arbctsmarknadsmyndig
hetcrna möjliggjort en ökad volym av beredskapsarbeten och omskol
ningsvcrksamheten. Frisläpp av investeringsfonder och en expansion 
i byggandet har genomförts i fråga om såväl bostäder. skolor och andra 
offentliga anfäggningar som s. k. oprioriterade byggnadsobjekt. Kom
munerna har stimulerats till besfällningar i industrin och ökade anlägg
ningsarbctcn genom kraftigt förstärkta statsbidrag. Bidragen har ut
formats för att ge en stark initialverkan och skapa arbetsmöjligheter 
i första hand under vintern och våren 1972. Industrin har genom extra 

avskrivningsmöjlighcter för maskininvestcringar och ökad tillgång till 
kapitalmarknaden för finansiering av. sina investeringar kunnat bibehålla 

sin konkurrenskraft under konjunkturdämpningen och samtidigt lägga 
grunden till ökad produktion i en förväntad konjunkturuppgång. 

Den här beskrivna insatsen, som är den utan all jämförelse krafti
gaste hittills, har direkt inriktats på att lösa problemen för de arbets-
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lösa och stimulera den varuproducerande industrin. Stödåtgärderna 
har redan givit en klar sysselsättningscffekt. Efterfrågan på arbetskraft 
har ökat och denna efterfrågan förstärks av den arbetstidsförkortning 

som genomförts vid årsskiftet. Vi bör kunna möta en ökad efterfrågan 
på arbetskraft genom en motsvarande minskning av de nu omfattande 
sysselsättningspolitiska åtgärderna och därmed löpa mindre risk för in
flationistiska effekter vid den förväntade konjunkturuppgången. 

Arets budgetförslag har som förutsättning att en klar konjunkturför
bättring kan väntas under nästa budgetår. Ambitionen har därför varit 
att staten för sin del inte skall göra anspråk på en oproportionerlig del 
av tillgängligt sparande och tillgänglig kapitalmarknad. Den upplåning 
som i dagens konjunkturläge kan accepteras för innevarande budgetår 
måste således begränsas nästa budgetår. 

Denna målsättning för budgetarbetet måste framstå som logisk och 
befogad med hänsyn till att industrins tillgång till kapitalmarknaden i 
folkhushållets intresse måste breddas. Från statsmakternas sida har också 

gjorts åtaganden och ställts garantier härför. På samma sätt kommer 
från kommunerna vid nuvarande höga kommunalskatt - den kom
munala medclutdebiteringen kommer att för 1972 uppgå till nära 24 kr. 
- ett allt starkare krav på tillgång till kapitalmarknaden för att genom
föra erforderliga utbyggnader. Budgetarbetet har således mot denna bak
grund tagit sikte på att nedbringa statens upplåning med ca 1 miljard 
kr. till totalt drygt 3 miljarder kr., en upplåning som med hänsyn till 
övriga konkurrenter om kapitalmarknadens tillgångar ej bör överskridas. 

Trots den restriktivitet som präglat årets budgetarbete har väsent
liga intressen kunnat tillgodoses. Förutom de bundna utgiftsökningarna 
såsom förstärkningar av folkpensioner, bidrag till kommunerna, u-hjälp 
och utbildningsutgifter, har utrymme beretts för angelägen reform
verksamhet. Sålunda har det bostadsbetonade stödet till barnfamiljerna 
förstärkts och statsbidragen till daghem och fritidshem ökats. Arbets
livets frågor har av naturliga skäl stått i förgrunden vid fördelningen 
av anslagsökningen. Arbetsmarknadspolitiken, arbetarskyddet och yr
kesinspektioncn är sålunda avsnitt i budgeten som präglas av stark 
reformvilja. Miljöpolitiken har gradvis intensifierats och konsekvenserna 
härav har beaktats i budgetarbetet. På den statliga investeringssidan 
står kraftutbyggnad och insatser inom kommunikationsscktorn i för

grunden. 
Efter ett år då konjunktursituationen gjort att statens insatser domi

nerats av åtgärder för att lindra arbetslösheten bör vi nu kunna gå ett 
år till mötes av normal ekonomisk tillväxt och med go.da utsikter till 
balans såväl i den inre ekonomin som i våra förhållanden med om
världen. Vi bör ha passerat den under 1971 besvärande konjunkturned
gången och kan se fram mot en normalisering av förhållandena. Vår na
tion har tillräckligt med kunskap, yrkesskicklighet, arbetsvilja och tro på 
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framtiden för att vi skall ha alla utsikter att försvara vår plats som 
en av världens högst utvecklade nationer. Vi bör kunna hålla den ställ
ningen också i en tid av allt starkare integrerad världsekonomi och en 
allt hårdare internationell konkurrens. 

Särskilda frågor 

Totalbudgetens utgiftsanslag 

Totalbudgetens utgifter, exkl. förändringar i anslagsbehållningar och 
disposition av rörliga krediter, är i riksstaten för budgetåret 1971/72 

upptagna med 51 577 milj. kr., varav 44 252 milj. kr. på driftbudgekn 
och 7 325 milj. kr. på kapitalbudgeten. Riksdagen har därefter på till
läggsslat I anvisat sammanlagt 1 938 milj. kr. Av dessa medel avser 
1 477 milj. kr. kostnader för konjunkturstimulerande åtgärder enligt 
prop. 1971: 140 (FiU 1971: 4 7, rskr 1971: 293). Bland de större an
slagsbeloppen kan nämnas 925 milj. kr. till beredskapsarbeten, 285 

milj. kr. till särskilt tillägg till folkpensionärer och 125 milj. kr. till 
särskilt statligt bostadstillägg för barnfamiljer. Vidare har på tilläggs
stat I anvisats bl. a. 130 milj. kr. till lån till Norrbottens järnverk AB, 
145 milj. kr. till kraftstationer m. m., 75 milj. kr. till bostadstillägg för 
barnfamiljer, m. m. och 40 milj. kr. till ersättning till statens järnvägar 
för drift av icke lönsamma järnvägslinjer m. m. På tilläggsstat Il före
slås denna dag anslag om sammanlagt 74 milj. kr., varav 40 milj. kr. 
till byggnadsarbetcn för statlig förvaltning och 20 milj. kr. till kraftsta

tioner m. m. 
Inberäknat de nämnda av riksdagen beslutade medelsanvisningarna 

och de som föreslås på tilläggsstat Il uppgår sålunda totalbudgetens ut
giftsanslag fÖr budgetåret 1971/72 till 53 589 milj. kr., varav 45 783 

milj. kr. på driftbudgeten och 7 807 milj. kr. på kapitalbudgeten. 
För budgetåret 1972/73 uppgår totalbudgetens utgiftsanslag till 58 160 

milj. kr., varav 50 571 milj. kr. på driftbudgeten och 7 589 milj. kr. på 
kapitalbudgeten (bilaga 5, tabell 1 ). 

Totalbudgetens inkomster samt investeringsplan 

Riksrcvisicnsverket har med skrivelse den 14 december 1971 lämnat 

bl. a. beräkningar av totalbudgetens inkomster under budgetåren 1971/ 

72 och 1972/73. För en närmare redogörelse härför hänvisar jag till 
verkets skrivelse (bilaga 2). 

Vid beräkning av statsinkomsternas utveckling är de antaganden som 

görs om inkomstutvecklingen i samhället av avgörande betydelse. Med 
utg[rngspunkt i konjunkturinstitutets prognoser har riksrevisionsverkct 

i sina beräkningar utgått från att inkomsten av tjänst för fysiska per-
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soner ökar med 9 O/o år 1971, 10 O/o år 1972 och 8 O/o år 1973. Nu före
liggande information tyder på alt ökningen under år 1971 blev ca 9 O/o. 

Med hänsyn till bl. a. att vissa lönehöjningar hänförliga till år 1971 
kommer att utbetalas först i början av år 1972 kan jag ansluta mig till 
antagandet om en uppgång med 10 O/o för år 1972. Beträffande år 1973 
antar jag i likhet med riksrevisionsverket kalkylmlissigt en uppgång med 

8 O/o. 
Med dessa utgångspunkter beräknar jag liksom riksrevisionsverket 

inkomsterna under titeln skatt på inkomst och förmögenhet m. m. till 
19,7 miljarder kr. för budgetåret 1971/72 och till 21. miljarder kr. för 

budgetåret 1972/73. 
Jag vill i detta sammanhang erinra om att den av 1970 års riksdag 

beslutade skatteomläggningen medför ett inkomstbortfall för kommu
nerna genom att de beskattningsbara inkomsterna blir lägre till följd av 

höjt grundavdrag vid taxeringen. Kommunerna skall kompenseras över 
statsbudgeten för detta inkomstbortfall fr. o. m. år 1973. Detta förhål
lande har beaktats vid beräkningen av förevarande inkomsttitel. Jag av
ser vidare att föreslå att under sjunde huvudtiteln förs upp ett anslag 

om 500 milj. kr. för ändamålet. 
I detta sammanhang vill jag också ta upp frågan om skogsvårdsavgif

tens storlek. Enligt förordningen (1946: 324) om skogsvårdsavgift skall 
sådan avgift utgå för jordbruksfastighet, som vid fastighetstaxering åsatts 
särskilda värden för skogsmark och växande skog, med högst 1,5 pro
mille av summan av dessa värden. För varje år bestäms med vilket pro
milletal skogsvårdsavgiften för året skall utgå. Jag förordar att promil
letalet för år 1972 sätts ti11 0,9, vilket är samma tal som för år 1971. 
Min beräkning av uppbörden överensstämmer med riksrevisionsverkets. 

Antagandena om lönesummans utveckling påverkar också beräk
ningen av inkomsten av mervärdeskatt. Jag beräknar liksom riksrevi
sionsverket inkomsterna av mervärdeskatt till 12 050 milj. kr. för bud
getåret 1971/72 och 13,3 miljarder kr. för budgetåret 1972/73. 

Riksdagen har bemyndigat Kungl. Maj:t att i konjunkturstimule
rande syfte förordna om nedsättning av eller befrielse från allmän ener
giskatt som skall utgå under tiden den l december 1971-den 31 de
cember 1972 (FiU 1971: 47, rskr 1971: 293). Med stöd härav har Kungl. 
Maj :t fattat beslut om sänkning av energiskatten för bränslen och elek

trisk kraft som förbrukas inom industrin under nämnda tid. Jag räknar 
preliminärt med att inkomsterna av energisk.att i fqrhållande till riks
revisionsvcrkets beräkningar kommer att bli i runda tal 50 milj. kr. 

lägre för budgetåret 1971 /72 och 45 milj. kr. lägre för budgetåret 1972/ 

73. 
Jag vill i anslutning härtill erinra om vissa ändrip.gar i expeditions

kungörelscn (1964: 618) och stämpelkungörelsen (1964: 619), vilka ej 
kunnat beaktas i riksrevisionsverkets inkomstberäkning. Dessa ändring-
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ar innebär bl. a. vissa avgiftsjusteringar föranledda av den nya jorda
balken och den nya gravationsbeviskungörelsen. Vidare sänks avgifterna 
för bevis om svenskt medborgarskap. Jag finner dock inte anledning att 
på grund av dessa ändringar avvika från riksrevisionsverkets beräkningar 
av berörda inkomsttitlar. 

Beträffande inkomstposter under rubriken uppbörd i statens verk

samhet förordar jag, efter samråd med berörda departementschefer, 
följande justeringar av riksrevisionsverkets beräkningar. 

Beroende på en anslagsteknisk omläggning från brutto- till nettoredo
visning hör posten inkomster vid flygtekniska f örsöksanstalte11 utgå 
fr. o. m. budgetåret 1972173. Inkomster vid de11 statliga liikemedelskon

trollen bör för budgetåren 1971/72 och 1972/73 räknas upp med 300 000 
kr. resp. 2,1 milj. kr. med hänsyn till att taxorna höjdes vid ingången av 
år 1972. Inkomster vid statens riittskemiska laboratorium beräknar jag 
till 1550000 kr. för budgetåret 1971/72 och till 1,7 milj. kr. för bud
getåret 1972/73, vilket är 350 000 kr. resp. 800 000 kr. mindre än enligt 
riksrevisionsverkets bedömning. Jag räknar med att inkomster vid karo

linska sjukhuset med hänsyn till höjda vårdavgifter kommer att uppgå 
till 168 milj. kr. för budgetåret 1971/72 och 170 milj. kr. för budget
året 1972/73, vilket är 1 milj. kr. resp. 8 milj. kr. mer än vad riksrevi
sionsverket angett. Jag beräknar inkomster vid statens vårda11stalter för 

alkoholmissbrukare till 500 000 kr. för budgetåret 1972/73 vilket är 
100 000 kr. mer än vad riksrevisionsverket räknat med. Vidare för
ordar jag att rubriceringen av posten inkomster vid vissa elevhem 
för handikappade ändras till i11komster under anslaget kostnader för 

viss utbildning av handikappade. Jag räknar med en uppbörd av 
l 850 000 kr. för budgetåret 1972/73, vilket innebär en nedräkning med 
350 000 kr. i förhållande till riksrevisionsverkets förslag. 

Rubriceringarna av posterna inkomster vid arbetsmedicinska institu
tet och inkomster till arbetarskyddsstyrelscns och arbetsmedicinska in
stitutets verksamhet bör med verkan fr. o. m. nästa budgetår ändras till 
inkomster vid arbetarskyddsstyrelsen resp. inkomster av arbetsgivarav

gifter till arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens verksamhet. 

Posten inkomster vid arbetarskyddsstyrelsen bör föras upp med 1410 000 
kr. för budgetåret 1972/73 vilket är 410 000 kr. mer än riksrevisionsver
ket beräknat. Fartygsimpektionsavgifter m. m. bör för budgetåret 1972/ 

73 tas upp med 3 570 000 kr. eller 400 000 kr. mer än riksrevisionsver
ket angett. Vidare beräknar jag inkomster vid statens institut för 

konsumentfrågor under budgetåret 1972/73 till 1 330 000 kr., vilket är 
10 000 kr. mindre än enligt riksrevisionsverket. Inkomster vid patent

och registreringsviisendet bör tas upp med 39,8 milj. kr. för budgetåret 
1971/72 och med 41,3 milj. kr. för budgetåret 1972/73, eller med 
100 000 kr. resp. 200 000 kr. mer än vad riksrevisionsverket räknat 
med. Avgifter för registrering i förenings- m. fl. register beräknar jag 

4 Riksdagen 1972.1 suml. Nr 1. Bilaga 1. Finansplanen 
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för budgetåret 1971/72 till 2,2 milj. kr. och för budgetåret 1972/73 till 
3 milj. kr. eller 1 milj. kr. resp. 1,8 milj. kr. mera än enligt riksre
visionsverket. För inkomster vid statens planverk budgetåren 1971/ 
72 och 1972/73 för jag upp 1 730 000 kr. resp. 1 850 000 kr. vilket 
är 145 000 kr. mindre resp. 150 000 kr. mer än riksrevisionsverket 
beräknat. Jag räknar vidare med att inkomsterna från tillsyn av atom

energianläggningar m. m. blir 2,1 milj. kr. för budgetåret 1972/73, vilket 
är 100 000 kr. mindre än riksrevisionsverket beräknat. Ersättning för 
vissa komplementkostnader vid vissa myndigheter m. m. beräknar 
jag till 7 988 000 kr. för budgetåret 1971/72 och till 28 251 000 kr. för 
budgetåret 1972/73. Detta är 12 000 kr. mindre resp. 19 151 000 kr. 
mera än vad riksrevisionsverket räknat med. Uppräkningen för budget
året 1972/73 förklaras till övervägande del av att arbetsmarknadssty
rclsen, som föreslås få anslag i programbudgcttermer fr. o. m. nästa bud
getår, beräknas inleverera 19,2 milj. kr. under denna inkomstpost. 

Jag övergår nu till att redovisa de ändringar i riksrev'isionsverkets 
beräkningar som jag förordar under rubriken inkomster av statens ka
pitalfonder. För postverket beräknas något överskott hänförligt till den 
allmänna poströrelsen för budgetåret 1971/72 inte uppkomma. Detta 
inverkar på inleveranserna både för budgetåret 1971/72 och budgetåret 
1972/73. Med hänsyn härtill beräknar jag efter samråd med chefen för 
kommunikationsdepartementet att inkomsterna från postverkets fond 

under budgetåren 1971/72 och 1972/73 kommer att uppgå till 12,5 
milj. kr. resp. 11,5 milj. kr. Detta är 7 milj. kr. resp. 3 milj. kr. mindre än 
riksrevisionsverkct angett. För fabriksverkens fond har jag efter sam
råd med chefen för industridepartementet inte tagit upp någon in
komst för budgetåret 1972/73. För budgetåret 1972/73 bör vidare in
komsterna under kriminalvårdsstyrelsens delfond av statens allmänna 
fastighetsfond tas upp med 9 057 000 kr., eller med 635 000 kr. mindre 
än riksrevisionsverket beräknat. 

Beträffande inkomsterna på kapitalbudgeten beräknar jag efter sam
råd med cheferna för berörda departement avskrivningsmedel inom 
televerkets fond till 816,1 milj. kr. för budgetåret 1972/73 och avskriv
ningsmedel för luftfartsverkets fond till 16,7 milj. kr. för samma budget
år. Dessa belopp är 47,9 milj. kr. resp. 500 000 kr. högre än som anges 
av riksrevisionsverket. Sammanlagt innebär dessa justeringar alltså att 
inkomsterna på kapitalbudgeten för budgetåret 1972/73 ökar med 48,4 
milj. kr. jämfört med riksrevisionsverkets beräkningar. 

Riksrevisionsverkets beräkningar i övrigt föranleder inte någon erin
ran från min sida. Totalt innebär de av mig förordade avvikelserna en 
nedräkning av totalbudgetens inkomster i förhållande till riksrevisions
verkets beräkning med ca 55 milj. kr. för budgetåret 1971/72 och med 
ca 8 milj. kr. för budgetåret 1972/73 (tabell 7). Jag beräknar således to
talbudgetens inkomster för budgetåret 1971/72 till 52 147 milj. kr. och 
för budgetåret 1972/73 till 55 831 milj. kr. 
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l'abell 7. Justering av riksrevisionsverkets beräkning av totalbudgetens inkomster 
(1 000-tal kr.) 

1971/72 1972/73 

Riksrevi- Föränd- Riksrevi- Föränd-
sions- ring sions- ring 
verket enligt verket enligt 
(ny ber.) dep.chefen dep.chefen 

A. Skatter, avgifter, m. m. 

I. Skatter 
Energiskatt 1077 000 - 50000 1129 000 - 45000 

11. Uppbörd i statens verk-
samhet 

Inkomster vid flygtek-
niska försöksanstalten 17 600 - 17 600 

Inkomster vid den stat-
liga läkemedelskon-
trollen 7000 + 300 6200 + 2100 

Inkomster vid statens rätts-
kemiska laboratorium l 900 350 2 500 800 

Inkomster vid karolinska 
sjukhuset 167 000 + 1 000 162 000 + 8000 

Inkomster vid statens vård-
anstalter för alkoholmiss-
brukare 400 + 100 

Inkomster under anslaget 
kostnader för viss utbild-
ning av handikappade 2200 350 

Inkomster vid arbetar-
skyddsstyrelsen 1000 + 410 

Fartygsinspektionsavgifter 
m.m. 3 170 + 400 

Inkomster vid statens in-
stitut för konsumentfrågor 1 340 10 

Inkomster vid patent- och 
registrcringsväsendet 39 700 + 100 41100 + 200 

Avgifter för registrering i 
förenings- m. fl. register 1200 + 1 000 1200 + 1 800 

Inkomster vid statens 
planverk 1 875 145 1 700 + 150 

Tillsyn av atomenergianlägg-
ningar m.m. 2 200 100 

Ersättning för vissa kom-
plemcntkostnader vid 
vissa myndigheter m. m. 8 000 12 9100 + 19 151 

B. Inkomster av statens kapitalfonder 

J. Statens affärsverksfonder 
Post verket 19 500 - 7000 14500 - 3 000 
Förenade fabriksverken 21 600 - 21 600 

rn. Statens allmänna fästig-
hetsfond 

Kriminalvårdsstyrelsens 
delfond 9 692 635 

C. Beräknad övrig finansiering 1 801 676 + 48 400 

Summa förändring enligt 
departementschefeo - 55107 - 8384 
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Jag vill nu ta upp frågan om investeringsplan och investeringsstater 
för budgetåret 1972/73. För varje kapitalfond fastställs årligen en inves
teringsstat. På statens ena sida redovisas den sammanlagda bruttoin
vesteringen, 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 till
gängliga kapitalmedel, dels av avskrivningsmedel anvisade på driftbud
geten. De medel som härutöver behövs betecknas investeringsbemyndi
gande. Investeringsbemyndigandena sammanställs till en investeringsplan, 
vars summa - sedan avdrag skett för medel som tillförs kapitalbudge
ten över fonden för oreglerade kapitalmedelsförluster samt för övrig 
kapitalåterbetalning avseende lån från icke revolverande fonder - ut
visar det ytterligare medelstillskott som behövs för investeringarnas ge
nomförande. lnvesteringsplanen utgör kapitalbudgetens utgiftssida en
ligt riksstaten. På motsatta sidan tas för kapitalbudgetens finansiering 
under beteckningen lånemedel upp en balanspost med samma belopp 
som investeringsplanens slutsumma. Det bör emellertid understrykas, att 
det på detta sätt framräknade Jåncmedclsbeloppet inte är detsamma som 
statsverkets faktiska upplåningsbehov, eftersom här inte medräknats 
driftbudgetens över- eller underskott och hänsyn inte heller tagits till 
förändringar i anslagsbehållningar och i dispositionen av rörliga kredi
ter. 

För budgetåret l 972/73 beräknas investeringsanslagen till totalt ca 
7,6 miljarder kr. För finansieringen av dessa investeringar skall i första 

Tabell 8. Kapitalbudgetens utgifter och finansiering budgetåret 1972/73 

Fond Investerings- Finansiering 
anslag ----------------------

Övriga kapi- Avskrivning 

I. Affärsverksfonderna 
Il. Statens allmänna fästig-

hetsfond 
III. Försvarets fastighets-

fond 
IV. Statens utlåningsfonder 
V. Fonden för låneunder-

stöd 
Vll. Fonden för fö1lag till 

statsverket 
IX. Diverse kapitalfonder 

Summa kr. 

2 522 396 000 

496 041 000 

284 200000 
3 647 403 000 

425 003 000 

45 001 000 
168 701 000 

7 588 745 000 

Avskrivning 
inom fon
derna 

1515900 000 

45 885 000 

26 782 000 

107188 000 

1695 755 000 

talmedel från drift. 
inom budgeten 
fonderna 

14 502 000 23 804000 

3 050 000 191892000 

16 000 000 195 000 000 
594 876 000 

58 500 000 34 867 000 

30000000 
650000 5 502 000 

122 702 000 1045941 000 

Avgår kapitalåterbetalning: 
Oreglerade kapitalmedels-
förluster 
Övrig kapitalåterbetalning 

Lånemedel 

Jnvesterings
bemyndi
gande 

968190 000 

255 214 000 

46 418 000 
3 052 527 000 

331 636 000 

15 001 000 
55 361 000 

4724347000 

1000000 
31 619 000 

4 691728000 
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hand anlitas dels de avskrivningsanslag som i annat sammanhang denna 
dag begärs på driftbudgeten, dels kapitalbudgetens inkomster. Avskriv
ningsmedlen från riksstaten uppgår till 1 046 milj. kr. och inom kapital
fonderna tillgängliga medel till 1 818 milj. kr. Med utgångspunkt här
ifrån kan investeringsbemyndigandena preliminärt beräknas till 4 nc. 
milj. kr. Efter avdrag för kapitalåterbetalning (inkl. oreglerade ka
pitalmedelsförluster) blir invcsteringsplanens slutsumma ca 4 692 milj 
kr. Kapitalbudgetens utgifter och finansiering budgetåret l 972/73 fram

går av sammanställning i tabell 8. 
Ett preliminärt förslag till investeringsplan och investeringsstater för 

budgetåret 1972/73 med specifikation av de i planen angivna invcste
ringsbemyndigandena har upprättats (bilaga 4). Det slutliga förslaget 
till investcringsplan bör anstå i avvaktan på definitiva förslag om inves

teringsanslag. 

Beräkning av anslagsbehållningarnas utveckling 

Anslagsbchållningarna beräknades i prop. 1971: l 15 komma att 
minska med 200 milj. kr. under budgetåret 1970/71. Det slutliga utfallet 
enligt budgetredovisningcn blev - efter justering för effekten av in
dragna reservationer - en ökning av anslagsbehållningarna på total
budgeten med 314 milj. kr. I stället för en beräknad förbrukning av re
servationsmedelsbehållningar skedde alltså en uppbyggnad. Detta för
klaras av bl. a. att förbrukningen av medel hänförliga till lånefonden 
för bostadsbyggande blev mindre än väntat. En uppbyggnad av reserva
tionsmcdcl skedde också inom fonden för låneunderstöd och fonden för 

statens aktier. 
De mera långsiktiga förändringarna i anslagsbehållningarna redovi

sas i sammanställningen i tabell 11. Under 1960-talct fördubblades be
hållningarna i det närmaste. Särskilt stora ökningar ägde rum under bud
getåren 1964/65 och 1967 /68. Under budgetåret 1969/70 skedde en 
ovanligt stor förbrukning av reserverade medel vilken huvudsakligen var 
hänförlig till lånefonden för bostadsbyggande. Under budgetåret 1970/71 
ökade reservationsmedelsbehållningarna återigen av skäl som jag nyss 
redovisat. Den långsiktiga ökningen i medclsbchållningarna torde vä
sentligen höra samman med den statliga verksamhetens expansion med 

åtföljande ökade behov av kassamedel. Som framgår av nämnda tabell 
har utvecklingen av anslagsbehållningarna i huvudsak skett parallellt 
med ökningen av de anvisade reservations- och invcsteringsanslagen, 

dock med undantag för minskningen i anslagsbehållningarna under bud
getåret 1969/70 och en förhållandevis svag uppbyggnad under budget
året 1970/71. De kortsiktiga förändringarna är svåra att ge en entydig 
tolkning. Till en del beror de förmodligen på variationer i konjunktur
läget och i tillgången på lediga resurser för att tillfredsställa den statliga 
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Tabell 9. Sammanställning över behållningar på riksstatsanslag: 
Driftbudgeten. Milj. kr. 

Huvudtitel 

Justitiedepartementet 
Utrikesdepartementet 
Försvarsdepartementet 
Socialdepartementet 
Kommunikationsdepartementet 
Finansdepartementet 
Utbildningsdepartementet 
Jordbruksdepartementet 
Handelsdepartementet 
Inrikesdepartementet 
Civildepartementet 
Industridepartementet 
Riksdagen och dess verk m. m. 

Summa 

Reservation Reservation Ökning ( +) 
30.6.70 30.6.71 minskning (-) 

under budget
året 1970/71 

56,2 54,0 - 2,2 
382,8 462,0 + 79,2 

1 099,6 852,9 -246,7 
85,6 63,2 - 22,4 

1 032,4 983,4 - 49,0 
8,4 11,3 + 2,9 

85,9 88,I + 2,2 
106,5 184,7 + 78,2 

3,5 8,1 + 4,6 
147,0 164,7 + 17,7 

7,0 24,9 + 17,9 
141,0 100,7 - 40,3 

2,9 6,3 + 3,4 
3 158,7 3 004,4 -154,3 

Tillkommer: indragna reservationer + 6,9 

Summa egentliga statsutgifter 3158,7 3 004,4 -147,4 

Avskrivning av nya kapitalinves-
teringar 237,9 304,2 + 66,3 

Summa driftbudgeten 3 396,6 3 308,6 - 81,l 

Tabell 10. Sammanställning över behållningar på riksstatsanslag: 
Investeringsanslag. Milj. kr. 

Anslagsgrupp 

Statens affärsverksfonder: 
Fabriksvcrkens 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 
Fonden för bcredskapslagring 
Diverse kapitalfonder 

Summa 

Tillkommer: indragna anslags
behållningar 

Summa investeringsanslag 

Behållning Behållning Ökning ( +) 
30.6.70 30.6.71 minskning(-) 

7,6 
9,9 

63,6 
36,9 

6,9 
55,3 

2,3 
182,5 
274,9 
57,4 

191,8 
195,1 

0,5 
25,3 

65,8 

993,4 

993,4 

9,7 
14,2 
63,4 
26,9 
16,4 
65,4 

3,2 
199,2 
184,9 
71,0 

400,8 
298,8 
105,l 
13,0 
95,0 
59,1 

1427,0 

1427,0 

under budget
året 1970/71 

+ 2,1 
+ 4,3 

0,2 
10,0 

+ 9,5 
+ 10,1 
+ 0,9 
+ 16,7 
- 90,0 
+ 13,6 
+209,0 
+103,7 
+104,6 
- 12,3 
+ 95,0 
- 6,7 

+433,6 

+ 27,7 

+461,4 
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Tabell ll. Medelsbehållning vid utgången av budgetåren 1961/62-1970/71. Miljarder kr. 

61/62 62/63 63/64 64/65 65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 

Reservationer på driftbudgeten 
(exkl. avskrivningar av nya 
kapitalinvesteringar) 1,47 1,57 1,50 2,11 2,25 2,48 2,96 3,07 3,15 3,00 

Outnyttjade belopp på investe-
ringsanslag 0,94 1,01 1,41 1,39 1,21 1,33 1,61 1,85 0,99 1,43 

Summa 2,41 2,58 2,91 3,50 3,46 3,81 4,57 4,92 4,14 4,43 

Ökning (+)resp. minskning(-) 
under budgetåret +0,02 +0,17 +0,33 +0,59-0,04 +0,35 +0,76 +0,35-0,78 +0,29 

Behållning i procent av under 
budgetåret anvisade: 
reservationsanslag 36,5 37,6 32,3 38,l 39,8 40,9 43,4 
investeringsanslag 34,8 35,4 46,2 44,8 32,6 30,1 33,2 
reservations- och investerings-
anslag 35,8 36,7 37,8 40,5 36,9 36,3 39,2 

efterfrågan. I många fall synes dock mera speciella faktorer ha in

verkat. 

För budgetåret 1971172 beräknades i riksstaten anslagsbehållningarna 

komma att minska med 350 milj. kr. Härvid inräknades kalkylmässigt 

ett lokaliseringspolitiskt motiverat tillskott på 130 milj. kr. till Norrbot

tens järnverk AB med hänsyn till ett redan anmält behov av anslag på 

tilläggsstat. Härigenom korrigerades den underskattning av de totala 

utgifterna som annars skulle ha skett. Vidare räknade jag med en minsk

ning av anslagsbehållningarna för myndigheterna inom försvarsdeparte

mentets verksamhetsområde med ca 150 milj. kr. 

Som jag tidigare redovisat har riksdagen på tilläggsstat I anvisat 130 
milj. kr. för lån till Norrbottens järnverk AB. Något behov av en 

kalkylmässigt upptagen medclsförbrukning för detta ändamål föreligger 
därför numera inte. Riksrevisionsverket har inhämtat uppgifter rörande 

myndigheternas beräkning av anslagsbehållningarnas utveckling. En 

sammanfattning härav liksom min egen bedömning återges i tabell 12. 

För egen del räknar jag med en förbrukning av reservationsmedel med 

600 milj. kr. vilket nära ansluter till myndigheternas beräkningar. Jag 

Tabell 12. Beräknade förändringar i anslagsbebållningar 
under budgetåret 1971/72. Milj. kr. (Ökning +,minskning - ) 

Anslags- Beräknad förändring till 30.6.1972 
behåll-
ningar Prop. Myndig- Dep.ch. 
30.6.1971 1971: 115 heterna 

Driftbudgeten (exkl. avskriv-
ningar) 3 004 -100 -213 -200 

Investeringsanslag 1 427 -250 -454 -400 

Summa 4 431 -350 -667 -600 

45,2 43,1 38,7 
34,6 17,2 18,1 

40,5 31,7 28,3 
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har därvid beaktat den väsentliga höjning i förbrukningen av anslagsbe
hållningar som kan väntas bli möjlig med hänsyn till konjunkturläget. 

För budgetåret 1972/73 förutser jag en minskning av anslagsbehåll
ningarna med i runt tal 500 milj. kr. Jag räknar därvid med en förbruk
ning på ca 350 milj. kr. inom lånefonden för bostadsbyggande. Jag vill 
dock understryka att beräkningar av anslagsbehållningarnas utveckling 
måste omges med betydande osäkerhetsmarginaler. 

Beräkning av dispositionen av rörliga krediter 

Budgetutfallet och därmed statens upplåningsbehov påverkas av för
ändringar i dispositionen av rörliga krediter hos riksgäldskontoret, vilka 
enligt riksdagens beslut har ställts till förfogande för vissa myndigheter 
och bolag. De beviljade krediterna samt de belopp som tagits i anspråk 
framgår av sammanställningen i tabell 13. 

Under budgetåret 1970/71 minskade dispositionen av rörliga krediter 
med ca 385 milj. kr. till 1 001 milj. kr. Denna nedgång förklaras av 
vissa anslagstekniska omläggningar som medfört en minskning av 
ianspråktagna medel på sammanlagt 795 milj. kr. för överstyrelsen för 
ekonomiskt försvar och Svensk Spannmålshandel. För övriga myndighe
ter och bolag ökade dispositionen av rörliga krediter med totalt ca 410 

milj. kr. 
I prop. 1971: 115 räknade jag med att det ianspråktagna beloppet av 

rörliga krediter under budgetåret 1971 /72 skulle öka med 200 milj. kr. 

Enligt uppgifter som insamlats av riksrevisionsverkct förutser berörda 
myndigheter och bolag nu en ökning i de disponerade beloppen med 
254 milj. kr. Stora ökningar anges för bl. a. televerket och domänverket. 
Chefen för kommunik:!tionsdepartcmcntet kommer senare denna dag 
att föreslå dels att postvcrkct får disponera en rörlig kredit på 120 milj. 
kr., dels att ramen för statens järnvägars rörliga kredit höjs med 100 milj. 
kr. till 250 milj. kr. Vidare föreslår chefen för industridepartementet att 
ramen för rörlig kredit till statens vattenfa\Jsverk höjs med 30 milj. kr. 
till 200 milj. kr. Jag vill erinra om att ramen för den rörliga krediten till 

statens vattcnfallsverk sänktes med 30 milj. kr. vid ingången av budget
året 1971/72 till följd av en budgetteknisk omläggning av finansieringen 

av urananskaffning. Vid en samlad bedömning finner jag det sannolikt 
att dispositionen av rörliga krediter kommer att öka med 350 milj. kr. 

under innevarande budgetår. 
Jag vill i detta sammanhang ta upp frågan om räntefoten för rörliga 

krediter i riksgäldskontoret. För att nå en bättre anpassning av denna 
ränta till vad som tillämpas på den allmänna marknaden för motsva
rande utlåningstyp beslöt riksgäldsfullmäktige att höja räntan för samt
liga rörliga krediter till 8 1/2 O/o fr. o. m. den l december 1970. Även ef
ter denna höjning var räntefoten liigre än den allmänna marknadens mot-
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Tabell 13. Ianspråktagande av rörliga krediter. Milj. kr. 

Låntagare Av riks· !anspråk· Av riks- !anspråk-
dagen taget dagen taget 
medgivet 30.6.70 medgivet 30.6.71 
30.6.70 30.6.71 

Televerket 325,0 295,0 625,0 455,0 
Statens järnvägar 150,0 150,0 129,0 
Vattenfallsstyrelsen 200,0 85,0 200,0 200,0 
Domänstyrelsen 130,0 12,0 130,0 7,3 
Luftfartsverket 3,0 20,0 20,0 
Förenade fabriksverken 70,0 16,5 70,0 47,5 
Försvarets materielverk 5,0 5,0 
Överstyrelsen för ekonomiskt 

försvar 740,0 605,0 
Statens jordbruksnämnd 40,0 40,0 40,0 40,0 
Svenska Reproduktions AB 0,7 0,7 
Karlskronavarvet AB 8,0 8,0 
Svenska Tobaks AB 10,0 10,0 
AB Vin- och Spritcentralen 10,0 10,0 
Svensk Spannmålshandel 190,0 190,0 35,0 
Svensk Kötthandel AB 50,0 44,5 50,0 1,0 
Allmänna Bevaknings AB 3,0 3,0 
Statliga myndigheter med upp-

dragsverksam het 60,0 3,9 
Norrbottens järnverk AB 125,0 97,0 125,0 97,0 
Kungl. Maj:t (prop. 1946: 308) 5,0 
Kungl. Maj:t (SU 1970: 10, 

JoU 1970: 3) 350,0 

Summa 2 064,7 1385,0 1 891,7 1 000,8 

svarande räntor. Ytterligare anpassningar av räntenivån för rörliga kre

diter har åstadkommits i samband med diskontosänkningarna under 

år 1971. Räntan på rörliga krediter har sålunda vid dessa tillfällen sänkts 

en gång och då med en halv procentenhet under det att diskontot sänkt; 

med sammanlagt två procentenheter. 

Jag vill vidare erinra om att vissa myndigheter som bedriver uppdrags

verksamhet och som deltar i försöksverksamheten rörande program

budgetering disponerar en rörlig kredit i riksgäldskontoret. Riksdagen 

ställde år 1970 en rörlig kredit på 60 milj. kr. till Kungl. Maj :ts för

fogande för detta ändamål. Jag uppskattar, som jag närmare kommer 

att redovisa vid min anmälan av punkt 10 i För flera huvudtitlar ge

mensamma frågor, att behovet av rörlig kredit för dessa ändamål ökar 

med 10 milj. kr. under nästa budgetår och förordar att ramen höjs med 

detta belopp. 

Vid bedömningen av behovet av rörliga krediter under budgetåret 

1972/73 har jag utgått från en under senare år - bortsett från effekten 

av den anslagstekniska omläggningen under budgetåret 1970/71 - till

tagande disposition. Jag räknar för nästa budgetår med ökningar i de 

ianspråktagna beloppen för bl. a. affärsverken. Totalt kan ökningen av 

de ianspråktagna rörliga krediterna för budgetåret 1972/73 beräknas 

till ca 450 milj. kr. Jag vill dock även här erinra om den osäkerhet som 

gäller vid detta slag av beräkningar. 



Förslag till riksstat för budgetåret 1972/73: Totalbudgeten. 

A. Skatter, avgifter, m. m.: 
I. Skatter 

IL Uppbörd i statens verksamhet 
111. Diverse inkomster 

B. Inkomster av statens kapitalfonder: 
I. Statens affärsverksfonder 

Il. Riksbanksfonden 
Ill. Statens allmänna fastighetsfond 
IV. Försvarets fastighetsfond 
V. Statens utlåningsfonder 

VI. Fonden för låneunderstöd 
VII. Fonden för statens aktier 

VIII. Fonden för beredskapslagring 
IX. Statens pensionsfonder 
X. Diverse kapitalfonder 

C. Beräknad övrig finansiering: 

48 933 700 000 
1162 636 000 

742 000 000 50 838 336 000 

712 600 000 
200000000 
291275000 
101452000 

1 527 249 000 
70 466 000 
18 563 000 
69 950 000 
93 434 000 
57 900 000 3 J 42 889 000 

I. Avskrivningar och övriga kapital-
medel inom kapitalfonderna: 

Statens affärs-
verksfonder 1 530 402 000 
Övriga kapital-
fonder 288 055 000 1 818 457 000 

9000 Il. Övrig kapitalåterbetalning 31 61 

Summa kr. 55 831 301 000 

Underskott 3 278 322 000 

Summa kr. 59 109 623 000 

A. Utgiftsans/ag: 
I. Kungl. hov- och slottsstaterna 

Il. Justitiedepartementet 
lll. Utrikesdepartementet 
IV. Försvarsdepartementet 
V. Socialdepartementet 

VI. Kommunikationsdepartementet 
VII. Finansdepartementet 

VIII. Utbildningsdepartementet 
IX. Jordbruksdepartementet 
X. Handelsdepartcmentet 

XI. Inrikesdepartementet 
XII. Civildepartementet 

XIII. Industridepartementet 
XIV. Oförutsedda utgifter 
XV. Riksdagen och dess verk m. m. 

XVI. Riksgäldsfonden 

B. Beräknad övrig medelsförbruknin&·: 
I. Minskning av anslagsbe

hållningar 
Il. Ökad disposition av rörliga 

krediter 

Summa kr. 

9 458 000 
2 303 398 000 
1 477 379 000 
6 995 875 000 

16 909 266 000 
4 377 673 000 
3 717 889000 
9 921927000 
1114 841 000 

221585000 
6 272 816 000 

989 709 000 
1626894 000 

1000000 
94913 000 

2 125 000 000 

500 000 000 

450 000 000 

58 159 623 000 

950 000 000 

59 109 623 000 
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Beräkning av totalbudgeten 

Utgifterna på totalbudgeten för budgetåret 1971/72 beräknas nu bli 
avsevärt större än de i riksstaten angivna. Detta sammanhänger, vilket 
jag tidigare utförligt redovisat, dels med stora utgifter för konjunktur
stimulerande insatser, dels med löneökningar åt statsanställda, dels med 
ökade utgifter för folkpensioneringen, dels slutligen med väsentligt större 
förbrukning av reservationsmedel och merbelastning på förslagsanslag. 
Mot denna bakgrund kan totalbudgetens utgifter för budgetåret 1971/72 
beräknas till ca 56 466 milj. kr. Eftersom de samlade statsinkomsterna 
beräknas till ca 52 147 milj. kr. innebär detta att totalbudgeten skulle 
utvisa ett underskott på ca 4 319 milj. kr. 

Med hänvisning till min redovisning i det föregående beräknar jag 

totalbudgeten för budgetåret 1972/73 på sätt som framgår av uppställ
ningen (s. 54). Kalkylen utvisar ett totalbudgetunderskott om knappt 
3,3 miljarder kr., vilket innebär en nedgång i förhållande till det nu 
beräknade underskottet för innevarande budgetår med något mer än 
1 miljard kr. En tabell över 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 1972 
Bilaga 2: Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 

Bilaga 3: Specifikation av inkomsterna på driftbudgeten för budget
året 1972/73 

Bilaga 4: Preliminärt förslag till investeringsplan och investeringssta
ter för budgetåret 1972/73 

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) godkänna de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken 
och för statsregleringen som jag har förordat i det föregående, 

2) medge att avsättning av kommunalskattemedel sker till bud

getutjämningsfonden för budgetåret 1972/73 för att där sär
redovisas, 

3) besluta att skogsvårdsavgift enligt förordningen (1946: 324) om 
skogsvårdsavgift skall utgå med 0,9 promille för år 1972, 

4) bemyndiga Kungl. Maj:t att i riksgäldskontoret disponera en 
från 60 000 000 kr. till 70 000 000 kr. ökad rörlig kredit att på 
sätt som Kungl. Maj:t bestämmer ställas till förfogande för 
myndigheter som bedriver uppdragsverksamhet, 
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5) i avvaktan på särskild proposition i ämnet för budgetåret 
1972/73 
a) godkänna min preliminära beräkning av driftbudgetens in

komster, 
b) godkänna min preliminära beräkning av förändringar i an

slagsbehållningar, 
c) godkänna min preliminära beräkning av förändringar i dis

positionen av rörliga krediter, 
d) godkänna det preliminära förslaget till investeringsplan och 

investeringsstater samt därvid på kapitalbudgeten beräkna 
den mot investeringsplanen svarande inkomsttiteln Låneme

del till 4 691 728 000 kr. 

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets 
övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen. 

Ur protokollet: 

Britta Gyllensten 
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Bil. 1 Preliminär nationalbudget 

llilaga 1 

PRELIMINÄR NATIONALBUDGET FÖR ÅR 1972 

Inledning 

Den preliminära nationalbudgeten för 1972 som härmed läggs fram 

är utarbetad inom finansdepartementets sekretariat för ekonon~isk 

planering och konjunkturinstitutet. Naticnalbudgeten bygger på material 

som erhållits från fackdepartement och olika verk och institutioner. Vi

dare har utredningsrådet hörts. Dess ledamöter bär ej heller något an

svar för nationalbudgetens utformning och bedömningar. 

Kapitlen 111, Utrikeshandeln samt VII, Investeringarna och .IX, Kre

dilmarknadcn har helt sammanställts inom konjunkturinstitutet. Institu

tet har även sammanställt avsnitten om industriproduktion och skogs

bruk i kapitel IV och avsnitten om de disponibla inkomsterna och den 

privata konsumtionen i kapitel VL Ansvaret for bedömningen av Sveri

ges ekonomi 197~ - med undantag för de avsnitt eller punkter där 

knnjunktur!nstitutet uttryckligen åberopas - vilar på finansdeparte

mentets sekretariat för ekonomisk planering där arbetet med national

budgeten letts av tf planeringschefen Lars Lindberger. 

I Riksdagen 1972. 1 sam[. Nr I. Bilaga 1. Finansplanen. Bil. 1 
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I. Sammanfattande översikt 

1. Den ekonomiska utvecklingen 1970-1971 

Vid en återblick på Sveriges ekonomi 1971 framstår en nästan ute
bliven tillväxt av den samlade produktionen som ett påfallande drag i 
utvecklingen. Bruttonationalprodukten beräknas sålunda ha stigit med 
endast några tiondels procent. Detta skulle innebiira den hittills svagaste 
tillväxten för något år under efterkrigstiden. Vid beräkning från produk
tionssidan framträder dock en ökning av nationalprodukten om 1 0;0, 

vilket således skiljer sig från resultatet av den förut anförda beräkning

en, som utgår från användningssidan. Oavsett beräkningsmetod skiljer 
sig utfallet i betydlig grad från prognoserna i preliminär och reviderad 
nationalbudget för 1971. Mot slutet av 1970 stod det klart att högkon

junkturen något halvår tidigare passerat sin kulmen men den föreståen
de dämpningen väntades bli kortvarig och lindrig. Inberäknat effekterna 
av den finanspolitiska åtstramning som - inte minst av hänsyn till lång
siktiga balansmål - vidtogs hösten 1970, framstod sålunda en tillväxt 

med närmare 3 % som möjlig och trolig enligt den preliminära national
budgeten för 1971. 

På den internationella scenen framträdde emellertid under 1971 såviil 

i Västeuropa som i Japan mera utdragna och djupgående stagnations
tendenser iin förutsett och dessa har återverkat på utvecklingen av Sve
riges export. Denna har i stort sett stagnerat från ingången av 1971 och 
dämpningen har företrädesvis berott på svagare avsättningsmöjlighetcr 
för rå- och stapelvaror. I årsgenomsnitt noteras en volymökning med 
3,5 0/0 från 1970 till 19711, eller ca 5 procentenheter under prognoserna. 

Dämpningen av exportutvecklingen kan dock endast till en del för
klara den inträdda stagnationen. Händelseförloppet 1971 har kommit 
att kännetecknas av betydande svaghet i utvecklingen av byggnadsverk

samheten och den privata konsumtionen, två komponenter i den in
hemska efterfrågan som eljest visat betydande stabilitet vid allmänna 
konjunkturförsvagningar. Byggnadsvolymen bcriiknas niimligen ha sjun

kit med närmare 5,5 0;0 och den privata konsumtionen har inte fullt vid

makthållits i volym. Till bilden hör även att en i huvudsak förutsedd 
och betydande nedgång i lagerinvesteringarna synes ha blivit ännu nå
got kraftigare än vad som beräknades i preliminär och reviderad natio
nalbudget för 1971. På grund av den svaga utvecklingen av den inhems
ka efterfrågan har importen i än högre grad än exporten understigit 

1 I nationalräkenskapskalkylerna redovisas något större tillväxt för export
volymen än vad som framgår av de i kapitel III framlagda exportberäkning
arna, vilka h~ir åberopas. Skillnaden beror på att olika deflateringstal an
vänds vid dessa beräkningar. 
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Tabell I: l. Försörjningsbalans 1969-1971 

Milj. kr. 

Löpande priser 1968 års priser 

1969 1970 1971 För- 1969 1970 
änd-
ring 
i% 
1970-
1971 

Tillgång 
Bruttonationalprodukt 151 758 168 899 181 450 7,4 146 696 153 868 
Import av varor1 30 571 36 251 36165 -0,2 30030 32 896 
Import av tjänster• 4 966 6 168 6 975 13,1 4 955 5 483 

Summa tillgång 187 295 211318 224590 6,3 181681 192247 

Efterfrågan 
Privat bruttoinvestering 13 019 14 360 15 410 7,3 13 157 13 500 
Statlig bruttoinv.estering 4467 5 000 5 570 11,4 4 315 4 521 
Kommunal bruttoinvestering 7 978 9 453 9 020 -4,6 7 703 8 461 
Bruttoinvestering i bostäder 8 011 8 367 8 560 2,3 7 598 7 404 
Lagerförändring 2020 4 886 1 435 I 849 4194 
Privat konsumtion 84 854 91 501 97 320 6,4 82 .138 83 957 
Offentlig konsumtion 31 913 36 302 42 385 16,8 30528 32 736 
Export av varor1 29459 35 150 38 185 8,6 28 797 31 695 
Export av tjänster• 5 574 6 299 6 705 6,4 5 596 5 779 

Summa efterfrågan 187 295 2H 318 224 590 6,3 181681 192 247 

1 Enligt handelsstatistiken. 
2 Häri ingår iiven sådan handel som faller utanför handelsstatistikcn. Nettot 

av transfereringar till och från utlandet påverkar bytesbalansen i kapitel 111 
men ej ovanstående försörjningsbalans. 

prognoserna och följden har blivit att bytesbalansen mera än väntat gi

vit utslag i positiv riktning, så att ett överskott uppkommit. 
Med avseende på efterfrågevolymens utveckling har det sålunda skis

serade förloppet totalt sett inneburit stagnation eller rent av tillbaka

gång. Resursanvändningen för export och inhemska ändamål som 1969 
-1970 sammanlagt ökade med närmare 6 % i volym beräknas 1970-
1971 ha avtagit med 0,3 O/o. För enbart inhemska ändamål beräknas 

efterfrågan ha sjunkit med 1,7 0,10 att jämföra med en tillväxt om 5 O/o 

närmast föregående [1r. Den inhemska efterfrågan har härigenom ut

vecklats svagare än den totala produktionen, med - 1,7 0;0 mot 

+ 0,3 O/o, en olikhet som givetvis har ett direkt samband med den in

träffade förstärkningen av bytesbalansen. 

Lagcrinvestcringarna har svarat för väl hälften av omslaget i den in

hemska efterfrågans utveckling. 1970-1971 medverkade nämligen la

gerinvesteringarna till detta med en nedgång motsvarande 1,9 <;!;. av den 

inhemska efterfrågan efter att föregående år ha bidragit med en upp

gång motsvarande 1,6 O/o. Mera påfallande än denna häftiga uppbroms

ning av lagerinvesteringarna ter sig emellertid den nära nog fullsfän-

1971 För-
änd-
ring 
i% 
1970-
1971 

154 400 0,3 
31 230 -5,1 
6095 11,2 

191 725 -0,3 

13 805 2,2 
4 750 5,0 
7 535-10,9 
6 990 -5,6 
1 250 

83 760 -0,2 
34095 4,2 
33 260 4,9 
6280 8,7 

191 725 -0,3 
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diga stagnation som intrliffat i den s. k. slutliga inhemska efterfrågan. 

Exklusive lager visar nämligen resursförbrukningen för inhemska ända

mål enligt de nu föreliggande beräkningarna en volymtillväxt med en

dast 0,2 O/o 1970-1971 mot 3,5 O/o närmast föregående år. 

Såsom framhållits i det föregående har i synnerhet byggnadsinveste

ririgarna och den privata konsumtionen utvecklats svagt. Offentlig kon

sumtion och vissa grenar av privat och statlig investering har i stort sett 

varit de komponenter av den slutliga efterfrågan som visat en tillväxt 

i närheten av det normala. Även för den offentliga konsumtionens del 

har det dock inträffat en klar dämpning av tillväxten eller från 7,2 .o/o 
1969-1970 till 4,2 0/0 1970-1971. Avsaktningen är i detta fall helt att 

hänföra till kommunerna - den statliga konsumtionens tillväxt har sti

git från 4,4 % till 5,4 % . 

Inom det privata nliringslivets investeringssfär är det framför allt han

delsflottan och byggnader för handel m. m. som visat betydande för

ändringar. Fartygsinvesteringarna har ökat mycket kraftigt - med 

150 % eller drygt 300 milj. kr. - medan däremot byggnadsinvestc

ringarna för handel m. m. minskat avsevärt i volym - med 6,5 °/o. I 

det sistnämnda fallet har nedgången haft ett samband med den 25-

procentiga invcsteringsavgiften på oprioriterade byggnader, vilken före

faller att ha fått sin största effekt under första halvåret 1971. Imlu

strins investeringar beräknas ha stigit med 5 ~'(,, i volym, vilket 1ir klart 

under prognoserna i preliminär och reviderad nationalbudget för 1971 

men likväl kan synas aktningsvärt med hänsyn till den inträffade kon

junkturförsvagningen. Fördelningen av denna investeringsuppgång har 

emellertid varit ojämn. Endast de största industriföretagen ökade sina 

investeringar och uppgången faller vidare till stor del på statliga företag. 

Privata industriföretag beräknas ha ökat sina investeringar med 1,8 1:( 

och för hela det privata näringslivet kalkyleras investeringar (utom bo

städer) ha stigit med drygt 2 % . 

De statliga investeringarna visar sammanlagt en klar uppgång - med 

5 % . Denna har sin tyngdpunkt bland de statliga bolagen. De statliga 

affärsverken visar en svag ökning och de statliga myndigheterna en svag 

minskning av sina investeringar. 

De kommunala investeringarna företer däremot en övcmiskande ned

gång med 11 % , vilken inte kunde utläsas ur de invcsteringsplancr kom

munerna redovisade hösten 1970. Den förnyade undersökning av imcs

tcringsplanerna som normalt skulle ha företagits våren 1971 fick instäl

las på grund av arbetskonflikten inom de kommunala förvaltningarna. 

Det förefaller som om kommunerna av sitt finansiellt ansträngda läge 

föranletts att avsevärt justera ned sina investcringsplaner för 1971. Det 

är tänkbart att även förseningar i projekteringen vilka inträffat till följd 

av arbetskonflikten varit en bidragande orsak. Det bör tilläggas att de 

beräkningar som hittills kunnat sammanställas är preliminära och att 
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motsvarande beräkningar från tidigare år visat sig ha betydande oslikcr
hetsmarginalcr. 

Även bostadsbyggandet har avtagit 1971. Till följd av eftersläpning 
i igångsiittningen under första halvåret har nedgången blivit något stör
re än vad som förutsågs i den reviderade nationalbudgeten för 1971. Jn
vesteringsvolymen beräknas sålunda ha minskat med 5,5 ~·L 

De betydande minskningar som skett av kommunernas, handelns och 
bostadssektorns byggnadsinvesteringar har endast till en del kunnat mot

viigas av ökade byggnadsinvesteringar foimst inom industrin. För bygg
nads- och anläggningsinvesteringarna totalt beräknas sålunda en ned

gång 1970-1971 om 5,5 % i volym, trots att en obetydlig ökning för
utsågs fömu i den reviderade nationalbudgeten för 1971. Även maskin
investeringarnas utveckling har försvagats men inberäknat handelsflottan 

redovisas dock någon tillväxt - kalkylerad till 2,5 %. Sammanlagt be
räknas byggnads- och maskininvesteringar ha sjunkit i volym med 2,5 0/0. 

Den privata konsumtionen har visserligen inte sjunkit nämnvärt i vo
lym men har inte heller visat någon som helst tillväxt 1970-1971. Den 
har därmed haft en svagare utveckling än vad som över huvud taget 
förekommit sedan 1950-1951 och vad som inträffat strider mot två 
decenniers erfarenhet även såtillvida att den privata konsumtionen hit
intills varit en tillväxtfaktor också under avmattningsår. Trots den svaga 
produktionsutvecklingen synes hushållens realinkomster på sätt som niir

mare skall beröras i det följande ha kunnat ökas med närmare 3 % . Att 
konsumtionen under sådana omständigheter blivit stillastående tyder på 
en kraftig sänkning av konsumtionsbenägcnheten eller med andra ord 
på en stark ökning av hushållens sparkvot. Någon tillnärmelsevis så mar
kerad höjning av sparkvoten har tidigare inte intriiffat under nfigot av
mattningsår under efterkrigstiden. Tänkbara förklaringar till den upp
gång som nu skett kan ha varit den utdragna och motsättningsfyllda 
avtalsrörelscn, ökad oro för framtida sysselsättning och realinkomster 
samt minskad benägenhet att köpa sådana varor som stigit siirskilt 
starkt i pris. Under första halvåret kan alltjämt bestående kreditrestrik
tioner ha verkat återhållande på konsumtionsbenägcnheten. 

Sammanfattningsvis har den svaga utvecklingen av privat konsumtion 
och fasta investeringar i förening med en endast måttlig tillväxt av <len 

offentliga konsumtionen lett till en för efterkrigstiden ovanlig stag
nation i den s. k. slutliga efterfrågan. Samtidigt har lagcrinvestcringarna 

sjunkit avsevärt, vilket i och för sig tillhör det normala i samband med 
en konjunkturavmattning, men nedgången har varit ovanligt kraftig även 
för ett avmattningsår. De överslagskalkylcr som kunnat utföras över 
lagerrörelsernas inverkan i vissa andra västeuropeiska ekonomier 1971 
uppvisar heller ingen motsvarighet. Totalt har härigenom resursförbruk
ningen för inhemska ändamål såsom tidigare framhållits sjunkit med 
1,70/o. 
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Uppdelat på huvudsektorer kan m<tn finna att nedgången främst fallit 
på det privata näringslivets totala rcalkapitalbildning inberäknat lager 
som avtagit i volym med 15 % . Hushållen beräknas ha minskat sin kon
sumtion med ett par tiondels procent, medan däremot bostads- och of
fentliga sektorerna sammanlagt ökat sin resursförbrukning men endast 

med inemot en halv procent. 
Ännu så sent som i den reviderade nationalbudgeten för 1971 dik

nades för de sistnämnda sektorerna med en ökning om inemot 3 % . 

Statlig konsumtion och investeringar har visserligen som en följd av de 
konjunkturstimulerande åtgärder som vidtagits bragts till att stiga ut

över tidigare prognoser, men det oväntat svaga utfallet av främst kom
munala investeringar och i andra hand kommunal konsumtion och bo
stadsbyggande har medfört att resursförbrukningen inom offentlig sek
tor i vidare bemärkelse likväl visat väsentligt lägre tillväxt än tidigare 
beräknat. En följd härav har blivit att den offentliga sektorns kalkyle
rade inverkan på samhällsekonomin enligt berlikningsmodellen i kapitel 
VIII blivit klart negativ trots de åtgärder som sedermera vidtagits från 
statens sida. I stället för en mera begränsad negativ effekt vid måttlig 
tillväxt av den totala produktionen framtdider i själva verket en något 
starkare negativ effekt och detta vid stagnation för den totala produk
tionen. 

De åtgärder i konjunkturstimulerande syfte som successivt sattes in 
under loppet av 1971 avsåg i huvudsak statens och kommunernas in
vesteringar och verksamhet i övrigt samt bostadsbyggandct och det 
privata n~iringslivets investeringar. Den huvudsakliga effekten av dessa 
omfattande åtgärder kommer att bli märkbar ] 972. Även under 1971 
torde åtgärderna ha haft en positiv inverkan på bostadssektorns, kom
munernas och det privata näringslivets investeringar men dock utan 
att kunna förhindra att utfallet för dessa aktiviteter blivit svagare lin ti
digare beräknat. Beträffande statens investeringar föreligger en kalkyl 
som visar att de vidtagna åtgärderna hafl en positiv inverkan 1971 om 
ca 120 milj. kr. motsvarande inemot 4 O/o av myndigheternas och affärs
verkens byggnadsinvesteringar. Kraftigare omedelbara effekter förefaller 
att ha kunnat uppnås inom övrig statlig verksamhet - bl. a. genom ut
ökning av omskolningsverksamhctcn och tidigareläggning av militära be
ställningar. Följden synes ha blivit att hela den statliga verksamheten, 
dvs. s[iväl konsumtion som investeringar, stigit med drygt 5 O/o i volym, 
fasHin en endast hälften så stor uppgång förutsågs i den reviderade na
tionalbudgeten. Bland de stimulerande åtgärder som riktade sig mot den 

privata verksamheten och då i första hand de privata investeringarna 
ingick även en under 1971 alltmer expansivt utformad kreditpolitik. Dis
kontot, som under hela 1970 uppgick till 7 O/o, sänktes under loppet av 
1971 till 5 O/o. Bland annat i avsikt att vidga utrymmet för obligations
emissioncr sänktes de långa räntorna endast vid ett tillfälle. Härigenom 
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har de svenska cmissionsräntorna kommit att närma sig de internatio

nella. 
Den nedgång av den totala resursförbrukningen för inhemska ända

mål som skedde 1970-1971 avsåg delvis byggnadsområdct men var i 
övrigt i huvudsak koncentrerad till varuanvändning med förhållandevis 
stort importinnehåll, såsom lagerinvestcringar och konsumtion av var
aktiga varor samt beklädnadsvaror. Det framstår under sådana omsfän
digheter som följdriktigt att importen minskade i volym. För varuim
porten blev nedgången påtaglig eller med 5 O/o. För varor och tjänster 

blev minskningen något svagare - 2,5 O/o i volym - vilket förklaras av 
den fortsatta tillväxten av tjänsteimporten. Då efterfrågedämpningen 
sålunda i viss utsträckning synes ha varit koncentrerad till importerade 

varor, bör följden härav ha blivit att den inhemska efterfrågan på in

hemska produkter och tjänster sjunkit förhållandevis något mindre än 
total inhemsk efterfrågan. En nedgång har det lika fullt blivit. Den tor
de överslagsvis kunna uppskattas till inemot 1,5 O/o i volym. Det är ge
nom den fortsatta tillväxten av exporten av varor och tjänster - upp
skattad till 5,5 O/o i volym1 - som den totala anv~indningen av inhemska 
resurser och därmed den totala produktionen kunnat bibehållas eller 

rentav kunnat öka med några tiondels procent. 
Vad beträffar utvecklingen under .loppet av 1971 tyder de beräk

ningar som kunnat göras på stagnation i den totala produktionen fr. o. m. 

andra kvartalet. Konsumtionsutvecklingen har verkat återhållande spe
ciellt under första halvåret och i mindre markerad grad synes detta 
gälla även beträffande byggnadsinvesteringarnas utveckling. Lagerinves
teringarna har fortsatt att försvagas under andra halvåret. Första halv
året motverkades delvis en stark nedgång av industrins investeringar i 
råvaror och varor i arbete genom accelererad tillväxt av färdigvarulagren. 
Andra halvåret 1971 har tillväxten av färdigvarulagren avtagit, samtidigt 
som lagren av råvaror och varor i arbete fortsatt att utvecklas svagt. 
Exporten kännetecknades första halvåret av svag volymtillväxt och and
ra halvåret av någon tillbakagång. 

Den svaga utvecklingen av den totala produktionen har medfört en 
diimpning av efterfrågan på arbetskraft och har även åtföljts av en ök
ning i arbetslösheten som fortskridit t. o. m. tredje kvartalet. Med tanke 
pi'1 den obetydliga produktionstillvlixten kan sysselsättningen likvlil sy

nas förvånansvärt väl bibehållen. Mätt i antal arbetstimmar beräknas 
syssels~ittningen för ansfallda ha sjunkit med 0,8 °/o. I samband med en 
minskning av medelarbetstidcn har däremot totala antalet sysselsatta 
(inherliknat företagare) stigit med 1/4 O/o. Arbetslösheten har samtidigt 
ökat med ca 1,0 procentenhet. Sammanfattningsvis innehlir detta att sys

selsättningen vidmakthållits i antal räknat, under det att såväl arbetslös-

1 Beräkningen utförd med nationalräkenskapskalkylernas dcflateringstal. 
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het som arbetskraftsutbud ökat mera än vad kalkylerna i den reviderade 

nationalbudgeten indikerade: 

Denna utveckling av sysselsättningen har å ena sidan medve;kat till 

att lönesumman trots elen svagare produktionsutvecklingen kunnat 

stiga i elen takt som förutsågs i den reviderade nationalbudgeten, med 

ca 9 O/o. Eftersom produktionsutvecklingen blivit 2 procentenheter fagre 

än tidigare beräknat innebär detta å anelra sidan att proeluktivitetsut

vecklingen blivit påfallande låg absolut sett och väsentligt lägre än vad 

som räknades med i den reviderade nationalbudgeten. 

Den svagare utvecklingen av produktion och efterfrågan har i ungefär 

den grad som väntades beledsagats av minskad löneglidning och lägre 

prisstegringstakt. Det genomsnittliga löneglidningstalet anges ha sjunkit 

från 3,5 % 1969-1970 till 2,2 O/o 1970-1971. Prisstegringstakten har 

visserligen inte totalt sett blivit väsentligt lägre under loppet av 1971 

än den var under loppet av 1970. För konsumentpri~index r~iknas sålun

da med en stegring om 6,8 i;f, från december 1970 till december 1971 
mot 7,0 O/o under året dessförinnan. Uppgången under 1971 innefattar 

emellertid en till drygt 3 procentenheter uppgående effekt av mcrvärdc

skattens höjning 1 januari 1971. Bortsett härifrån har alltså prisutveck

lingen 1971 visat en klar dämpning, låt vara att denna delvis kan ha 

varit en följd av prisregleringens alltjämt återhållande effekter. 1 En lägre 

stcgringstakt för importpriserna hur liksom räntesänkningarna med de

ras effekter på egnahcmsposten haft en dämpande inverkan på konsu

mentprisernas uppgång. Sammanlagt kan den kalkylmässiga effekten 

härav uppskattas till drygt 2 procentenheter under loppet av 1971 jäm

fört med nlirrnast föregående år. 

Härtill kommer att förskjutningar i konsumtionens sammanslittning 

medfört all uppgången i det s. k. implicitprisindex (~det genomsnittliga 

prisomräkningstalet för konsumtionen) blivit ungefär en procentenhet 

Higre än väntat. Den genomsnittliga prisnivån 1971 ber~iknas sålunda 

na överstigit 1970 års nivt1 med 6,7 O/o. De realt disponibla inkomsternas 

tillväxt har härigenom såsom tidigare framhållits kunnat bli så hög som 

nära 3 O/o, vilket i och för sig ~ir en procentenhet mera än vad som räk

nades med i den revideraele nationalbudgeten för 1971. 
Trots någorlunda hävdad utveckling av löntagarnas sysselsättning och 

realinkomster synes den totala produktionens tillväxt ha varit svag eller 

obefintlig. Detta tyder såvitt nu kan bedömas på att en påtaglig försäm

ring av företagens rörelseresultat ägt rum. Delvis återspeglas detta i den 

bild av kreditmarknadsutvecklingen som tecknas i kapitel IX. Vinstför

sämringen antas i de kalkyler som där presenteras ha uppgått till 2 a 3 

miljarder kr. Endast en mindre dzl hlirav har kunnat täckas av netto

transaktionerna med invcsteringsfondcrna. Trots att utgifterna för fasta 

I Nettoprisindex som mäter prisföriindringar exklusive skatter och med till
lägg för subventioner har, rliknat från november 1970 till november 1971, sti
git med 3,0 11/o mot 7,4 O/o motsvarande period 1969-1970. 



Bil. l PreHminär nationalbudget 9 

investeringar och lager sammanlagt minskade har företagens finansiella 

sparande försvagats. Detta har varit en bidragande orsak till 197 L års 

kraftiga upplåning fråri näringslivets sida på den organiserade kredit

marknaden. Tentativt gjorda antaganden pekar mot en upplåning från 

denna sektor väl över den som inregistrerats under de närmast föregå

ende åren. Den ökade kreditgivningen till näringslivet har inte endast 

tagits i anspråk för finansiering av investeringar utan har även resulterat 

i en påtaglig uppbyggnad av likviditeten. 

Utrikeshandelns utveckling med klar nedgång för importen, samtidigt 

som exporten i årsgenomsnitt fortsatt att växa, har medfört en häf

tig omkastning av handels- och bytesbalanserna. Handelsbalanscn som 

1970 visade ett underskott om l 100 milj. kr. beräknas 1971 ha upp

nått ett överskott om 2 miljarder kr., således en förstärkning om 

drygt 3 miljarder kr. Bytesbalansen har, såvitt nu kan beräknas, gått 

från ett underskott om l 570 milj. kr. till ett överskott om närmare 800 

milj. kr., en först~irkning om drygt 2 1/-.J. miljarder kr. Att det sålunda 

vid de faktiska avs1ittningsmöjlighetcr som funnits för exporten varit 

möjligt att uppnå ett överskott i bytesbalansen om 3/4 miljarder kr. är 

emellertid någonting som bör .sättas i samband med den svaga inhemska 

efterfrågan. En mera trendmässig utveckling av de inhemska efterfråge

komponenterna hade troligen åtföljts av ett visst underskott i bytesba

lansen. 

2. Sveriges ekonomi 1972 

1971 präglades i stora drag Sveriges ekonomi av stagnation. Den in

ternationella utvecklingen och svagheten i den inhemska efterfrågan i 

all synnerhet under årets tidigare delar har utgjort de främsta orsakerna 

härtill. 1972 synes emellertid det ekonomiska läget inom landet i högre 

grad än under :t.971. kunna bli beroende av den internationella konjunk

turens utvecklingsmöjlighcter. Fortsätter den internationella efterfrågan 

på svenska exportvaror att utvecklas svagt skulle delta kunna medföra 

att det stillastående som under 1.971 inträtt i den svenska exportens ut

veckling tills vidare blir bestående. Exporten kan därigenom i långt 

högre grad än under 1971 komma alt framstå som en kännbar begräns

ningsfaktor för produktion och sysselslittning inom landet br1dc med 

hänsyn till sina direkta eftafd1gceffekter och från bctalningssynpunkt. 

Ett s~idant utvccklingsalicrnativ skulle knappast ha behövt aktualise

ras ifall den internationella konjunkturutvccklingen hade kommit att 

motsvara den bedömning som för ett år sedan var den gängse. Siilunda 

väntades den förest{1cnde konjunkturavmattningen i Västeuropa bli re

lativt obetydlig och, som det antogs, också förhållandevis kortvarig. Un

der loppet av första halvåret 1971 inträdde emellertid internationellt 

en oväntat stark försvagning av marknadsläget för ett antal basindu

strier. Denna hade sannolikt delvis sin grund däruti alt företagen nu 

l·!· Riksdagen 1972.1 sam/. Nr I. Bilaga I. Fi1111nsp/1111e11. Bil. I 
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blev instiillda på att s~inka sina av inflationsförväntningar överdrivet 

högt uppdrivna lager av speciellt stapelvaror. Konjunkturomslaget i 

Japan fick också större återverkningar pft frakt- och stapelvarumarkn'a

derna ;in som väntats. S;inkt kapacitctsutnyHjamlc och försämrad lön

samhet frterverkade även negativt på företagens investeringsplaner. Den 

ekonomiska p,olitiken hade i ett flertal fonder en avvaktande prägel. 

P[I sensommaren 1971 inträffade den dramatiska omläggningen av 

Förenta staternas utrikesekonomiska politik. En successiv konsolidering 

av den amerikanska bytesbalansen blev härigenom en realitet att räkna 

med. Den omHiggning av valutapariteterna som nyligen ägt rum kom

mer att verk:!. i denna riktning. Omställningen av den amerikanska by

tesbalansen kommer i och för sig att marginellt utöva en viss återhållan

de inverkan på efterfrågan utanför Förenta staterna och onekligen kom 

själva inledningen av denna process att inträffa i en k~inslig fas av den 

intern<~tionella konjunkturutvecklingen. 

Större oro ingav emellertid de störningsfcnomen som tenderade att 

uppkomma i anslutning till valutautvecklingen och den länge bestående 

ovissheten om de framtida valutapariteterna. Som exempel på dylika 

företeelser kan nämnas att vissa investeringsbeslut och onlcruföiggningar 

uppsköts tills vidare samt att tendenser uppkom att lägga produktions

planerna lågt i förhållande ti!l den faktiska cftcrfrf1gan. Det mest 

näraliggande utvecklingsalternativet i en sådan situation är att den ned

dragning av lagcrinvesteringarna som detta indikerar blir av övergående 

natur och därför inom kort åtföljs av en återhämtning. Vid en mera 

djupgående och långvarig företroendekris - vilken i vissa länder kunde 
Hinkas haft orsaker utöver de rent valutapolitiska - hade emellertid inte 

enbart lagerinvesteringarna riskerat att bli träffade av dylika depressiva 

impulser, utan effekterna kunde lätt ha spritt sig till den slutliga efter

frågan för· konsumtion och investering. 

En fortsatt försvagning av den ekonomiska tillväxten i Västeuropa 

fram mot slutet av 1972 har frlrn dylika överväganden blivit ett alter
nativ som på allvar framförts i den internationella konjunkturpolitiska 

diskussionen. En sådan utveckling synes emellertid förutsätta att de 

ursprungliga sti..irningarna i sig sjiilva är av ihållande karaktär. Även 

om styrkan av de pessimistiska sHimningar, som hösten 1971 brett ut 

sig bland företagarna i ett flertal länder inte bör underskattas, har det 

knappast funnits övervägande skäl att förutsätta att dessa sHimningar 

också b!ir varaktiga, eftersom flertalet av de större länderna redan 

vidtagit eller står i begrepp att vidta konjunkturstimulerande åtgärJer 

av avsevärd styrka. Härtill kommer att en överenskommelse har upp

nåtts om nya valutapariteter. En tilltagande försvagning av världskon

junkturen framstår dlirmed inte som ett rimligt huvudalternativ. 

En fortsatt produktionsuppgång förutses i Förenta staterna. Sålunda 

förefaller en under loppet av 1972 tilltagande produktionstillväxt sanno

lik, åtföljd av en successivt fallande arbetslöshet. Möjligen föreligger 
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vissa risker för att ihallande tröghet hos den privata konsumtionen skall 

medföra en viss fortsatt fördröjning av uppsvinget. En förhållandevis 

optimistisk bedömning av den privata konsumtionsökningen synes dock 

befogad. Den k~m i första hand motiveras av en förutsedd expansiv ef

fekt av de skattelättnader som vidtagits liksom av en trolig nedgång av 

den under 1971 onormalt höga sparkvoten. Den offentliga sektorn och 

bostadsbyggandct liksom lagerutvccklingcn torde likaledes komma att 

verka i expansiv riktning. Med en successiv förbättring av kapacitetsut

nyttjandet kan även en återhämtning av investeringsviljan inom det 

privata n~iringslivet synas trolig. 

För Västeuropas del har såsom redan tidigare antytts inte funnits an

ledning att räkna så pessimistiskt som det skisserade alternativet med en 

fortsatt försvagning av tillväxten som håller i sig fram mot slutet av 

:1972, skulle innebära. Efter en trolig matt produkticnsutvcckling första 

halvftret 1972 förefaller ett uppsving under senare hälften av 1972 ligga 

inom r~ickhåll. De deprcs~,iva spridningseffektcr som möjligen kan be

faras från den västtyska ekonomin väntas successivt avta för att mot 

slutet av :iret cftcrlrlidas av ett visst expansivt inflytande. Med ett för

svagat kapacitetsutnyttjande knyter sig förhoppningarna om ett allmänt 

vlisteurnpeiskt uppsving under 1972 inte i första hand till en stark ex

pansion av industriinvesteringarna. Snarare torde rollen av expansions

faktorer kunna spelas av privat och offentlig konsumtion, bostadsbyg

gandet samt efter hand även av lagerinvesteringarna. Bostadsbygganck 

od1 privat konsumtion har redan i utgångsläget visat en expansiv ten

dens i vissa länder, däribland Storbritannien och Italien. Med en fortsatt 

vridning av föndenrns ekonomiska politik kan iiven tillv1ixtimpulserna 

fdn den offentliga sektorn ytterligare komma att försfärkas. Den vänta

de konjunkturuppgången i Förenta staterna beriiknas dessutom fä vissa 
positiva effekter på produktionen i Viistcuropa mot mitten eller slutet 

av 1972. Det har dock förutsatts att övergången till nya valutapariteter 

påtagligt skall reducera styrkan av den från Västeuropa möjliga export

expansionen till Förenta staterna. 

För Vtisteuropas samiade bytesbalans emotses en mftttlig försvagning 

1972. Denna ger emellertid inte ni\gon rättvisande bild av effekten för 

Västeuropas del av de ~itgärcler som vidtagits för att stärka den ameri

kanska bytesbalansen. Utvecklingen av de inbördes balanserna p[:vcrkas 

nämligen även därav att Förenta staternas tillväxt 1972 förutsätts gå 

utöver genomsnittet. medan cfäremct Västeuropas produktionsökning, 

ehuru något starkare än 1971, alltjiimt väntas hålla sig väl i underkant av 

tiI!växtpotcntialcn. Hiiri ligger för övrigt även en viss begriinsning av 

den svenska exportens tillväxtmöjligheter, speciellt vad avser första hälf
ten av :1972. 

l(onjunkturinstitutets prognos för cxporte11 är till största delen base

rad på uppgifter från de större företagen och vissa branschorganisatio

ner. Institutet har i sin bedömning av dessa uppgifter utgått från den 
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uppfattning om den internationella konjunkturutvecklingen under 1972 
som redovisats i det närmast föregående. Exporten exklusive fartyg be

räknas öka med 4,5 O/o i volym 1972 - en procentenhet mer än 1971. 

Till följd av en relativt kraftig minskning av fartygsleveranserna beräk

nas totala exporten öka med 4 O/o 1971-1972 jämfört med 3,5 O/o 1970 

-1971. Med de deflateringsprinciper som tillämpas i nationalräken

skapskalkylerna bör emellertid den för 1971-1972 beräknacle uppgång

en av totala exportens volym motsvara 4,5 O/o. 

Tillväxten av exporten dlimpades kraftigt under loppet av 1971. Den 

internationella cftcrfrågeutvecklingen indikerar dock en förbättring un

der 1972, framför allt för exporten av rå- och stapelvaror. Efter en ned

gång med ca 5 O/o av exporten av skogsindustriproduktcr, malm samt 

järn och stål under 1971 i samband med dämpad efterfrågan och lager

neddragningar hos förbrukarna vlintus utvecklingen under 1972 bli be

tydligt mer gynnsam. Omslaget beräknas bli kraftigast för massa samt 

järn och siål. Färdigvaruexporten hölls under 1971 uppe av fortsatt 

höga leveranser av verkstadsprodukter, bl. a. till följd av de stora order

stockarna i början av året. Leveranserna av flygplan var dessutom myc

ket stora. Dessa bortfaller nästan helt under 1972, vilket tillsammans 

med en väntad svag utveckling av exporten till de nordiska länderna, 

delvis beroende på den danska importavgiften som främst torde drabba 

exporten av varaktiga konsumtionsvaror, medför att man kan räkna 

med en lägre ökningstakt för färdigvarucxporten 1971-1972 än 1970-

197 L Exporten av verkstadsprodukter beräknas öka med endast 4 0/0 

i volym 1972 mot 7,5 °/o 1971. Exporten av "övrigvaror"' förutses öka 

med 7 11/o. vilket är lika mycket som 1971. Under förutsiittning av nor
malskörd förutses Jivsmcdclsexporten minska med 8 0;0 1972 efter en 

mycket kraftig ökning 1971. 

Eftersom en del av den svenska exporten s~iljs till dollarpriser torde 

prisutvecklingen 1972 bli avsevärt svagare än 1971. Konjunkturinstitutet 

räknar med prisslinkningar för vissa råvaror och en betydligt lägre pris

stegring för bl. a. verkstadsprodukter. Prisstegringen skulle då bli ca 

1,5 O/o och den värdemässiga exportökningen 5,5 O/o 1971-1972. 
Det prirnta niiringslivets investeringar i byggnader och maskiner vän

tas öka med JO O/o från 1971 till 1972. För i11d11stri11s del förutses en 

volymökning med 3,5 O/o totalt, varav 4,5 O/u för rnaskininvesteringarna 

och 2 O/o för byggnadsinvesteringarna. Dessa förväntade utfall för 1972 

har erhållits efter sedvanlig uppjustering av industrins planer sådana 

dessa kom till uttryck i statistiska centralbyråns novemberenkät. Plan

uppgiftcrna har sålunda uppräknats med 14 procentenheter för maskin

investeringarnas del och 15 procentenheter för byggnadsinvesteringarnas. 

Vid uppjusteringen har hlinsyn tagits till de förhållandevis stora fri

släppen av investeringsfondcr under hösten 1971, den förlängda tiden 

för utnyttjande av avdrag för maskininvestcringar samt det ökade bi-
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draget till miljövårdsinvcsteringar. Vidare har antagits en fortsatt relativt 

lätt kreditmarknad. Investeringsutvecklingcn på branschnivå pekar mot 

att järn- och stålverken kommer att öka sina investeringar under 1972 

efter en minskning under 1971. För verkstadsindustrin väntas en fortsatt 

ökning av investeringarna 1972, medan en viss minskning är att vänta 

för massa- och pappersindustrin. övriga branschers investeringar väntas 

öka något 1972. - För handelns investeringar beräknas ett omslag ske 

till en ökning om 14 O/o 1972 att jämföra med en minskning om 6,5 O/o 
1971. 

Lagerinvesteringama väntas 1972 fortsätta minska bl. a. beroende på 

att företagen i slutet av 1971 ansåg både råvarulager och färdigvarulager 

vara för stora. Industrins råvarulager drogs dock ned kraftigt redan 

under senare delen av 1971, varför man kan räkna med att de åter bör

jar öka i samband med den berförnade högre produktionstillväxten under 

andra halvåret 1972. Detta skulle innebära en liten ökning av råvaru

lagren under 1972. Färdigvarulagren väntas öka endast mycket svagt. 

Industrins lagerinvcsteringar beräknas därför inte uppgå till mer än 

drygt 300 milj. kr. 1972 jämfört med 1,5 miljarder kr. under 1971. Ett 

omslag i lagerutvecklingcn i handeln från en kraftig minskning under 

1971 till en relativt stark ökning under 1972 medför dock att de totala 

lagerinvesteringarna beräknas bli ca 750 milj. kr. 1972 mot 1,3 miljarder 

kr. 1971. - Näringslivets totala realkapitalbildning förutses med denna 

lagerutveckling öka med 6 O/o 1971-1972 efter en minskning med drygt 

150/o 1970-1971. 

De statliga investeringarna väntas öka med 6 O/o 1972. Häri ingår en 

ökning av byggnadsinvesteringarna med 16 O/o och en minskning av ma

skininvcstcringarna med 5,5 O/o. Den avsevärda ökning, som väntas för 

de statliga byggnadsinvesteringarna 1972, är till övervägande delen en 
följd av de omfattande stimulansåtgärder som vidtogs på byggnac.ls

och anläggningsområdct under andra halvåret 1971. 

Kommuncnws investeringar beräknas öka med drygt 6,5 O/o i volym 

1972 efter en minskning med 11 O/o året innan. Ett kraftigt omslag 

väntas för såväl byggnadsinvcsteringarna som maskininvcsteringarna, 

vilka beräknas öka med 6 respektive 11 O/o under 1972. Även i detta fall 

har hänsyn tagits till de åtgärder som statsmakterna vidtagit i konjunk

turstimulerande syfte, i första hand genom en temporlir höjning av bi

dragen till kommunala investeringar. 

För bostadsbyggandet beräknas en igångsättning med ca 100 000 lä

genheter komma att medföra en ökning av investeringsvolymcn med 

3 O/o 1972 mot en minskning med 5,5 O/o året innan. Investeringarna i 
flerfamiljshus väntas minska med 3 O/o, medan småhusinvesteringarna 

väntas öka med 11 O/o. Den kraftiga ökningen för småhusen beror till 

stor del på det mycket stora igångsättandct under fjärde kvartalet 1971. 
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Antalet färdigsfällda lägenheter har för 1972 bcriiknals till 102 000, vil

ket är något färre än under 1971. 
Den totala fasta investeringsrolymen väntas stiga med 7 O/o 1971-

1972. Byggnadsinvesteringarna ökar långsammare än maskininvcste

ringarna, eller med 6 0;0 mot 9 O/o för de senare. Inberäknat lager 

förutses en invcstcringsökning med 5,5 O/o l 971-1972. 
Beträffande inkomster, priser och kons11111tfr111 framläggs följande kal

kyler. Den totala lönesumman v1intas stiga i något högre takt än 1970-
1971 eller med 10 O/o och detta antas ske trots att en negativ sysselsiitt

ningskomponcnt beräknas dra ned löncsummeökningcn med närmare 

1 0;0• Av lönesummans tillväxt kommer uppskattningsvis en halv pro

centenhet att utgöras av retroaktiva löneutbetalningar. För enskilda före

tagares inkomster väntas en ökning med 2 O/o, vilket är något mer iin 

1970-1971. Totalt beräknas faktorinkoinstcrna öka med 8,3 O/o, vilket 

överstiger ökningstakten 1970-1971 med 0,8 procentenheter. Tillväxten 

i de disponibla inkomsterna väntas däremot stiga med 6,6 0;0 mot 9,7 0;0 

1970-1971. Hushållens nettoinbetalning till det offentliga beräknas 

nämligen öka betydligt kraftigare än 1970-1971 då en faktisk minsk

ning blev ett resultat främst av skattereformen. 

Vid bedömningen av pris11tsikterna för 1972 har en utgångspunkt va

rit att arbetsgivarnas kostnad per timme i genomsnitt för samtliga an

ställda antas stiga med 1l O/o inkluderat höjning av avgifterna till ATP. 

Lönekostnadernas genomslag inom de från internationell konkurrens 

skyddade näringarna väntas få ett för denna löncstegringstakt normalt 

värde, vilket är högre än 1970-1971, då prisrcglcringen i viss utstrlick
ning förhindrat sedvanliga konsckvcnsprisstcgringar att slå igenom. En

ligt den prisprognos som utarbetats kan konsumentprisnivåns uppg[rng 

under loppet av 1972 väntas bli 4,1 O/o. Mellan genomsnittslägcna för 

kalenderåren 1971 och 1972 förutses förfö1dringen bli något högre eller 

4,5 O/o. 
Vid den förutsatta prisuppgången 1972 kan de reala disponibla in

komsterna bcrliknas öka med 2 1i4 O/o mot knappt 3 °/o 1970-1971. 
Den privata konrnmtionen inklusive turistnettot beräknas komma att 

öka med 3 3/4 O/o 1971~1972 mot en minskning med 0,2 O/o 1970-
1971. Med tanke på att hushållens disponibla inkomster i fasta priser 

väntas öka med 2 1/4 O/o innebär detta en förväntad neddra;;ning av 

den exceptionellt höga sparkvoten under 1971. En svårbedömd fråga 

är emellertid hur snabbt en ökning av konsumtionskvotcn kan förmodas 

ske. Ett alternativ vore därvid att hushftllen redan under 1972 återgår 

till 1970 års konsumtionskvot, vilket skulle kunna medföra en konsum

tionsökning med 5 a 6 o;0. Ett motsatt alternativ vore att de behåller 

1971 års höga sparkvot, vilket troligen skulle ge en konsumtionsökning 

med 2 a 3 O/o. I beräkningarna har antagits att en successiv men inte 

fullständig återgång sker till 1970 års sparbctccndc. 
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Tabell I: 2. Bytesbalansen 1970-1972 

Milj. kr., löpande priser 

1970 

Export av varor 
Import av varor 

Han delsbalans 

Sjöfartsnetto 
Turistnetto 
Övriga tjänster m. m., netto' 
Transfereringar, netto 
Korrigeringspost • 

Bytesbalans 

35 150 
36 25! 

1101 

2 034 
1 748 

555 
1 000 

800 

1570 

15 

1971 1972 
prel. prognos 

38 !85 40285 
36 165 38 950 

2020 1335 

2 .150 2000 
1 900 2 200 

920 925 
I 365 1 550 

800 800 

785 540 

1 Motsvaras av posterna "korrigering av handelsstatistiken" och "övriga 
tjänster, netto" i tabell III: 3. 

2 Uppskattning av i statistiken icke redovisade löpande betalningar. 

Den offentliga ko11s11111tio11en väntas i volym öka med ca 3 0;0, varav 

den kommunala med 3,3 O/o och den statliga med knappt 3 O/o. Beräk

ningen av den kommunala konsumtionen innebär en viss uppjustering av 

de planer som kommunerna redovisade under senhösten 1971. 
Den förväntade högre tillväxten av den inhemska efterfrågan medför 

att importvolymen beräknas stiga med knappt 5,5 O/o 1971-1972 jäm

fört med en minskning med 5 O/o 1970-1971. Den svagare nedgången av 

lagerinvesteringarna - 0.5 miljarder kr. 1972 mot 2,9 miljarder kr. 1971 
- väntas härvid bli en starkt bidragande orsak till importökningen. 

Huvudorsaken torde dock vara utvecklingen av den privata konsumtio

nen. Importen av konsumtionsvaror förutses öka med 9 °/o 1972 efter en 

nedgf111g med 2,5 O/o 1971. Produktionsökningen beräknas leda till att 

importen av insatsvaror ökar med 4,5 0;0 1972; importen av dessa varor 

minskade med 4 °/0 1971 till följd av den stagnerande produktionen. 

Handelsbalansen som förstärktes med drygt 3 miljarder kr. 1970-
l 971 beräknas återigen försvagas - med ca 700 milj. kr. - under 

1972, men väntas iindä visa ett överskott på I 300 milj. kr. Bakom 

denna utveckling ligger dels en större ökning av importvolymen än 

exportvolymen (5,5 °/o mot 4,5 O/o), dels en viss försämring av bytesvill

koren . .Importpriserna bcräkn<!s stiga med ca 2,5 0;0 medan prisstcgringen 

för exporten väntas bli någon procentenhet lägre, delvis till följd av det 

!större råvaruinnehållet i exporten. Minussaldot för nettot av tjänster 

och transfereringar beräknas fortsätta öka med 650 milj. kr. 1972. Fram

för allt väntas det negativa turistnettot öka, samtidigt som sjöfartsncttot, 

som lir positivt, förutses minska något. Bytesbalansens saldo, inklusive 

korrigeringspost och transfcrcringsnetto, skulle enligt dessa beräkningar 

- så som de redovisas i tabell 3 i kapitel llI - visa ett underskott på 
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Tabell I: 3. Preliminär försörjningsbalans för 1972 

1971 års priser 

lG 

Procen- Milj. kr. Förändring 1971-1972 

Tillgdng 
Bruttonationalprodukt 
Import 

Summa tillgång 

Efterfrdgan 
Bruttoinvesteringar 
därav: privata 

tuell volym- 1971 
förändring 
1970-1971 

0,3 181 450 
-5,l 36165 

-0,6 217 615 

-2,4 38 560 
2,2 15 410 

statliga affärsverk 
och bolag 8,2 3 590 
statliga myn-
digheter -0,5 I 980 
kommunala -10,9 9020 
bostäder -'5,6 8 560 

Lagerförändring I 435 
Privat konsumtion -0,2 97 320 
Offentlig konsumtion 4,2 42 385 
Tjänstenetto -270 
Export 4,9 38 185 

Summa efterfrågan -0,6 217 615 

Milj. kr. i 
1971 års priser 

6 800 
1900 

8700 

2 750 
1 550 

50 

300 
600 
250 

-500 
3 700 
I 300 

-300 
1 750 

8700 

Procentuell 
volymförändring 

3,7 
5,5 

4 

7 
JO 

1,5 

14,5 
6,5 
3 

4 
3 

4,5 

4 

ca 550 milj. kr. för 1972 jlimfört med ett överskott på närmare 800 milj. 

kr. 1971, en försämring med 1,3 miljarder kr. 

Denna beräkning av utrikeshandelns utfall ger tillsammans med de 

angivna förändringarna i försörjningsbalanscns övriga delposter till re

sultat att bruttonationalproduktens tillväxt 1971-1972 bertiknas bli 

drygt 3,5 °/0 • Prognosen inneb;ir att en omkastning i flera avseenden kan 

väntas ske av balansläget i Sveriges ekonomi. 
Vad gäller den inre balansen kan en påtaglig förbättring av läget på 

arbetsmarknaden påräknas som gemensamt resultat av den ökning som 

emotses av den totala produktionen och elen betydande arbetstidsförkort

ning som träder i kraft fr. o. m. ingången av 1972. Vad gäller den yttre 

balansen pekar prognoserna på en avsevärd försvagning av bytesbalan

sen. Den förstärkning som uppnftddes 1970-1971 beräknas sålunda fal

la bort till mer än hälften. 

Till en del kan omslaget i bytesbalansen återföras på en försämring 

av bytesvillkoren liksom på det förhållandet att den mera importinten

siva delen av efterfrågan återigen väntas bli mer expansiv. Tillgången 

på kapacitet i form av arbetskraft och anläggningar skulle emellertid 

knappast utgöra hinder för en ytterligare exportökning och därmed 

för en mera positiv bytesbalans 1972. Att en sådan inte ställs i utsikt 

och att exportökningen väntas hli tämligen blygsam kan väl till någon 

del bero på en försiktig bedömning från konjunkturinstitutets sida, 
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men är i huvudsak något som klart följer av den måttliga efter
frågetillväxt som 1972 väntas inom Vlisteuropa i allmlinhet och 

inom för svensk export viktiga avsättningsområdcn i synnerhet -
såsom i Danmark, Finland och Västtyskland. Glappningen mellan 
svensk och internationell konjunkturfasning, vilken 1971 medverkade 

till en starkt positiv omkastning i den svenska bytesbalansen slår 1972 
tillbaka i motsatt riktning. 

Svagheten hos den återhämtning av den internationella ekonomiska 

utvecklingen som väntas 1972 har delvis sin grund i de anpassningspro

blem för handeln och betalningarna som berörts i det föregående. Här

utöver har även förefallit befogat att räkna med en förhållandevis svag 

tillvlixt för näringslivets investeringar och det kan inte anses uteslutet 

att en sådan tendens delvis kan hålla i sig också efter det att en mera 
normal ökningstakt allmänt sett återställts för produktion och efterfrå-

gan. 

För närvarande påverkas investeringsviljan inom Västeuropas indu

strifander oförmånligt av att kapacitetsutnyttjande och produktivitets

utveckling försvagats och lönsamheten därutöver försämrats i och med 

att prisinflationen visat tecken att mera än kostnadsinflationen avta i 

styrka. Om det under sådana omständigheter skulle dröja innan närings

livets investeringar för Västeuropas del blir en påtaglig tillväxtfaktor, 
kan det hli desto mera betydelsefullt hur den offentligt styrda efter

frågan utvecklas. 1972 synes denna allmänt komma att påverkas i ex

pansiv riktning, men i ett något längre perspektiv kunde det förmodas 

att en bestående kostnadsinflation skulle verka återhållande på de offent

liga myndigheternas styrning av efterfrågan. Detta skulle kunna tlinkas 
bli kännbart exempelvis 1973 då även den tillämnade omsvängningen i 

Förenta staternas bytesbalans skulle kunna få en något mera påtagligt 
ftterhållande inverkan på Västeuropa. 

Det skulle emellertid vara djärvt att dra mera bestämda slutsatser av 
sådan innebörd. Det finns också argument som skulle kunna anföras 
häremot. Den från valutaförhandlingarna framskymtande motviljan att 
genomföra betydande uppskrivningar av valutakurserna gentemot dol
larn skulle sålunda delvis kunna tolkas som ett vittnesbörd om att de 
sysselsättningspolitiska synpunkterna tillmäts förhållandevis hög priori
tet. Dessutom är det svårt att bedöma hur förändringen av valutaparite

terna denna gång kommer att påverka utvecklingen av de effektiva 
världshandelspriserna, dvs. vid notering i sådana valutor som bibehåller 

sin genomsnittsparitct. 

Den tillväxt som för Sveriges del förutses 1972 kan vad glillcr inhemsk 

efterfrågan i huvudsak återföras på tre strategiska förutsättningar näm

ligen en aktivering av den offentliga efterfrågan, en bibehållen och i 
vissa hänseenden ökad tillväxt för det privata näringslivets investeringar 

samt en viss återhämtning av hushållens konsumtionsbcnägenhet. 
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De expansiva effekter som förutses inom den offentliga sektorn är till 

stor del en följd av de åtgärder från statens sida som successivt vidta

gits under 1971. Det har beräknats att dessa åtgärder medfört en belast

ning på statens budget 1971/72 med knappt 2 miljarder kr., varav 

tyngdpunkten iir förlagd till första haldret 1972. Enligt den finanspoli

tiska modellen i kapitel VIII framtrlider en markant födindring i posi

tiv riktning av den offentliga sektorns beräknade inverkan på samhlills

ekonomin. Det är framför allt de kommunala investeringarna och de 

stalliga myndigheternas investeringar som ger utslag under inverkan av 

de vidtagna stimulansåtgärderna. Även de beslutade höjningarna av 

vissa transfereringsutgifter har hlirvid sin betydelse. 

Den förhflllandevis starka tillväxt av det privata nliringslivets investe

ringar som emotses 1972 är delvis en följd av mera speciella företeelser, 

st1som en fortsatt kraftig tillväxt av handelsflottans fartygsinvesteringar 

samt ökade inköp av datamaskiner. Den avsevHrda ökning som väntas 

av byggnadsinvesteringar för handel m. m. hr.r ett samband med att 

invcsteringsavgiften 1 juni 1971 upphiivdes för s. k. oprioriterat byg

gande. Prognosen innebär vidare att det skall visa sig möjligt att vid

makthålla en tillväxt av industrins investeringsvoJym 0111 3 a 4 O/o 1972 

trots sannolikt försvagad llinsamhet och sänkt kapacitetsutnyttjande 

1971.' Detta bedöms kunna ske under inverkan av extra investerings

avdrag för maskininvesteringar, omfattande frisläpp av investeringsfon

der, ökad tillgång pä Emgfristiga krediter och förstärkt likviditctsposition 

samt ett endast obetydligt finansieringsbehov för lagerinvesteringar. 

Prognosen kan inte anses stä i strid med tidigare erfarenheter men ger 

givetvis inte några hållpunkter för hur man skall bedöma utvecklingen 

av industrins investeringar pt1 något Eingre sikt. 

Den återh~imtning som förväntas av den privata konsumtionens till

viixt förutsätter såsom tidigare framhiillits en viss normalisering av hus

htillens sparkv0t. I övrigt Er konsumtionsprognosen beroende av de kal

kyler och antaganden som gjorts angående löneglidning, skattekvot och 

prisutveckling. Löncglidningstalet beräknas i genomsnitt för samtliga 

anställda sjunka från 2.2 O/o 1970-1971 men alltjlimt uppgå till l,5 O/u 

1971-1972. Faktorer som kan t~inkas inverka på löneglidningen disku

teras niirmarc i ett specialavsnitt av kapitel VI. Vad betriiffar prisutveck

lingcn innebär givetvis de svårbedömda effekterna av valutapariteternas 

förfodring ett speciellt osäkerhetsmoment vid bedömningen av den in

ternationella prisbildningen och dess återverkningar på de inhemska 

konsumentpriserna. 

Den ökning av bruttonationalprodukten om drygt 3,5 O/o som förut

ses 1971-1972 ligger i och för sig snarast i underkant av det årsgenom

snitt som i långtidsutredningen bedömts som möjligt för innevarande 5-

[trsperiod. Från ingången av 1972 genomförs emellertid en betydande ar

betstidsförkortning. Dess återhållande effekt på det möjliga arbetskrafts-
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utbudet har uppskattats till 3,5 O/o. Med rimliga antaganden om arbets

tidsförkortningcns speciella inverkan på produktivitetsutvccklingen har 

den kapacitetsför!ust för samhällsekonomin som härigenom uppkommer 

kalkylerats till drygt 2 O/o av bruttonationalprodukten. Den disponibla ka

pacitctstillväxtcn 1971-1972 torde därför inte uppgå till mer än kanske 

,drygt 2 O/o och en tillväxt av bruttonationalprodukten med 3,5 O/o kan 

därför väntas medföra ett ökat ianspr[1ktagande av outnyttjade resurser 

eller med andra ord en viss begränsning av arbetslösheten. 

Uttryckt i arbetskraftstermcr beräknas sålunda att den väntade pro

duktionstillväxten om 3,5 O/o, vilken normalt skulle åtföljas av någon 

minskning av den totala sysselsättningen, på grund av arbetstidsförkort

ningen leder till en ökning av antalet sysselsatta om ca 1.5 0/0• Eftersom 

arbetskraftsutbudct kan beräknas stiga med 0,5 °/u finns kalkylmässigt 

utrymme för en sänkning av arbetslösheten med ca 1 O/o. 

Arbetslöshetens faktiska begränsning kan visserligen ttinkas bli lägre 

exempelvis till följd av opåräknade produktivitetsvinster. standardsänk

ningar inom vissa serviceområden i samband med arbetstidsförkort

ningen, ökat övertidsarbete samt i övrigt förekommande snedbelast

ningar på arbetsmarknaden. Även stegringar av yrkesverksamhctsgradcn 

utöver vad som beräknats skulle verka i denna riktning. Själva tendcn· 

sen mot nedgång i arbetslösheten förefaller dock säkerställd, förutsatt 

att prognoserna i övrigt visar sig hållbara. 

Det kan ha sitt intresse att jämföra den utveckling av Sveriges ekono

mi som nu kan överblickas och förutses för perioden 1970-1972 med 

långtidsutredningens beräkningar för den innevarande perioden 1970-
1975. I det syftet har en sammanställning gjorts som visar den genom

snittliga årliga förändringen av bruttonationalprodukten och dess huvud

komponenter, dels för åren 1970-1972 enligt nu föreliggande beräk
ningar, dels för åren 1972-1975 under förutsättning att den tillviixt 

som enligt långtidsutredningen skulle återstå för perioden också skulle 

hinna inhämtas. Vidare har en rekonstruktion genomförts av den utvcck-

Årlig tillväxt 1970-1972 och 1972-1975 enligt långtidsutredningen och nu 
föreliggande kalkyler 

1970-1972 
enligt en rekon
struktion av lång
tidsutredningens 
kalkyler 

BNP 2,3 
Import 4,0 
Privat konsumtion 1,5 
Offentlig konsumtion S,l 
Investering 4,2 
Export S,5 

1970-1972 
enligt nu 
föreliggande 
kalkyler 

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

1972-1975 
enligt nu förelig
gande kalkyler och 
förutsatt att långtids
utredningens progno
ser inhämtas 

5,0 
9,6 
4.3 
5:1 
4,3 
8,9 
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ling 1970-1972 som varit i linje med långtidsutredningens bedömning
ar, om däri hade inberäknats att arbetstidsförkortningen, som nu sker, 
koncentreras till åren 1970-1972. 

En jämförelse mellan den rekonstruerade LU-prngnosen för 1970-

1972 och de föreliggande beräkningarna visar stor överensstämmelse vad 
gäller flera av efterfrågekomponenterna. Bruttonationalproduktens till
växt blir emellertid sammanlagt för de båda åren inemot en procenten
het lägre enligt PNB-kalkylcrna, vilket ligger i linje med antagandet om 
att det 1972 skulle återstå en viss reserv av outnyttjade produktions
resurser som exempelvis skulle ha kunnat tas i anspråk för en ytterligare 
ökning av exporten. Av efterfrågekomponenterna är det framför allt 
offentlig konsumtion liksom investeringarna - och däribland som det 
förefaller främst de kommunala - som utvecklats i lägre takt enligt 
PNB-kalkylerna. Exporten visar något lägre tillväxt (en halv procent
enhet per år), importen en väsentligt lägre (2, 7 procentenheter per år). 

Vad härefter gäller den återstående utvecklingen fram till 1975, förut
satt att LU-kalkylerna inhämtats, blir det första intrycket att vi med 
1970-1972 skulle passera de med häns)rn till produktion och resursan
vändning magra åren och att därefter skulle kunna följa en period med 
snabbare tillväxt av total produktion, utrikeshandel, konsumtion och in
vesteringar. Grunden till dessa gynnsamma utsikter för 1972-1975 

skulle ligga däri att så gott som hela arbetstidsförkortningen hinner av
verkas 1970-1972, samtidigt som exporten enligt dessa kalkyler utveck
las väsentligt kraftigare än importen. Den förstärkning av bytesbalansen 
som delta enligt långtidsutredningen skulle ha implicerat synes emel
lertid endast till en begränsad del vara inom räckhåll 1972. Den när
mast till hands liggande förklaringen till detta är att endera bytesvill
korcn utvcc.:klas mindre fördelaktigt än som tidigare antagits eller att 
den i nationalräkenskapskalkylcrna tillämpade deflateringsmetoden 
givit en överdriven bild av exportvolymens faktiska tillväxt 1970-1972. 

Det kan förtFina tilläggas att LU-kalkylerna och de nu föreliggande be
räkningarna såtillvida stämmer överens som det förefaller att lagerinves
teringarna 1972 når ett bottenläge, en omständighet som normalt skulle 
utöva en positiv inverkan på bytesbalansen detta år. - Vad i övrigt 
beträffar förutsättningarna för en gynnsam tillväxt av produktion och 

utrikeshandel åren 1972-1975 blir dessa förutom av den mera internt 
bestämda produktivitetstillväxten självfallet även beroende av det inter

nationella ekonomiska klimat som kan komma att råda. 
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U. Det internationella läget 

J, Sammanfattande översikt 

U11·eckli11gen 1971 

I första hand som en följd av en tilltagande ekonomisk expansion i 
de båda nordamerikanska staterna växte den totala produktionen i de 
OECD-anslutna länderna snabbare 1971 än under närmast föregående 
år. Stagnationstendenserna i Västeuropa blev däremot mer utdragna, 

och möjligen mera djupgående, än det fanns anledning att räkna med. 
fömu för ett halvår sedan. FlerLalet länder i Västeuropa kom sålunda 
att under huvudparten av året befinna sig i en mindre expansiv kon-· 
junkturfas än under 1970. Gemensamt för båda områdena var emeller
tid en fortsatt påfallande hög prisstegringstakt. 

Produktionens tillväxt i Västeuropa I 971 beräknas ha blivit drygt 
3 ':o, dvs. ca 1,5 procentenheter lägre än under 1970 och 2,5 enheter 

lägre än 1969. I samtliga av områdets större industriländer avtog total
produktionens tillväxttakt. Speciellt markant var nedgången i Italien, 
vars bruttonationalprodukt för första gången under efterkrigstiden var 
praktiskt taget oförändrad. I motsats till de närmast föregående åren 
k:rn den ogynnsamma utvecklingen av italiensk ekonomi inte i första 
hand förklaras av fortsatt oro på arbetsmarknaden utan huvudorsaken 
torde ha varit en klart vikande inhemsk efterfrågan. A ven i Storbritan
nien och Viisttyskland understeg den faktiska tillväxten den potentiella. 
Utvecklingen under loppet av 1971. uppvisar däremot klara skillnader. 
I Storbritannien sjönk bruttonationalprodukten i reala termer under 
första halvåret, varefter ett uppsving synes ha kommit igång mot slutet 
av 1971. För Västtysklands del var emellertid mönstret det motsatta 
med tilltagande avmattningstendenser under senare delen av 1971. Den 
franska ekonomin visade trots en svag retardation av tillväxttakten allt
jiimt påtagliga expansionstendenser, inte minst till följd av en stark pri
vat konsumtion samt en gynnsam utveckling av den externa balansen. 
Bruttonationalproduktens ökning kan beräknas ha uppgått till ca 5,5 % 
1971, vilket var en av de högre inom Vlisteuropa. I de mindre industri• 

länderna hölls tillväxttakten nära genomsnittet för Västeuropa. Varia
ti1Jnerna mellan länderna var emellertid betydande. Konjunkturned

gtmgen kom relativt tidigt till Danmark och Finland, medan däremot 
Norge, möjligen med undantag för Irland, var det enda västeuropeiska 
land i vilket totalproduktionens ökningstakt accelererade under 1971. 

För framför allt Belgiens, men även i viss mån Nederländernas del, har 
en klar uppbromsning av bruttonationalproduktens ökningstakt ägt rum. 
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Tabell Il: 1. Försörjningsbalansens poster i olika länder och Iänderområden 
1970-1972 

Procentuella volymförändringar från närmast föregående år. Uppgifterna för 
1970 och 1971 avser utfall (preliminära), för 1972 prognoser. 

Brutto- Im-
natio- port 
nal- av 
pro- varor 
dukt och 

Förenta 
staterna' 
1970 
1971 
1972 

-0,7 
3,0 
5,0 

Västtyskland 
1970 5,4 
1971 3,0 
1972 2,5 

Frankrike 
1970 
1971 
1972 

Italien 
1970 
1971 
1972 

EEC• 
1970 
1971 
1972 

Storbrita1111ie11 

6,1 
5,5 
4,5 

5,2 
0,5 
3,S 

5,6 
3,7 
3,4 

1970 2,2 
1971 1,5 
1972 3,5 

Norge 
1970 3,5 
1971 5,0 
1972 4,5 

Västeuropa• 
1970 4,9 
1971 3.3 
1972 3;5 

tjäns
ter 

3,1 
4,0 
5,S 

15,7 
9,9 
4,5 

7,5 
9,0 
6,0 

15,6 
-0,5 

3,5 

12,8 
7,3 
4,6 

6,4 
6,5 
6,0 

"13,8 
03,5 
'0,S 

Ex
port 
av 
varor 
och 
tjäns
ter 

7,6 
2,0 
7,5 

8,4 
7,8 
3,0 

16,2 
9,0 
7,0 

S,I 
4,0 
5,0 

10,4 
7,4 
4,8 

4,8 
4,S 
3,0 

4 1,7 
•2,5 
•s,o 

9,0 
6,7 
4,5 

Fasta Lager-
Konsumtion brutto- investe-

investe- ringar 
privat ofTent- ringar 

I,4 
4,0 
5,5 

6,8 
5,5 
2,5 

4,3 
6,5 
s,s 

8,0 
2,0 
4,0 

6,2 
5,1 
3,9 

2,9 
3,0 
4,5 

2,0 
6,5 
4,0 

5,4 
4,7 
4,0 

Jig Föränd-

-4,3 
-0,5 

3,0 

4,3 
6,5 
5,0 

-3,2 
5,5 
3,0 

11,9 
4,0 
1,0 

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

3,2 3,1 
4,0 -6,0 
5,0 2,0 

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

1,3 1,6 
2,0 0,0 
3,0 2,0 

3,8 6 13,8 
4,0 •s,5 
4,5 •-0,5 

3,3 6,9 
4,6 1,9 
3,7 2,4 

ring i 
miljarder 
dollar 

-5,0 
-0,2 

6,0 

-1,2 
-1,7 

1,0 

-0,3 
-0,I 
-0,4 

0,7 
-1,2 

1,6 

-0,8 
-3,0 

2,2 

0,3 
-0,4 

0,5 

0,4 
--0,2 
-0,1 

-0.I 
-3,6 

2,6 

1 I den offentliga konsumtionen ingår även offentliga investeringar. Fasta brut-
toinvesteringar avser endast privata investeringar. 

'Bruttonationalproduktens förändringstal avser samtliga till omddet höran
de länder, de olika komponenternas endast de separat redovisade länderna. Vidi 
sammanvägningen har utgätts fran de paritetsvärden som gällde den 31.12.1970. 

• Exkl. sjöfartssektorn beräknas ökningstalen till 10,5, 2,0 resp. 3,2. 
• Exkl. sjöfartssektorn beräknas ökningstalen till 3,7, 4,3 resp. 7,2. 
• Exkl. handels11ottans investeringar beräknas ökningstalen till 6,0, 4,S resp. 

4,2. 
Källor: OECD, EEC, nationell statistik, nationella prognoser och uppskatt

ningar gjorda inom sekretariatet för ekonomisk planering. 
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Generellt kan knappast kapacitetsbegränsningar i produktionen sligas 
ha verkat upphromsande pfr produktionstillväxten i Viisteuropa utan 
avmattningen berodde till övervägande del på vikande inhemsk efter
friigan. Den ekonomiska politiken kom mot denna bakgrund att fft en 
alltmer expansiv prligcl, varvid finanspolitiken successivt tilldelades en 

mer aktiv roll. Ett undantag härvidlag utgjorde dock länge Västtysk
land. I åtskilliga länder hade kreditpolitiken redan mot slutet av 1970 

fått en mer expansiv inriktning, och denna tendens förstiirktes un
der 1971, vilket kom till uttryck bl. a. i ett flertal diskontoslinkningar 
liksom i mera direkt likviditetsförstärkande åtgärder från flera central
bankers sida. 

Ett i stort gemensamt drag för Viisteuropas ekonomier var under 
'1971 den jämfört med 1970 ändrade inriktningen av totalefterfrågans 
tillväxt. Den privata konsumtionen framstod alltmer som den starkaste 

efterfdgekomponenten trots att dess tillväxt avtog. Bland de större fän
derna var detta förhållande speciellt utpräglat i Västtyskland. Det kan 

nämnas att medan bruttonationalproduktens ökning i de fyra största 
västeuropeiska staterna stannade vid drygt 3 s~,, uppgick motsvarande 
tillväxt av den privata konsumtionsefterfrågan till ca 4,5 ~:~. Flertalet 
av de mindre staterna torde hlirvidlag i stort ha uppvis:it en liknande 
utveckling. Trots konsumtionsutvecklingen inom den privata sektorn har 
i många fall kraftiga ökningar i husMllens sparkvot ligt rum. I flera 
stater, d:iribland Frankrike, v;isttyskland och Italien, lfrg kvoten i ge
nomsnitt för 1971 på sin nära nog högsta nivå under efterkrigstiden. 
Genom den relativt expansiva finanspolitiken i flera fonder har liven 
den offentliga sektorns konsumtions- och investeringscfterfrågan all
m1int sett stigit snabbare än respektive nationers bruttonationalproduk
ter. 

Skillnaderna i efterfd1gcutvcckling i Västeuropa mellan 1970 och 
·1971 kan i stor utsträckning föras tillbaka på lagerrörelserna. Den ge
nomsnittliga nedgången av bruttonationalproduktens tillväxt 1971 för 
de fyra största västeuropeiska staterna förklaras sålunda till ca 30 S·(. av 
en ogynnsam utveckling av lagerrörelserna. Speciellt markant sjönk Ja
gcrinvesteringarna i Vlisttyskland och Italien. Lageruppbyggnadstaktcn 
minskade även i Frankrike och Storbritannien men nedgången var i 

dessa länder främst koncentrerad till första halvåret. Också i flera av 
de mindre Hinderna, däribland de skandinaviska. har lagerrörelserna ut
övat ett depressivt inflytande 1971. Utöver lagersidan har även de pri
vata investeringarna visat en klart ogynnsam utveckling jlimfört 1~1ed 

1970. Reala minskningar ägde rum i bl. a. Italien och Storbritannien 

medan klara avmattningstendenser kunde noteras i fr1imst V~isttyskland 
men även i viss mån Frankrike. Av de mindre Uinderna utgör hlirvidlag, 

Norge. och möjligen också Österrike, ett undantag. Alimänt sett synes 
i första hand industrins maskininve~tcringar ha drabbats. Flera anta-
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garn.len om orsakerna till den vikande investeringsviljan inom det curo

jJeiska nLiringslivet kan i och för sig uppställas, varav en skulle kunna 

vara det i många länder snabbt fallande kapacitetsutnyttjandet 1971. 
A ven de i många länder pressade vinstmarginalerna för näringslivets 

del kan ha bidragit härtill. Jämfört med industrins investeringar har 

bostadsinvcsteringarna hållits väl uppe i flera stater, däribland Västtysk

land och Storbritannien. En orsak härtill synes ha varit de selektiva 

{!!gärder som på många håll insatts. Totalt för Västeuropa kan dock 

knappast bostadskonjunkturen sägas ha utövat ett påtagligt expansivt 

inflytande. 

l Storbritannien efterföljdes inte den tilltagande ekonomiska aktivite

ten mot slutet av 1970 av ett uppsving under första hälften av 1971. 
rlirklaringarna torde i första hand ha varit förekomsten av omfattan

de strejker, en relativt drastisk lagernedskärning samt ett fall i de pri

vata investeringarna. Avmattningstendcnscrna under de första måna

derna av 197 l ledde till att budgeten i mars kom att få en starkt ex

pansiv prLigel. Förutom att skatten sänktes för barnfamiljer reduce

rades bolagsskatten och arbetsgivaravgiften halverades. Den snabbt 
stigande arbetslösheten samt en alltjämt stagnerande industriproduk
tion föranledde regeringen att i juli ytterligare Higga om den eko

nomiska politiken i expansiv riktning. Avbetalningshandeln frisläpptes 
med omedelbar verkan samtidigt som förekommande omsättningsskat

ter slinktes och investeringsavdragen höjdes. Även kreditpolitiken fick 

successivt en mera expansiv pdigel. Bland annat sänktes diskontot i 

tvt1 etapper från 7 till 5 11/o. Mot slutet av 1971 visade bl. a. som en 
följd härav den privata konsumtionsefterfrågan tydliga tecken till en 
f1terhämtning. 

En annorlunda utveckling ägde rum i Frankrike. Vid ingången av 
1971 hade såväl finans- som kreditpolitiken givits en relativt expansiv 
utformning. Den ekonomiska aktiviteten låg under första halvåret på 
en tiimligen hög nivå. En viss nedgång av den slutliga efterfrågans till
växt, liksom svagt depressivt verkande lagerrörelser, motvägdes helt 

av en fortsatt förbättring av den externa balansen. Med hänvisning till 

de kraftiga prisstcgringarna och den snabbt tilltagande privata kon

sumtionen fann sig regeringen i maj föranlåten att något ändra kursen 

för den ekonomiska politiken. Förutom en höjning av diskontot ökades 

bankernas obligatoriska depositionskvotcr i centralbanken. Under andra 

halv<lret iigde en viss ytterligare avmattning av den slutliga efterfrågan 
rum, vilken emellertid i stor utsträckning kompenserades av en till

tagande lageruppbyggnad. Kreditpolitiken lättades ånyo under hösten 
med bl. a. en diskontosänkning i oktober. 

Efter en tillfällig uppgång under första kvartalet 1971 mattades 

produktionstillväxtcn i Västtyskland gradvis samtidigt som överskotts
.efterfrågan på arbetsmarknaden avsevärt reducerades. Industripoduk-
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tion liksom orderingång visade märkbara stagnationstendenser mot 
slutet av 1971. Mönstret var emellertid inte enhetligt utan väsentliga 
områden visade alltjämt vid årets utgång en viss expansionskraft. I av
sikt att begränsa prisökningstaktcn samt att minska effekterna av 
den hu\'Udsakligen av externa skäl uppkomna likviditet!>ökningen in
om den västtyska ekonomin fördes under huvudparten av 1971 en 
relativt stram ekonomisk politik. I några avseenden genomfördes dock 
vissa lättnader. Sålunda föll t. ex. den tidigare införda investerings
avgiften bort vid ingången av 1971. Även en diskontosiinkning genom
fördes under våren. De under loppet av 1971 tilltagande stagnations
tendenserna i ekonomin kom att medföra en mera allmän uppmjuk
ning av sftväl kredit- som finanspolitiken. Speciellt kan härvidlag 
nämnas borttagandet vid halvårsskiftet av den lO-procentiga extra

skatten på bolagsvinster och personliga inkomster. I oktober och decem
ber lättades kreditpolitiken i första hand genom ytterligare sänkningar 
av diskontot samt genom minskningar av affärsbankernas likviditets

kvoter. 
Den amerikanska konjunkturbilden behöll under en stor del av 

1971 ett relativt splittrat utseende. Inom flera områden pekade kon
junkturindikatorerna mot en markerad återhämtning efter svackan 
1969-1970, medan för andra sektorer tendensen vara mera tveksam, 
eller i vissa fall direkt nedåtriktad. Mot slutet av 1971 tilltog de expan
siva dragen i styrka och huvudintrycket hos flertalet bedömare var 
att ett mera allmänt uppsving var på gång. För helåret 1971 steg 
bruttonationalprodukten med ca 3 O/o i volym att jämföra med en 
real nedgång närmast föregående år om 0,7 O/o. 

Bland de positiva dragen i den amerikanska konjunkturen märktes 
en tilltagande privat konsumtionsefterfrågan, liksom en markant upp
gång av bostadshyggandet. Dessa inslag hade börjat göra sig gällande 
redan före president Nixons s. k. utspel den 15 augusti. Den privata 
konsumtionen steg 1971 med drygt 4 O/o, vilket var något mindre än 
under föregående uppsving 1968. Än snabbare var bostadsbyggandets 
expansion. Exempelvis låg igångsättningen under de tre första kvar
talen 1971 drygt 45 0/0 över nivån för motsvarande period 1970. Bland 
annat som en följd härav beräknas bostadsinvcsteringarna ha stigit 
1971 med ca 30 O/o i volym. Analyser av lagercykelns utveckling 1971 
försvåras bl. a. av det strcjkhot som förelåg i samband med förhand

iingarna om ett nytt avtal inom stålverkssektorn samt av den delvis 
spekulativt betingade lageruppbyggnad som synes ha ägt rum under 
årets första hälft. Även om sålunda lagerrörelserna har influerat den 
ekonomiska aktiviteten i olika riktning under loppet av 1971, torde 
lagerinvcstcringarna totalt sett för helåret 1971 ha vidmakthållits. Jäm
fört med tidigare nedgång har detta inneburit en positiv tillväxtfaktor 

för ekonomin. 
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Den ekonomiska politiken hade redan före president Nixons utspel 
i augusti 1971 fått en alltmer expansiv inriktning. Det kan t. ex. näm

nas att budgetunderskottet 1970171 kom att uppgå till ca 23 miljarder 

dollar, varav en stor del föll på första halvåret 1971. Kreditpolitiken 
fick redan under 1970 en p:ltagligt expansiv prägel. Trots den ökade 

tillgången p[t externt kapital sjönk volymen av näringslivets investe

ringar under 1971. Förklaringen torde i första hand vara att söka i 
ett ytterligare fall i den redan tidigare liiga kapacitetsutnyttjandegra

dcn. I genomsnitt synes denna endast ha uppgått till drygt 70 Uj0 , vil
ket är det lägsta talet sedan 1958. 

Sammanfattningsvis befann sig den amerikanska ekonomin vid tid

punkten för presidentens utspel i ett läge kännetecknat av ett mycket 

lt1gl kapacitetsutnyttjande och en hög arbetslöshet. Ett uppsving hade 

dock kommit igång mycket starkt inom bostadssektorn men tvekande 
inom stora delar av industrin. Den privata konsumtionen var på v[ig 

alt återh1imta sig samtidigt som pris- och lönekostnadsstegringarna 

börjat d[impas. Handels- och betalningsbalansen visade en oroande ut

veckling. För en redogörelse av de åtgärder som annonserades i au
gusti 1971 samt de institutionella förändringar som trädde i kraft i 
och med pris- och lönestoppets utgång i november hänvisas till det 

följande specialavsnittet om Förenta staterna. De för omvärlden spe

ciellt väsentliga delarna - upphävande tills vidare av dollarns konver

tibilitet i guld samt införandet av en 10-procentig extraskatt på import
v~irdet -- har bedömts vara av sådan betydelse att de i det följande 
~ignats ett särskilt avsnitt (Betalningsfäge och kapitalrörelser). 

Jämfört med den amerikanska uppvisad\! den kanadensiska ekonomin 
en n[1got annorlunda konjunkturfasning. Totalproduktionen har allt se
dan tredje kvartalet 1970 stigit i alltmer accelererande takt. Så gott 
som samtliga efterfrågekomponenter, inklusive de privata investering
arna, utövade under 197 l ett expansivt inflytande. Speciellt markant 
steg dock den offentliga sektorns köp av varor och tjänster. Totalt 
växte bruttonatinnalprodukten 1971 med inemot 6 0;0 att jämföra med 

drygt 3 °/o 1970. 

Allt sedan mitten av 1970 har expansionskraftcn i den japanska 

ekonomin successivt mattats. För första gången sedan 1965 registrera

des under andra kvartalet 1971 ingen ökning av bruttonationalproduk

ten samtidigt som bytesbalansens överskott på årsbasis passerade 5 

miljarder dollar. Recessionstendenserna kom starkast till uttryck på 
invcsteringssidan och då inte minst vad gäller industrins investeringar 

i maskiner och anföggningar. Än mer markant var dock det depressiva 

inflytandet som gjorde sig gällande från lagersidan. Minskningen av 

lagerinvestcringarna uppgick under första halvåret 1971 till drygt 5 O/o 
av bruttonationalprodukten. Genom en viss förbättring under andra 
halvt1ret kom motsvarande siffra för helåret 1971 att stanna vid ca 
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4 O/o. Aven andra efterfrågekomponenter, såsom bostadsinvcstcringar 
och i viss mån privat konsumtion, uppvisade lägre tillvlixt 1971 än 

under 1970. Totalt steg bruttonationalprodukten 1971 med ca 5 '/'o, 
vilket var mer än genomsnittet för OECD-området men avsevärt 
mindre än de 10 % per år som av Japan uppsatts som mål för 70-talcts 
ekonomiska tillväxt. 

Som en effekt av den vikande inhemska efterfrågan föll kapacitets
utnyttjandet inom den japanska industrin snabbt, speciellt under 
första halvåret 1971, och utnyttjandegraden mot slutet av året beräk
nas endast ha legat något över nivån från föregående recession 1965. 
Bland annat som en följd av de senaste årens snabba löneökningar har 
pris- och kostnadsstegringarna varit starka 1971, speciellt i detaljhan
dclsledet. Under 12-månadersperioden t. o. m. september 1971 steg kon
sumentpriserna med drygt 10 % . Den ekonomiska politiken fick emel
lertid under loppet av 1971 en alltmer expansiv prägel. Genom extra 
tillägsstater till statsbudgeten kan den andel av bruttonationalproduktens 

ökning 1971 som faller på den offentliga sektorn skattas till ca 40 O/o 

.att jämföra med endast 10 O/o närmast föregående år. Vidare har diskon
tot sedan hösten 1970 sänkts i sex etapper. M.ed tanke på det japanska 
näringslivets internationellt sett starka beroende av extern finansiering 
torde dessa räntesänkningar till en del ha begränsat investeringsreces

sionens styrka. 
Som framgfnt av föregående avsnitt har rcccssionstendenserna i 

Japan haft vissa återverkningar för omv[irldcns ekonomier. Den vikan
·de inhemska japanska efterfrågan ledde till ökade exportansträng
ningar och ännu under första halvåret 1971 kunde en kraftig uppgång 
.av exporten till främst Förenta staterna noteras. Den ökning av de 
japanska marknadsandelarna på exportmarknadcn som kom att äga 
rum möjliggjordes inom flera sektorer av en tämligen aktiv prispoli
tik. Detta gäller bl. a. på Firn- och stålmarknaden. För vissa länder, 
däribland råvaruländerna, torde dämpningen under andra halvåret 
1971 av den japanska importtillväxten har spelat en mer väsentlig roll. 
.A ven nedgången av den internationella sjöfartens fraktsatser torde till 
viss del stå i samband med en minskande ökningstakt för den japanska 
importen. 

l\fot slutet av 1971 pekade flera indikationer, t. ex. orderingång och 

industriproduktion, på att botten i den japanska konjunktursvackan 
var nådd. Någon mera markerad återhämtning föreföll dock knappast 
ha inletts. De amerikanska åtgärderna torde ha haft en nedkylande 
inverkan, speciellt vad gäller investeringsutvccklingen. Det kan näm
nas att framför allt exportindustrier som stål-, bil- och den kemiska 
industrin nedjusterade sina investeringsplaner under hösten 1971, me
dan däremot sektorer som kraftindustrier och järnvägarna förutsåg 
kraftiga ökningar. 
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Tabell Il: 2. Konsumentpriser 1960-1971 
Procentuella förändringar 

1960- 1965-
1965 1968 
per år per år 

Västtyskland 2,8 2,3 
Frankrike 3,8 3,3 
Italien 4,9 2,3 
Belgien 2,5 3,2 
Nederländerna 3,5 4,3 
Storbritannien 3,6 3,7 
Danmark 5,5 7,4 
Finland 5,3 6,2 
Norge 4,1 3,7 
S1wige 3,6 4,2 
Schweiz 3,2 3,7 
Österrike 3,9 3,0 

Förenta staterna 1,3 3,3 
Kanada 1,6 3,8 

1969 

2,7 
6,4 
2,6 
3,8 
7,5 
5,5 
4,4 
2,9 
3,3 
2,7 
2,5 
3,4 

5,4 
4,6 

28 

1970 3 kv. 1970-
3 kv. 1971 

3,9 5,6 
5,2 5,6 
5,0 4,9 
3,9 4,6 
4,4 7,6 
6,4 JO, l 
5,6 5,2 
2,8 7,5 

10,2 6,4 
1 7,0 6,9 
3,5 6,7 
4,l 4,7 

6,0 4,4 
3,4 3,2 

1 En rimlig korrigering (av bostadspostcn) 1970 ger för Sveriges del ett" pris-
stegringstal på 6,3 %. 

Anm. Prisutvecklingen har i vissa fall påverkats av förändringar i indirekt 
beskattning och subventionering. 

Källor: OECD och nationell statistik. 

Tabell Il: 3. Timförtjänsten för industriarbetare 1960-1971 
Procentuella förändringar 

1960-1965 1965-1968 1969 1970 3 kv. 1970-
per år per år 3kv.1971 

Västtyskland 9,5 5,2 9,0 12,8 12,2 
Frankrike' 7,5 8,0 11,3 10,5 11,2 
Italien' 10,6 4,1 7,5 21,7 13,4 
Belgien 8,0 7,3 7,9 11,0 11,5 
Nederländerna 1 9,8 8,1 9,9 10,7 11,0 
Storbritannien 27,3 6,0 7,9 12,7 12,l 
Danmark 10,5 10,8 11,4 10,8 •J 5,6 
Finland 8,5 7,3 8,5 10,4 15,2 
Norge 7,2 7,5 9,7 12,0 9,9 
Sverige 8,6 8,2 8,1 13,/ 9,5 
Schweiz' 5,4 5,1 3,9 6,7 9,7 
Österrike' 6,4 6,5 5,8 10, l 11,2 

Förenta staterna 2,9 4,8 6,6 5,4 5,1 
Kanada 3,7 6,6 8,3 8,4 7,l 

1 För förtjänstutvccklingen föreligger endast tarifflöner. 
• 1963-1965. 
• 2 kv. 1970-2 kv. 1971. 

Källor: OECD och nationell statistik. 
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Produktionen i Sovjetunionen steg under de tre första kvartalen 1971 

med drygt 8 O/o jämfört med motsvarande period 1970 och ber~iknas 

under resten av året i stort ha bibehållit denna tillväxttakt. Därmed 

skulle målet i den nya 5-årsplanen 1971-1975 om en ftrlig produk

tionsökning om 6 O/o ha överträffats. Målsättningen om en årlig real

löneökning av samma storlek synes däremot inte till fullo ha kunnat in

frias. Under första halvåret 1971 uppgick den genomsnittliga reallöneök

ningen till drygt 4 O/o jämfört med motsvarande halvår 1970. För övriga 

östeuropeiska länder beräknas totalproduktionens ökningstakt ha acce

lererat i Albanien, Bulgarien, Rumänien samt Ungern, medan den i 

stort bibehftllits i Östtyskland, Polen samt Tjeckoslovakien. 

Liksom under 1970 steg löner och priser mycket snabbt i de OECD

anslutna länderna under 1971. En viss uppbromsning för området som 

helhet gjorde sig dock gällande. Den allmänna prisnivån, mätt som 

bruttonationalproduktens prisdeflator, kan beräknas ha stigit med 

drygt 5 O/o 1971 att jämföra med något under 6 O/o 1970. Denna rela

tivt begränsade dämpning föll emellertid helt pft de utomeuropeiska 

fanderna. Prisniv[m i Västeuropa kom däremot att stiga i ungefär sam

ma takt som 1970, eller med ca 6,5 % . Konsumentpriserna ökade 

frfm tredje kvartalet 1970 till tredje kvartalet 1971 med drygt 10 'Je i 

Storbritannien, ca 5,5 O/o i Västtyskland och Frankrike, knappt 5 O/o i 

Italien samt drygt 4 O/o i Förenta staterna (se tabell 2). De mindre 

viisteuropeiska staterna uppvisar en mera splittrad bild. I vissa länder, 

t. ex. Finland, Schweiz och Nederländerna, förefailer konsument

pristillväxten ha accelererat under 1971, medan för andra, såsom t. ex. 

Norg.::, en klar uppbromsning har ägt rum. Ett genomgående drag i 

flera länder var emellertid att prisökningstaktcn visade tecken till att 

mattas mot slutet av 1971. 
Löneökningarna i industriländerna blev också i allmänhet högre än 

genomsnittet för 60-talct. Även om timlönen för industriarbetare nor

malt steg långsammare än under 1970 översteg ökningstakten i flera av 

dessa länder 10 O/o. Som framgår av tabell 3 ökade lönerna snabbt i 

Västtyskland, Italien, Storbritannien samt Frankrike, medan i Förenta 

staterna stegringstakten blev avsevärt lägre iin genomsnittet för OECD

länderna. Det i flertalet västeuropeiska länder fallande kapacitetsutnytt

jandet och den stigande arbetslösheten medförde dock, liksom i fråga 

om prisutveeklingen, en under loppet av 1971 avtagande stegringstakt. 

Avcn om de avtalsenliga löneökningarna influerats av den vikande pro

duktionstillväxten och av de lönereglerande åtgärder som i vissa fall 

sattes in från statsmakternas sida synes i första hand löncnivfm ha 

påverkats av faktorer som minskad löncglidning och sjunkande över

tidsarbete. 

Med tanke på den i det föregående skisserade utvecklingen av den 

totala efterfrågan i Västeuropa under 1971 kan den på helårsbasis 
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räknat snabba pris- och kostnadsökningstakten synas förvånande mot 
bakgrund av tidigare reaktionsmönster. Det torde - åtminstone på nu
varande stadium - vara svårt att entydigt fastställa de orsakssam
band som kan förklara varför någon markant dämpning inte kom 
till stånd. Det kan emellertid vara av intresse att speciellt peka på 
ett förhållande som skiljer såväl 1970 som 1971 från utvecklingen 
under 60-talct, nämligen de snabba pris- och löneökningarna i de 
västtyska och japanska ekonomierna. Dessa länder har alltjämt en 
stark konkurrensförmåga och intar därför i många avseende en pris
lcdande position. Den höga prisstegringstakten i många länder under 
speciellt första halvåret 1971 yttrade sig bl. a. i en snabb ökning av 
världshandelspriserna under denna period. Genom den höjning av åt
skilliga västeuropeiska Hinders exportpriser i dollar som blev en följd 
av utvecklingen på valutamarknaden under hösten 1971, har visserligen 
världshandelsprisernas tillväxt därefter accelererat, men inte genomgå
ende vad gäller importnoteringar i egen valuta. I varje fall har den inter
nationella prisutvecklingen inte förhindrat en viss dämpning av de in
hemska pris- och kostnadsstcgringarna i flera länder. 

/\ven om pris- och kostnadsstegringarna varit starka under 1971 
synes det under loppet av året mera dämpade efterfrågetrycket ha 
haft en viss avkylande inverkan på prisutvecklingen. Den nedtrapp
ning av prisstegringstakten, som i flera västeuropeiska länder gjorde 
sig gällande under senare delen av 1971, torde delvis kunna förklaras 
av en vikande totalefterfrågan kombinerad med en snabbare produk
tivitctstillväxt. Också andra mera speciella faktorer, såsom de pris
oeh lönereglerande åtgärder som vidtagits i åtskilliga länder, har här
vid varit av betydelse. Obligatoriska pris- och/eller löncrcglerandc 
instrument av varierande utformning och styrka har bl. a. satts in i 

Italien, Nederländerna samt de skandinaviska länderna. I Frankrike 
och Storbritannien har frivilliga överenskommelser av motsvarande, 
innebörd ingåtts. Västtyskland utgör i dessa avseenden ett undantag_ 

Mot bakgrund av den reala utvecklingen i de olika Hinderna kart 

den fortsatta uppbromsning av världshandelns tillviixt som ägde rum. 
under 197 l knappast sägas vara förvånande. Härtill kommer att den 
extra stimulansen från Kenncdy-rundans tullsänkningar inte längre' 
kan beräknas ha gjort sig gällande med samma styrka. I volym räknat 
torde viirldshandeln ha vuxit med ca 6 O/o, att att jämföra med 9 O/cr> 
1970 och I 0 0;0 1969. övergången till en svagare volymökning av 
världshandeln förefaller emellertid inte ha infallit under 1971, utar" 
synes snarare kunna dateras till halvårsskiftet 1970. Speciellt påtagli~ 
var uppbromsningen av exportens tillväxt i Förenta staterna respektive: 
imponcns tillväxt i Japan men klara dämpningar i utrikeshandeln no
terades även i flera av de västeuropeiska staterna. 

Efter en markant avmattning under andra hälften av 1970 kom 
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världshandelsprisernas ökningstakt att ånyo accelerera under första halv

året 1971. övergången i augusti till flytande kurser för flertalet större 

industristater medförde att världshandelspriserna i dollar fortsatte att 

öka i snabb takt även under andra halvåret 1971.1 Totalt för OECD

området beräknas exportpriserna 1971 ha stigit med knappt 6 O/o och 

importpriserna med knappt 5 O/o. 
Bland de större industriländerna var det endast i Storbritannien som 

exportvärdet 1971 steg snabbare än under :t 970. Som en följd härav 

synes den brittiska exporten för första gången på 12 år ha ökat sin 

marknadsandel. Andclsvinster på cxportmarknadcrna gjorde även Japan. 

Västtyskland samt Frankrike. Vad gäller Västtyskland torde dock hu

vudförklaringen, liksom för Storbritannien, ha varit en avsevärd ökning 

av exportpriserna i dollar. För Japans del föll merparten av export

uppgången på första halvåret. I Frankrikes fall torde, förutom effek

terna av 1969 års devalvering. en bidragande orsak ha varit den speciella 

utformningen av växelkurspolitiken, vilken resulterade i en nedskrivning 

av francen gentemot landets viktigaste handelspartners. Med undantag 

för bl. a. Nederländerna och Spanien synes i stort samtliga av de mindre 

västeuropeiska länderna ha upplevt minskningar av sina respektive 

exportandelar. 

På importsidan uppvisade i första hand de båda nordamerikanska 

staterna kraftiga ökningar. För övriga OECD-ländcr har importutveck

lingen i stort sett varit avtagande, vilket torde stå i samband med en vi

kande inhemsk efterfrågan, och då inte minst på lagersidan. Som block 

betraktat har minskningen i importtillväxten varit speciellt kraftig för 

de mindre västeuropeiska staterna. 

Under senare år har OECD-ländernas sammanlagda export till om

världen normalt överstigit motsvarande import. Detta torde ha varit fal
let även under 1971. Handclsbalansöverskottet för området som helht:t, 

vilket 1970 steg med ca 2,5 miljarder dollar, beräknas 1971 ha vuxit 

med ytterligare 1 miljard till knappt 7 miljarder dollar. En betydande 

del av OECD-områdets handclsbalansövcrskott avser handeln med ut

vccklingsliindcrna. Det ökade handelsbalansöverskottct 1971 förklaras 

helt av utvecklingen av "terms of trade", i volym räknat synes snarare 

importen ha viixt snabbare än exporten. Bakom det ur bl. a. utvecklings

Iändernas synpunkt försämrade bytesförhållandet torde i stor utsträck

ning ha legat den svaga, och i vissa fall vikande, efterfrågan på den 

internationella stapelvarumarknadcn. Härtill kommer att kursrörelserna 

för de större ländernas valutor sannolikt medfört att utvecklingsländcr

nas exportpriser totalt sett stigit mindre än de industrialiserade Hindcr

nas under senare hälften av 1971. Det främsta undantaget vad gäller 

den allmänna bilden rör oljepriserna, vilka ökat kraftigt under 1971. 
1 Tillgängliga uppgifter tyder på att producenterna i stor utstriickning låtit 

de facto-devalveringen av dollarn - vilken i genomsnitt för denna period 
satts till ca 4 ','[· - slå igenom i högre dollarpriser. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 1 Finansplanen 32 

Detta inneb~ir en kraftig skillnad i utvecklingen mellan oljeproducerande 

och icke-oljeproducerande råvarultindcr. Trots handelsutvecklingen växte 

utvccklingsHindernas valutareserver totalt sett, vilket pekar mot ett rela

tivt kraftigt kapitalinflöde från industriländerna. 

Det gynnsamma skördeutfallet i Sovjetunionen 1970 medförde en 

viss reduktion 1971 av den tidigare stora importen av spannmål. Avcn 

importen av industrivaro• från Västeuropa, och då främst investerings

varor, sjönk något, vilket bl. a. kan stå i samband med övergången till 

en ny 5-årsplan. På grund av strävandena att fullfölja gällande pro

duktionsplaner äger nämligen erfarenhetsmässigt en viss extra import

uppgång av industrivaror rum under sista året av en planperiod (dvs. 

i detta fall 1970). Bland annat som en följd av dessa två faktorer sjönk 

Sovjetunionens import från Västeuropa under första halvåret 1971 med 

2 O/o jämfört med motsvarande halvår 1970. Vad gäller övriga öst

europeiska stater steg importen från Västeuropa under samma period 

i Bulgarien, Rumänien, Tjeckoslovakien samt Ungern, medan den sjönk 

något i Polen och Östtyskland. Totalt för Östeuropa uppvisade handels

balanscn gentemot Västeuropa ett underskott om drygt 200 miljoner 

dollar under första halvåret J 971. Under andra halvåret torde under

skottet ha nedbringats något. 

l motsats till. 1970 synes utbytet av varor och tjänster, vilket åter

speglas i ländernas bytesbabnser, inte ha gått i utjämnande riktning 

för de större industriländerna. Av de fyra länder vilka 1970 uppvisade 

de största överskotten, dvs. Japan, Storbritannien, Kanada samt Italien, 

synes endast Kanada ha registrerat en viss minskning under 1971. Det 
japanska överskottet, vilket redan 1970 uppgick till knappt 2 miljarder 

dollar, heräknas ha mer än fördubblats under 1971. Det västtyska över

skottet kom däremot att i stort halveras I 971. Förenta staternas bytes

balans, som ännu under 1970 lämnade ett överskott om knappt 0,5 

miljard dollar, kom 1971 att visa ett underskott om ca 2 miljarder, 

dvs. en omsvängning av saldot med ca 2,5 miljarder. 

Betalnings!tlge och kapitalrörelser 

Den dramatiska händelseutvecklingen under 1971, som bl. a. ledde 

fram till att dollarns fasta värderelation gentemot guldet tills vidare 

avskaffades, torde även i ett historiskt perspektiv kunna karakteriseras 

som en av de mera uppseendeväckande tilldragelserna på den interna

tionella valutamarknaden sedan Bretton-Woodsöverenskommelsen. Det 

kan mot denna bakgrund finnas anledning att beröra några av de drag 

i valutasystemets uppbyggnad och funktionssätt som varit av bctydel~e 

för de senaste årens utveckling. 

Syftet med Bretton-Woodskonfcrcnsen 1944 var bl. a. att redan före 

krigsslutet skapa ett fungerande internationellt monetärt system. Upp

giften kan onekligen sligas ha varit relativt svårbemästrad, bl. a. med 
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tanke på de speciella komplikationer som gjorde sig gällande under 
mellankrigstiden. Få förespråkade en återgång vare sig till det guld

myntfotssystem som rådde fram till 30-talets stora depression eller den 
mera flytande situation som präglade valutamarknaden i synnerhet åren 
1931-1934. Den överenskommelse som uppnåddes i Bretton-Wood~ 

kan sägas ha varit ett modifierat guldmyntfotssystem med dollarn som 
huvudvaluta. Förenta staterna deklarerade sin avsikt att bibehålla dollar
kursen vid $ 35 per ounce guld. Andra länders ccntralbanksinnehav av 
guld och dollar skulle sålunda vid anmodan inlösas till detta pris av 
Förenta staterna. övriga länder fastställde samtidigt fasta dollarvärden 

för sina respektive valutor och förband sig att hålla detta värde inom 
1 °/o på vardera sidan av den fastställda pariteten. För att bl. a. handha 
skötseln av valutasystemet samt bistå med temporära lån till länder i 
behov av utländska valutor på grund av betalningsbalanssvårigheter 

tillskapades sålunda den internationella valutafonden (IMF). 

Eftersom länderna genom lånemöjligheterna hos IMF förfogade över 
större "reserver" än under det tidigare guldmyntfotssystcmct, öppnades 
härigenom en möjlighet att mera successivt korrigera ett betalnings

underskott. Ett underskott behövde sålunda inte lika omedelbart leda 
till en stark restriktiv politik. Möjligheten att som ett nödvändigt led 
ändra paritetsvärdet bibehölls, men kravet ställdes att paritetsändringen 
skulle godkännas av JMF och endast tillämpas vid s. k. ''fundamental 
balansbrist". Syftet var att undvika de drag av valutadumping som an

sågs ha kännetecknat 30-talets valutapolitik. 
Vid en tillbakablick över de drygt 25 år IMF verkat torde huvudintryc

ket vara att systemet under huvuddelen av denna period i stora stycken 

fungerat relativt friktionsfritt. Det kan emellertid finnas anledning att 
peka på två förhållanden, vilka var för sig torde ha varit bidragande 
faktorer till de senaste årens ·oro. 

Den första faktorn rör den tid som i flera fall förflutit innan en 
"oundviklig" paritetsändring verkligen kommit till stånd. Nationer som 
drabbats av s. k. fundamental balansbrist har ofta betraktat en paritcts
ändring som en metod som endast kan tillgripas såsom en sista, ofrån
komlig utväg. Länder med permanenta och djupgående balansrubb" 
ningar synes ofta via de lånemöjligheter som stått till buds, ha upp
skjutit en devalvering tills dessa möjligheter varit i stort uttömda. De 
nationer som uppvisat bestående överskott har naturligt nog haft än 
större möjligheter att uppskjuta en paritetsändring. Siffror över antal 

paritctsän<lringar kan inte i sig sägas vara ett mått på följsamheten i 
anpassningen av växelkurserna. Det kan likväl vara av intresse att 

konstatera att paritetsändringar i de västeuropeiska staterna varit rela
tivt sällsynta (tabell 4). Vad gäller de större av dessa stater har endast 

4 devalveringar och 2 revalveringar av anmälda paritetsvärden ägt rum. 
En andra faktor som knappast förutsågs av IMF:s tillskapare var den 

2 Riksdagen 1972. 1 saml. Nr 1. Bilaga 1. Finansplanen. Bil. 1 
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Tabell Il: 4. Ändringar av paritetsvärden anmälda till IMF av vissa OECD-länder 

Ursprungligt Anmäl- Antal Senast 
anmält ningsår anmälda anmält 
paritetsvärde• ändringar paritetsvärde 1 

Västtyskland 4,2 1953 2 3,66 
Frankrike 119,107 '1946 •2 5,55419 
Italien 625,000 1960 0 625,000 
Belgien 43,8275 1946 1 50,0 
Nederländerna 2,65285 1946 2 3,62 
Storbritannien 0,248139 1946 2 0,416667 
Danmark 4,79901 1946 2 7,5 
Finland 230, 1951 •2 4,19997 
Norge 4,96278 1946 I 7,14286 
Sverige 5,17321 1951 0 5,17321 
Österrike 26,0 1953 1 24,75 

1 Valutaenheter per US dollar. 
• Ingen paritet anmäld 1948-1958. 
• Växelkursförändring föranledd av ändring av räkneenhet inom landet ingår 

nte i siffran. 
Anm. Växelkursförändringar som inträffat i vissa länder vid tidpunkt då dessa 

saknat medlemskap i IMF framgår inte av tabellen. 

Källa: IMF. 

omsvängning som successivt ägt rum av dollarns ställning som hård
valuta. Mycket ansågs vid tiden för systemets tillkomst tyda på en 

inom överblickbar framtid permanent överefterfrågan på dollar. Där
till kom att Förenta staterna svarade för huvudparten av innehavet av 
monetärt guld. Från flera ekonomers sida talades om ett "dollar-gap" 
som aldrig skulle slutas. 

Bland annat som en följd av Marshallhjälpen, utlandsinvcsteringarna 
och u-landsbiståndet har emellertid den amerikanska betalningsbalansen 
alltsedan 1950 uppvisat ett trendmässigt sett stigande underskott Mel
lan 1951 och 1960 uppgick underskottet i Förenta staternas betalnings
balans sammanlagt till 18 miljarder. dollar. Parallellt härmed sjönk 
värdet av landets guldinnehav från ca 25 miljarder till ca 18 miljarder 
dollar. Motvarande siffror för 60-talet uppgick till 27 miljarder respek
tive 11 miljarder dollar. Vissa europeiska staters villighet att hålla dol
lar i sina valutareserver har bl. a. som en följd härav avtagit i takt med 

att den tidigare dollarbristen generellt uttryckt förvandlats till ett dollar
överskott. De första tecknen till en ändrad inställning gentemot dollarn 
brukar hänföras till 1960, då förväntningar om en höjning av guld
priset i dollar medförde en privat köprush efter guld. Marknadspriset 

på guld steg vid detta tillfälle till ca $ 40 per ounce och kunde ned
bringas endast genom omfattande utförsäljningar av ccntralbanksguld. 

Från amerikansk sida intogs fr. o. m. de första åren av 60-talet en 
stramare attityd gentemot utflödet av dollar. 1963 infördes den allt
jämt bestående ränteutjämningsskatten och 1965 den "frivilliga" kontrol-
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Tabell Il: S. Förenta staternas handclsbalans 1960-1970 

Miljarder dollar 

1960 1964 1966 1968 

Exportsaldo gentemot 
EEC 1,73 2,48 1,40 0,24 
Kanada 0,64 0,65 0,53 -0,94 
Japan 0,30 0,25 -0,59 -1,10 
Övriga länder 2,87 4,52 3,47 3,21 
Totalt' 5,54 7,90 4,81 1,41 

1969 1970 

1,21 1,81 
-1,24 -2,01 
-1,40 -1,23 

3,40 4,70 
1,97 3,27 

(2,70) (3,80) (0,70) (-2,70) (-2,40) (-0,90) 
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1 Siffrorna inom parentes avser det handels balansbegrepp fob-cif som motsvarar 
"normala" kommersiella transaktioner, medan det andra begreppet inkluderar 
vissa offentliga varuströmmar bl. a. inom det militära området. 

Tabell Il: 6. Genomsnittlig belastning i form av tullar och kvantitativa regleringar 
på införsel av industriella råvaror och hah'fabrikat från OECD-Iänderna 

Procent 

Land 

Förenta staterna 
Storbritannien 
EEC 
Japan 
Kanada 

Tullbelastning 

8,3 
10,2 
8,4 

10,9 
11,0 

Kvantitativa restriktioner 

16,5 
4,7 
4,3 

11,4 
0,4 

Anm. Tiden avser perioden mellan Kennedy-rundans genomförande fram till 
införandet av den 10-procentiga amerikanska extraskatten i augusti 1971. 

Källa: Office of Intcrnational Trade. 

len av långfristig kapitalexport. Den senare ersattes 1968 av en obliga
torisk lagstiftning. 

Försämringen av bctalningsbalansen är emellertid inte enbart att hän
föra till utvecklingen av kapitalbalansen. Handelsbalansens, under 50-
talet konstant höga, överskott har under 60-falets senare hälft succes
sivt eliminerats. Mot ett genomsnittligt överskott under perioden 1960-
1965 om 5,5 miljarder dollar står, som framgår av tabell 5, ett under
skott 1968-1970 om i genomsnitt ca 2 miljarder dollar. 

Något förvånande är måhända att Förenta staternas exportöverskott 

gentemot EEC-länderna enligt tabellen varit relativt konstant under 
hela 60-talet. Försämringen av totalsaldot förklaras i första hand av en 

omsvängning av handeln med Kanada och Japan. Balansen gentemot 
övriga länder, varav de s. k. råvaruproducerande länderna spelar en 
framträdande roll, har endast delvis kunnat motväga det ökade import

nettot från dessa båda länder. 
Det kan i detta sammanhang vara av intresse att konstatera att den 

andel av Förenta staternas import av industriella råvaror och halv-



Prop. 1972: 1 Bilaga 1 Finansplanen 36 

fabrikat från OECD-ländcrna som berörs av kvantitativa regleringar 
är relativt hög, medan den genomsnittliga tullbelastningen för samma 
produkter är tämligen låg. Härvidlag föreligger en markant skillnad 
gentemot t. ex. EEC-länderna (tabell 6). Det måste dock starkt framhål
las att tabell 6 inte ger underlag för kvantifierade bedömningar av de 
importskyddande åtgärdernas styrka. Exempelvis ger siffrorna över an

delen kvantitativa restriktioner inte besked om vilken import som kom
mit till stånd utan dessa restriktioner. Problemet med att vissa länder 
tillämpar ett mervärdeskattcsystcm beaktas heller inte. 

Med tanke på den vikt som inte minst från amerikansk sida fästs 
vid det ökande importunderskottet i handeln med Japan, kan det vara 
befogat att något beröra Japans handelspolitiska roll. Den japanska 
exporten och importen har under hela 60-talet svarat för 9-10 O/o av 
bruttonationalprodukten. Det japanska beroendet av utrikeshandeln är 
emellertid avsevärt större än vad dessa siffror indikerar, främst på grund 
av att landet i stor utsträckning saknar inhemska, för sin ekonomi 
nödvändiga, råvaror. Härtill kommer att den struktur som den japanska 
ekonomin uppvisar enligt gjorda beräkningar medfört ett behov av en 
relativt sett större andel råvaror än vad gliller flertalet övriga industri
länder. Det kan nämnas att för att uppfylla gällande långtidsplaner 
beräknas Japan 1980 behöva ensamt suga upp ca 30 O/o av världens 
totala råvaruexport. 

Det importöverskott som Japan uppvisat gentemot de råvaruprodu
cerande länderna har hittills mer än kompenserats av export till de in
dustrialiserade länderna och då i första hand till Förenta staterna. 1970 
gick ca 30 0;0 av den totala japanska exporten till Förenta staterna. I 
handelsbalanstermer uppgick samma år överskottet i handeln med detta 
land till knappt l,2 miljarder dollar, dvs. något mer än det totala han
delsbalansöverskottet. 

I mycket grova och generella termer torde ovanstående kunna sam
manfattas på följande sätt. Under 50-talet och större delen av 60-talet 
visade Förenta staterna kraftiga överskott i sin utrikeshandel. Detta 
gällde i speciellt hög grad gentemot råvaruländerna men även i han
delsutbytet med de mera industrialiserade staterna. Under loppet av 60-

talet har denna bild kraftigt förändrats varvid den strukturella omda
ningen i den japanska ekonomin med bl. a. en alltmer exportintensiv 
industrisektor spelat en viktig roll. Japans kraftiga ökning av exporten 
till främst Förenta staterna har mer än väl motvägt landets omfattande 
nettoimport från råvaruländerna, medan däremot Förenta staternas ex

portöverskott till råvaruländerna inte varit stort nog att kompensera 
importöverskottet från andra industrinationer. Den speciellt i Förenta 
staterna starka oron för en fortsatt utveckling efter dessa linjer har 
resulterat i krav på omvärlden om en "realistisk" anpassning av han

delsströmmarna. 
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De internationella kapitalrörelsernas utveckling 1967-1970 med åt
följande kristillbud, indittandet av det dubbla guldprissystemet, till
skapandet av de särskilda dragningsrätterna (SDR) samt de franska 
och västtyska paritetsändringarna har relativt utförligt behandlats i ti
digare nationalbudgeter. Här skall därför endast utvecklingen av den 
amerikanska betalningsbalansen under denna period ytligt skisseras. 
Generellt kan konstateras att någon stabil förstärkning av den s. k. 
grundbalansen1 inte kom till stånd. Under 1969 kom dock en utjämning 
att ske via en omfattande kort kapitalimport, främst i form av upp
låning på Eurodollarmarknaden. Denna upplåning visade sig bli så be
tydande att ett amerikanskt betalningsöverskott uppstod, vilket sålunda 
verkade neddragande på utbudet av internationell likviditet 1969. En bi
dragande orsak till ansvällningen av kortfristig kapitalimport var, att 

den amerikanska kreditpolitiken under denna period gavs en sådan 
utformning att upplåning utomlands kom att framstå som fördelaktig. 
Främst på grund av inhemska balansskäl fick emellertid kreditpoliti
ken i detta avseende en annorlunda utformning under 1970. Genom att 
den amerikanska räntenivån under huvudparten av 1970 understeg den 
västeuropeiska kom kapitalplaceringar i Västeuropa att ställa sig för
månliga. Trots en jämnare fördelning av över- respektive underskott i 
de större industriländernas bytesbalanser växte utländska centralban
kers och liknande institutioners innehav av dollar 1970 med knappt 

8 miljarder. 
Under 1971 synes ojämnheten mellan de större fändernas bytesba

lanssaldon ha förstärkts. Någon större inverkan på de kortfristiga 
kapitalrörelserna torde emellertid knappast detta förhållande i sig ha 
utövat. Vad gäller utvecklingen under loppet av 1971 kan konstateras 
att första kvartalet bl. a. kännetecknades av en minskad spännvidd 
i ränteläget mellan Förenta staterna och Västeuropa. Som en följd här
av reducerades det under 1970 höga utflödet av kort kapital från För
enta staterna. Rådande förväntningar om nödvändigheten av snara pa
ritetsändringar medförde emellertid under april och maj 1971 att ka
pitalströmmarna ånyo polariserades mot de länder vilkas valutor ansågs 
undervärderade. I första hand riktades dollarflödena därvidlag mot Väst
tyskland men även mot Japan, Storbritannien och Frankrike. Utflödet 
av dollar var av sådan omfattning att därtill åtskilliga av de mindre 
OECD-ländernas betalningsbalanser förstärktes. Det kan i detta sam

manhang niimnas att utländska centralbankers och liknande institu
tioners innehav av dollar steg under första halvåret 1971 med drygt 11 
miljarder. Trycket mot den västtyska D-marken medförde att de väst
tyska myndigheterna i maj 1971 såg sig föranlåtna att släppa valuta
kursen fri. Även i Nederländerna vidtogs denna åtgärd, medan en di-

1 Med begreppet grundbalans avses nettot av bytesbalans och långfristiga 
kapitalrörelser. 
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Tabell 11:7. Vissa valutors värdestegring gentemot den amerikanska dollarn 
Procent av pariteten den 1.5.1971 
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31.8.1971 30.9.1971 29.10.1971 30.11.1971 15.12.1971 

Västtyskland 7,7 10,4 9,7 
Frankrike i 4,5 2,9 2,3 
Italien 1,8 2,1 2,1 
Belgien• 3,5 6,3 7,2 
Nederländerna 5,l 7,7 8,1 
Storbritannien 2,5 3,5 3,9 
Danmark 2,2 3,1 3,4 
Finland 1,0 1,1 1, I 
Norge 3,4 4,1 4,2 
Sverige 1,8 3,0 3,1 

Kanada• -0,4 0 0,7 
Japan 6,l 7,9 9,5 

1 Avser kursen på den s.k. finansiella francen. 
•Avser kursen på den s.k. kommersiella francen. 

10,6 12,6 
2,6 4,5 
2,3 4,0 
8,2 9,9 
9,4 10,9 
3,9 5,0 
3,9 4,5 
1,1 1,3 
4,5 6,0 
4,4 5,8 

0,6 1,3 
10,1 12,5 

• Mot bakgrund av att den kanadensiska dollarn frisläpptes redan den 1.6.1970 
har beräkningarna gjorts med utgångspunkt från marknadsläget den 3.5.19 71. 

'Härmed avses de nya paritetsvärden som fastställdes i december 1971. 

Anm. Beräkningarna är baserade på slutkurser i svenska marknaden. 
Källa: Riksbanken. 

rekt revalvering genomfördes i Schweiz och Österrike. Under somma
ren stabiliserades den internationella valutamarknaden något även om 
dollarkursen var pressad mot den nedre interventionsgränsen. Utflödet 
av dollar visade dock inte tecken till att bromsas upp. Underskottet i 
Förenta staternas betalningsbalans uppgick sålunda till ca 12 miljarder 

dollar under tredje kvartalet. I augusti deklarerade president Nixon att 
Förenta staterna tills vidare upphävde dollarns konvertibilitet i guld 
och att myndigheterna inte avsåg att intervenera på valutamarknaden 
för att upprätthålla det tidigare förhållandet mellan dollarn och andra 
valutor. Reaktionen i Västeuropa blev att flertalet länder införde fly
tande kurser. I Frankrike upprättades separata marknader för rena 
kapitaltransfereringar respektive betalning av varu- och tjänsteström
mar. För en illustration av storleken av kursrörelserna under hösten 
1971 hänvisas till tabell 7. Tillståndet med i stort sett flytande kurser 

kom att vara under hela hösten 1971. Först mot slutet av 1971 upp
nåddes en överenskommelse inom den s. k. 10-gruppen, i vilken fler
talet större industriländer ingår. För de länder som inte tillhör 10-grup
pen fastställdes successivt nya pariteter i samråd med IMF. De valuta
kurser som härefter kom att gälla framgår av tabell 7. 

överenskommelsen i december medförde inte - så långt nu kan 
överblickas - någon förändring av dollarns ställning som huvudvaluta. 
Dollarns värderelation gentemot guldet minskades med knappt 8 O/o, vil
ket motsvarar en guldprishöjning från 35 dollar per ounce till 38 dollar. 
Förenta staterna avser dock inte att för närvarande återuppta sin för

säljning av guld till andra centralbanker. De långsiktiga konverterings-

31.12.1971 • 

13,6 
8,6 
7.5 

11,6 
11,6 
8,6 
7,5 
2,4 
7,5 
7,5 

16,9 
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problemen kommer närmare att diskuteras bl. a. inom ramen för 10-
gruppens arbete. Den s. k. bandbredden, dvs. den avvikelse valutakur
serna i olika länder (utanför Förenta staterna) .kan uppvisa från fast
ställda pariteter, höjdes från 1 O/o till 2,25 O/o. 

De i tabellen angivna förändringarna av valutapariteterna utgår från 
det tillstånd som rådde i maj 1971, dvs. före den västtyska markens fri
släppande. Detta medför att de reella valutakursförändringar som nu for
mellt beslutats framstår som mindre markanta jämfört med de som 
varit gällande under hösten, något som också framgår av tabell 7. För 
Förenta staternas del bör observeras att effekterna av den ytterligare 
devalveringen - jämfört med läget under hösten 1971 - motvägs av 
avskaffandet av den 10-procentiga importavgiften och andra import
hindrande åtgärder. 

Det torde vara ogörligt att med någon grad av säkerhet identifiera 
speciella skäl till att oron på valutamarknaden kom att få en så drastisk 
utlösning just år 1971.1 De dramatiska händelserna under 1971 förefaller 
snarare vara att se som en kulmination av en process med rötter till
baka till tidigare år. Däremot kan vissa orsaker nämnas till att kapital
utflödet från Förenta staterna blev oväntat stort 1971. En sådan har 
tidigare berörts, nämligen att ambitionen att förhindra en påtaglig 
ökning av dollarbalanserna inte i mera avsevärd grad tilläts inverka på 
utformningen av den amerikanska kapitalmarknadspolitiken. 

Tillståndet med flytande kurser under hösten 1971 fick i varje fall 
inte omedelbart någon markant nedkylande inverkan på världshandeln. 
Den nedgång av tillväxttakten som ägde mm under andra halvåret 1971 
torde främst ha haft andra, konjunkturellt betingade, orsaker. Det bör 
emellertid starkt understrykas att det ännu är för tidigt att med någon 

grad av säkerhet bedöma de reala effekterna av höstens valutasituation. 
Det är exempelvis inte möjligt att avgöra i vilken utsträckning världs
handeln under andra halvåret 1971 byggt på tidigare uppbyggda order
stockar. 

Erfarenheterna från efterkrigstiden av flytande kurser är mycket be
gränsade. Kanada intar dock i detta avseende en viss särställning med 
tanke på att landet under huvudparten av efterkrigstiden använt sig 
av fria kurser. (Perioden 1950-1962 samt tiden fr. o. m. juni 1970.) 
Även Västtyskland har under korta perioder tillämpat samma förfa
rande men då primärt som en metod att finna en lämplig nivå för en 
ny paritet. 

1 Detta hindrar inte att olika teorier i detta avseende framförts från skilda 
håll. Sålunda har det t. ex. hävdats att en motivering till den amerikanska 
regeringens val av tidpunkt skulle vara att någon näraliggande förbättring av 
bytesbalansen inte var att förutse. Det har även påpekats att de lånemöjlig
heter som IMF erbjuder utan speciell konsultation var nära nog uttömda 
kring mitten av 1971. Ett tredje argument har varit att dollarn ur spekula
tionshänseende kom att få en mera utsatt ställning efter de franska och väst
tyska paritetsändringarna 1969. 
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Under hela hösten 1971 uttrycktes från flertalet länders sida önske
mål om en snabb återgång till fasta pariteter och i samband härmed bort
tagande av den amerikanska extraskatten. Huvudmotiveringen bland 
förespråkarna för en snabb återgång var att osäkerheten om kursrela
tionerna på sikt får en ogynnsam effekt på världshandclns expansions
kraft samt att det "flytande" tillståndet kunde medföra frestelser till en 
protektionistisk inriktad handels- och valutapolitik (t. ex. i form av s. k. 
valutadumping). Även om en betydande enighet förelåg om behovet av 
att återupprätta fasta pariteter skilde sig länderna åt vad gällde formerna 
och tidsplanen för detta. Detta kan i och för sig inte sägas ha varit förvå

nande med tanke på de stora nationella värden som ansågs stå på spel. 
Mot denna bakgrund är det inte heller uppseendeväckande att en över
enskommelse dröjde fyra månader. Rent allmlint kan sägas att fast
ställandet av nya pariteter sannolikt kommer att få en gynnsam inver
kan på de internationella handels- och betalningsströmmarna. Detta 
hindrar å andra sidan inte att många av de grundläggande strukturellt 
betingade problem som valutahändelserna under 1971 återspeglat även 
framdeles kan komma att verka. 

Den starka ställning som amerikansk ekonomi innehar har bl. a. 
resulterat i att dollarn kommit att utgöra den dominerande handelsva
lutan liksom den främsta reservvalutan. Dessa båda funktioner har un
der hela perioden upplevts som nära sammankopplade. Vad gliller ställ
ningen som handelsvaluta torde dollarn under överskådlig tid få be
hålla sin centrala roll oberoende av hur ett framtida valutasystem slut

ligt kan komma att utformas. Det förefaller sålunda troligt att kontrakt 
inom internationell handel alltjämt kommer att företrädesvis slutas i dol
lar, liksom att denna valuta fortsätter att vara den ledande på den inter
nationella kreditmarknaden. Eventualiteten av en minskad relativ bety
delse av dollarn som handelsvaluta kan å andra sidan givetvis ej uteslu
tas. En något större osäkerhet kan komma att knytas till dollarns funk
tion i det internationella betalningssystemet på längre sikt, åtminstone 
om vissa av de reformförslag som framförts skulle vinna allmän anklang. 
Även med ett kortare tidsperspektiv kan visserligen drastiska omkast

ningar i detta avseende tänkas. Det skulle emellertid krävas vittgående 
och snabba reformer av det internationella betalningssystemet för att 
dollarns hittillsvarande funktioner inom en nära framtid skulle kunna 
överföras till något annat internationellt sanktionerat betalningsmedel 
sådant som de s. k. speciella dragningsrätterna. 

En restaurering av den amerikanska betalningsbalansen uppfattas nu 
allmänt som något ofrånkomligt och har också varit ett huvudmotiv för 
den omgruppering av valutapariteterna som ingått i den träffade över
enskommelsen. Teoretiska möjligheter förelåg visserligen för att en så
dan restaurering skulle kunna ha anstått, men en förutsättning härför 
hade varit att såväl Förenta staterna som omvärlden varit redo att till 
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fasta kurser för dollarn eller eventuellt till flytande sådana acceptera en 
fortsatt ökning i hittillsvarande takt av de under en längre tid ackumule
rade dollarbalanserna. Någon sådan reservationslös beredvillighet har 
emellertid inte förelegat av officiella uttalanden att döma. Den förstärk
ning av det amerikanska betalningsläget som eftersträvades genom för
ändringen av valutatparitetcrna liksom även genom andra åtgärder kan 
i och för sig tänkas komma till stånd, dels mer eller mindre grundligt, 
dels mer eller mindre snabbt.. Tempot i denna omläggning torde även 

ur ett konjunkturpolitiskt perspektiv vara av stor betydelse, inte minst 
vad gäller 1972 och 1973. I detta sammanhang aktualiseras även frågan 
om hur man skall förfara med hittills uppkomna dollarbalanser. Vid 
mera ambitiösa målsättningar skulle en, åtminstone teoretiskt tänkbar, 
konsekvens kunna vara att dessa anses behöva inlösas i en eller annan 
form. I ett sådant hypotetiskt läge kan ett alternativ vara att på ett eller 
annat sätt fondera utestående dollarbalanser. Ett mer extremt orienterat 
alternativ vore i och för sig att förespråka en inlösen av dessa balanser, 
antingen genom generation av motsvarande överskott på bytesbalansen 
eller t. ex. via realisering av tillgångar över kapitalbalansen. 

De sistnämnda alternativen bör sannolikt inte tillmätas någon större. 
praktisk betydelse. De kan likväl vara av intresse att påtala, hl. a. som 
en illustration till att inte enbart grundligheten och snabbheten i en 
restaurering av betalningsbalansen kan tänkas variera utan även att en 
sådan principiellt kan inriktas såväl på kapitalbalansen som bytesbalan

sen. Ett mindre drastiskt exempel på en - i detta fall tillfällig - ut
jämning av ett grundläggande betalningsunderskott via kapitalbalansen 
erbjuder t. ex. den tidigare omnämnda importen av kortfristigt kapital 
under 1969. 

I och för sig skulle ytterligare synpunkter kunna läggas på olika tek
niska alternativ till att åstadkomma en anpassning av de amerikanska 
betalningsrörelscrna. Det skulle dock här föra för långt att i detalj stu
dera dessa. Intresset får i stället i första hand knytas till de konjunk
turella effekter som en sanering av de amerikanska betalningarna kan 
komma att få under 1972. Allmänt kan sägas att ju snabbare och 
grundligare en sådan kommer till stånd desto starkare torde den depres
siva effekten på omvärldens ekonomier kunna bli. Speciellt synes detta 
gälla om anpassningsåtgärderna i första hand tar formen av en markant 
omsvängning av bytesbalansen. Mot bakgrund av den bild som tidigare 
tecknats av den reala utvecklingen förelåg sålunda en risk för att 
de åtgärder som utlöstes av de amerikanska initiativen i augusti 1971 

kunde ha fått en återhållande inverkan i ett redan av andra skäl 
svagt internationellt konjunkturläge 1972. 

Från amerikansk, liksom från vissa internationella organisationers, 
sida har olika siffror framförts vad gäller behovet av en förbättring 
av den amerikanska bytesbalansen. Normalt har då inte medräknats 

2t Riksdage111972. 1 saml. Nr 1. Bilaga 1. Finansplanen. Bil. J 
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någon mera betydande minskning av utestående dollarbalanser, utan 

enbart den förbättring som krävs för att åstadkomma jämvikt i de fram

tida utrikes betalningarna. I den mån en sådan anpassning helt skulle 

falla på 1972 och då primärt koncentreras till bytesbalansen torde 

den realt nedkylande effekten härav på omvärlden ha blivit betydande. 

Mycket talar dock för att en så snabb anpassning knappast kommer 

att fullt ut kunna realiseras inte ens med de kursförändringar som nu 

uppnåtts. 

För Västeuropas del är inte enbart graden av förbättring i de ame
rikanska betalningarna av intresse ,utan också det reaktionsmönster som 

den japanska ekonomin i ett sådant läge kan komma att uppvisa. Detta 

gäller även vid ett snävt konjunkturellt synsätt. De amerikanska an

strängningarna att relativt snabbt minska sitt totala importöverskott kan, 
mot bakgrund av vad som tidigare sagts, speciellt väntas drabba Japan. 
Detta torde inte enbart gälla de valutapolitiska åtgärderna. Att döma 

av den reala prognos som presenteras i det följande skulle en mar

kant försämring av den japanska exporten till Förenta staterna kun

na tänkas sammanfalla med ett redan av andra skäl relativt svagt in

hemskt japanskt konjunkturllige. Sett ur japansk synpunkt skulle vid en 

sådan utveckling alternativet till en minskning av tillväxtambitionerna 

kunna vara att söka sig till nya marknader, och då inte minst till Yiist

europa. Även i det fall effekten av förs[imrade exportutsikter till Fö

renta staterna skulle visa sig bli en reduktion av den japanska ekono

mins cxpansionskraft - och därmed också av importtillväxten - kan 
Västeuropas ekonomier komma att påverkas om än i mindre utsträck
ning än vad gäller råvaruländerna. Exempelvis kan en minskning av 

investeringstillvtixten inom de japanska exportindustrierna i ett sådant 
läge komma att påverka den viisteuropeiska exporten av investeringsva
ror, liksom även de västeuropeiska avsiittningsmöjlighcterna i råvaru

länderna. Sammanfattningsvis kan sålunda den västeuropeiska konjunk
turbilden 1972 komma att mer än under tidigare år influeras av den 
japanska ekonomins utveckling. och då inte minst vad gäller den ja

panska hemmamarknadsefterfrågan. 

Utsikter för 1972 

Den ekonomiska utvecklingen i de OECD-anslutna länderna ut

märktes vid ingången av 1972 av en fortsatt, om än alltjämt långsam, 

produktionsuppgång i Förenta staterna samtidigt som stagnationsten

denserna i den japanska och i vissa av de västeuropeiska ekonomierna 

visade tecken till att tillta. För Västeuropas del var dock konjunktur

bilden relativt splittrad. I några länder, diiribland Storbritannien, var 
utvecklingen klart uppåtriktad. En väsentlig uppgift vid en bedömning 

av den internationella konjunkturutvccklingen under 1972 blir mot 
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denna bakgrund att söka uppskatta hur markerad expansionen i Fören
ta staterna kan tänkas bli. En andra, i flera avseende än mer kompli

cerad, frågestlillning är hur länge en period av relativt låg tillväxt i 

Västeuropa och Japan kan vara att viinta. I det senare fallet är sålunda 
ett huvudproblem att med någon grad av säkerhet lokalisera tidpunkten 

för ett kommande uppsving. 
De bedömningar av den reala utvecklingen som nedan gjorts har till 

sin huvuddel utgått från de kursrelationer som varit rådande under no
vember 1971. Den överenskommelse om nya pariteter som kom till 

stånd i december 1971 har såtillvida inte fullt ut kunnat beaktas. I stora 

stycken synes dock de valutakurser som var i kraft i november ha över

ensstämt med dem som senare fastställdes. I de fall mera markanta av

vikelser kunnat noteras - t. ex. för den japanska och franska valutan 

- har hänsyn härtill tagits. Detta gäller även de prognoser för den in

ternationella handelns utveckling som presenteras i det följande. 

Den bedömning som gjorts för FDrenta staternas del innebär en fort

satt expansion av den ekonomiska aktiviteten. Dess styrka är emellertid 

ännu svår att förutse, inte minst med tanke på svårigheterna att kvanti

fiera effekterna av de drastiska ekonomisk-politiska åtgärder som vid

togs under hösten 1971. I allmänna termer förefaller en under loppet av 

1972 tilltagande produktionstillviixt sannolik, åtföljd av en successivt 

fallande arbetslöshet. Vissa risker föreligger dock för att den tröghet 
som främst den privata konsumtionen visat kan medföra en viss fort

satt fördröjning av uppsvinget. lfär har dock valts att utgå från en 

förhållandevis optimistisk bedömning av den privata konsumtionsökning

en, i första hand motiverad av en förutsedd expansiv effekt av de vidtag

na skattelättnaderna, liksom en trolig nedgång av den under 1971 onor

malt höga sparkvoten. Den offentliga sektorn liksom lagerutvecklingen 
torde likaledes komma att verka i expansiv riktning. Med tanke på de 

höga siffrorna över beviljade igångsättningstillstånd synes även en fort
satt stark ökning av bostadsinvesteringarna vara att förutse, om än inte 
av samma styrka som 1971. Av speciellt intresse är i vilken grad en 
mera gynnsam utveckling av den amerikanska ekonomin kan komma att 
stimulera de privata investeringarna. Det kan i och för sig hävdas att 
den osedvanligt låga kapacitetsutnyttjandegraden inom industrin kom

mer att medföra att de investeringsfrämjande åtgärder som vidtagits från 

statsmakternas sida knappast ger effekt förrän på ett senare stadium av 

konjunkturförloppet. Häremot kan framföras att den förutsedda relativt 

snabba förbättringen av kapacitetsutnyttjandet i sig bör få en stimu

lerande inverkan på den privata invcsteringsviljan redan på ett tämli

gen tidigt stadium. Här har valts att fästa en viss vikt vid den sist

nämnda möjligheten. 
Utvecklingen av den amerikanska utrikeshandeln 1972 torde vara av 

speciellt intresse för omvärldens ekonomier. Genom den markanta sänk-



Prop. 1972: 1 Bilaga 1 Finansplanen 44 

ningen av dollarns värde gentemot flertalet industriländers valutor är ett 
visst uppsving av den amerikanska utförseln att förutse. Den här antag

na accelerationen av den privata konsumtionstillväxten talar visserligen 
isolerat sett för en relativt väl hävdad importutvcckling. Det bör dock 
betonas att totaleffekten av den amerikanska deprecieringen - i genom
snitt ca 11 O/o - kan beräknas bli en avsevärd förstärkning av Förenta 
staternas handelsbalans 1972. Växelkursförändringarna kan således vän

tas reducera styrkan av exportexpansionen från Västeuropa och Japan 
under 1972. 

Om ovanstående bild av de olika efterfrågekomponenterna infrias 

torde den totala produktionen 1972 komma att stiga någon procenten
het snabbare än den för amerikansk ekonomi potentiella tillväxttakten 

om ca 4 O/o. En utveckling efter dessa linjer med åtföljande påspäd
ning av köpkraft kan - åtminstone i den mån en generellt sett ex
pansiv ekonomisk politik bibehålls under hela 1972 - medföra svårig
heter att strikt tillämpa gällande regler rörande "acceptabla" pris- och 

löneökningar. 
Konjunkturutvecklingen i Västeuropa ter sig i viktiga hänseenden mer 

osäker, inte minst mot bakgrund av de delvis motstridiga tendenser som 
föreligger mellan de olika i området ingående länderna. De reala effek
terna av de nya valutakurserna torde vara speciellt svårbedömbara för 

detta område bl. a. med tanke på det stora antalet berörda nationer. För 
Västeuropa som block betraktat tydde den ekonomiska utvecklingen un

der andra halvåret 1971 på en fortsatt svag produktionstillväxt, åtmins
tone under den inledande delen av 1972. Under andra halvåret kan det, 
av skäl som redovisas i det följande, finnas anledning att inta en mera 
optimistisk attityd. Av central betydelse förefaller härvidlag vara hur 
styrkan i de rådande stagnationstendenserna i Västtyskland värderas. 

Såvitt nu kan bedömas förefaller den västtyska konjunkturutveckling
en 1972 i högsta grad vara avhängig av hur den ekonomiska politiken 
läggs upp. Beredskapen att vid behov snabbt sätta in konjunkturstimu
lerande medel är relativt väl utbyggd, i betydligt högre grad än vid 
föregående recession 1967. Utöver de medel om totalt 2,5 miljarder 
DM som reserverats i 1972 års budget finns omkring 7,5 miljarder 
DM i hopsamlade medel från den tidigare extraskatten som enligt Jag 
måste återbetalas före den 31 mars 1973. Delstaterna och kommunerna 

har 3 miljarder DM infrusna hos centralbanken, vilka kan friges då 
det anses erforderligt för att stödja konjunkturen. Det är sannolikt 
framför allt från dessa fonder man kan vänta sig att stimulansåtgärder 
kommer. Betydande frisläpp har också aviserats av den västtyska re
geringen. 

Ett utvccklingsalternativ, vilket här bedömts vara det mest sannolika, 

utgår från antagandet att man från västtysk sida börjat skönja slutet av 
den s. k. avkylningsperioden i fråga om löner och priser och att man 
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därför redan fr. o. m. början av 1972 ser sig föranlåten att föra en 
mera expansiv ekonomisk politik. Vägledande har också varit att den 
privata konsumtionen fortfarande synes vara relativt stark, trots av
mattningstendenserna mot slutet av 1971. De löneavtal som slutits om
fattar mestadels en tidsperiod om två till tre år. Innebörden av dessa 
pekar mot att lönestegringstakten 1972 knappast kommer att reduceras 
mera markant jämfört med senare delen av 1971. Den offentliga sek
torns konsumtions- och investeringscfterfrågan väntas därtill utöva ett 
relativt expansivt inflytande, inte minst vad gäller den delstatliga och 
lokala nivån. 

Den tidsprofil som ovanstående utveckling implicerar blir sålunda 
att tillväxten för privat konsumtion och offentlig sektor under första 

hälften av l 972 antas stark nog att tämligen väl stå emot recessions
tendcnser inom andra sektorer. Efter en viss tid av fortsatt lageran
passning torde dessutom .lagercykeln kunna komma att verka pådrivan
de. Nedgången i kapacitetsutnyttjandet skulle härmed kunna antas bli 
relativt begränsad. Detta i sin tur torde kunna öka förutsättningarna att 

någorlunda snabbt nå en vändpunkt för de privata investeringarna. Slut
satsen blir mot denna bakgrund att förutsättningarna är goda för att ett 
mera allmänt uppsving kommer till stånd redan under andra halvåret 
1972. 

Några ledande västtyska konjunkturinstitut har framfört ett annat 
alternativ vad gäller den ekonomiska utvecklingen i Västtyskland. 
Härvid har man utgått från ett antagande om att den ekonomiska 
politiken lagts om alltför sent. Vidare har förutsatts att det kommer att 
ta tid innan de pessimistiska stämningar som utbrett sig inom det väst
tyska näringslivet kan hävas. De på senare tid vidtagna lättnaderna i 

stabiliseringspolitiken förutsätts mot denna bakgrund inte kunna ge 
mera märkbara effekter under första hälften av 1972. Risken kan i ett 
sådant fall bli betydande för kraftiga lagerneddragningar, inte minst vad 
gäller färdigvarulagren inom konsumcntvaruindustrin, med åtföljande 
kumulativa effekter i depressiv riktning. Kombinerat med en avtagan

de privat konsumtion och ett fallande kapacitetsutnyttjande kan invcs
teringsrecessionen ytterligare komma att fördjupas. Effekten skulle där
med kunna bli att något allmänt uppsving överhuvudtaget inte kommer 
igång under 1972. En sådan utveckling av konjunkturförloppet har som 

tidigare nämnts betraktas som mindre sannolik. Det pessimistiska stäm
ningsläge som varit rådande inom näringslivet, något som inte enbart 
kommit till uttryck i Västtyskland, skall utifrån mera allmänna utgångs
punkter senare beröras. 

För Italiens del förutses en relativt utdragen återhämtningsprocess i 
vilken den för italiensk ekonomi potentiella tillväxttakten knappast 
uppnås ens mot slutet av 1972. För den Iranska ekonomin synes bilden 
vara något annorlunda. Totalt sett kan visserligen produktionsöknings-
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takten v[intas bli mera d[impad än under 1971, men den ekonomiska 

aktiviteten under båda halvåren 1972 synes trots detta komma att ligga 
på en jämfört med övriga länder relativt hög nivå. För de mindre euro

peiska staterna förutses en produktionstillväxt nära genomsnittet för 

Västeuropa. Storbritannien slutligen intar en viss särställning i den väst

europeiska konjunkturbilden med tanke på att utvecklingen liksom 
i Förenta staterna redan vid ingången av 1972 var klart ~ppåtriktad. 

En fortsatt relativt snabb produktionstillväxt under åtminstone huvud
parten av 1972 förefaller trolig. 

Även med en förhållandevis optimistisk grundsyn på den ekonomiska 

utvecklingen i Västtyskland framstår sålunda en relativt svag produk

tionstillväxt totalt sett i Västeuropa som trolig under första hälften av 

1972. Under loppet av 1972 kan emellertid de depressiva spridnings

effekterna från den västtyska ekonomin väntas avta för att mot slutet 

av året efterträdas av ett visst expansivt inflytande. Med ett försvagat 

kapacitetsutnyttjande knyter sig förhoppningarna om ett allmänt väst

europeiskt uppsving under senare delen av 1972 inte i första hand till 

en stark expansion av industriinvesteringarna. Snarare torde rollen av 
cxpansionsfaktorer kunna spelas av privat och offentlig konsumtion, bo

stadsbyggandc samt efter hand även av lagerinvesteringarna. Bostads
byggandct och den privata konsumtionen har redan i utgångsläget visat 

en expansiv tendens i vissa länder, däribland Storbritannien och Italien. 

Med en fortsatt vridning av ländernas ekonomiska politik i expansiv 

riktning kan även tillväxtimpulserna från den offentliga sektorn ytterli

kare komma att förstärkas. Den väntade konjunkturuppgången i Förenta 
staterna beräknas dessutom få vissa positiva effekter på produktionen i 
Västeuropa mot mitten eller slutet av 1972. 

De nuvarande tendenserna inom den japanska ekonomin tyder inte 
heller på någon snabb uppgång under första hälften av 1972. De tecken 
till tilltagande ekonomisk aktivitet som började göra sig gällande mot 
slutet av 1971 kan dock väntas förstärkas, i första hand understödda 
av ökade lagcrinvestcringar samt fortsatt höga offentliga konsumtions

och investeringsutgiftcr. Först mot mitten eller slutet av 1972 kan ett 

mera markant uppsving väntas komma igång. En förutsättning för en 

relativt snabb konjunkturförbättring synes vara att den japanska 

exporten i viss utsträckning tillåts utnyttja de möjligheter som den an

tagna konjunkturförbättringen i Förenta staterna torde komma att er

bjuda. Uppskrivningen av den japanska valutan gentemot bl. a. dollarn 

och D-marken - 17 respektive 3 O/o - torde dock begränsa möjlighe
terna till ett exportgenererat konjunkturuppsving under 1972. De pri

vata investeringarna förutses under huvudparten av 1972 ligga på en 

endast något högre nivå än under 1971 med direkta minskningar av 

industriinvcsteringarna, speciellt vad gäller exportindustrierna, som mot

vägs av ökningar inom andra sektorer. 
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Den här framlagda prognosen grundar sig på ett antagande om att 
störningsfenomen som tenderat att uppkomma i anslutning till valuta
utvecklingcn skall visa sig vara av övergående natur. Som exempel på 
dylika företeelser kan nämnas uppskjutande tills vidare av vissa investe
ringsbeslut och orderutläggningar samt tendenser att Higga produktions
planerna lågt i förhållande till den faktiska efterfrågan. Det mest nära
liggande utvecklingsalternativet i en sådan situation är att den neddrag
ning av lagerinvesteringarna som detta indikerar blir av övergående 

natur och därför inom kort åtföljs av en återhämtning. Vid en mera 
djupgående och långvarig förtroendekris riskerar emellertid inte enbart 
lagcrinvesteringarna att bli träffade av dylika depressiva impulser, utan 

effekterna kan lätt sprida sig även till den slutliga efterfrågan för kon
sumtion och investeringar. En sådan utveckling förutsätter dock att de 
ursprungliga störningarna i sig själva är av ihållande karaktär. Även om 
styrkan av de pessimistiska stämningar som hösten 1971 brett ut sig 
bland företagarna i ett flertal länder inte bör underskattas, finns det 
numera knappast skäl att förutsiitta att dessa stämningar också blir var
aktiga. Omfattande konjunkturstimulerande åtgärder har nämligen re
dan vidtagits eller planerats i flera Hinder. Dessa har ännu inte hunnit 
få full effekt. Vidare torde överenskommelsen om nya valutapariteter 
ha undanröjt ett betydande ovisshetsmoment i företagens framtidsbc

dömningar. En tilltagande försvagning av världskonjunkturen framstår 
därmed inte som ett rimligt huvudalternativ. 

Höstens händelser på valutamarknaden försvårar likväl starkt möj
ligheterna till uppskattningar av viirldshande/ns tillväxt 1972, inte minst 

vad gäller prisutvecklingen. Liksom vad gäller de inhemska ekonomi
erna har härvidlag förutsatts att nuvarande kursrelationer i stort bibe
hålls under åtminstone huvudparten av 1972 samt att den 10-procentiga 
amerikanska importskatten kvarstår under samma period. 

Med utgångspunkt från dessa förutsättningar har antagits en uppgång 
i världshandeln om ca 6 O/o i volym 1972, dvs. av samma storleksord
ning som under 1971. Som tidigare framgått förutses samtidigt en viss 
acceleration av den totala produktionstillväxtcn i OECD-länderna. Den 
skenbara diskrepansen mellan handels- och produktionsantagandena för 
1972 förklaras bl. a. av att huvudparten av den väntade relativa ökning
en i produktionstillväxtcn faller på Förenta staterna, vars andel av in

dustriländernas totalproduktion är avsevärt större än motsvarande andel 
av utrikeshandeln. 

En än större osäkerhet knyter sig kring antagandena om världsmark

nadsprisernas utveckling. Mycket talar för att den dämpning av de in
hemska pris- och kostnadsstegringarna som förutses i flera av de väst
europeiska ekonomierna också kommer att ha en återhållande effekt 
på de internationella handelspriscrna. Detta resonemang hänför sig när
mast till avslut i sådana valutor vilkas effektiva paritetsvärde inte änd-
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rats nämnvärt. För dessa typer av noteringar skulle den genomsnittliga 
prisuppgången 1972 kunna skattas till ca 3 O/o. Med en nedskrivning av 
dollarkursen om 6 O/o i förhållande till genomsnittet för andra valutor 

skulle sålunda uppgången för exportpriserna uttryckt i dollar - om 

exportörerna antas göra ett genomsnittligt sett lika stort pålägg till sina 

dollarpriser - kunna stanna vid ca 9 O/o. Ett utifrån samma utgångs
punkter grundat antagande om en nedskrivning av dollarkursen om 

t. ex. 8 O/o skulle med andra ord implicera en prisuppgång av ca 11 O/o. 

Mot bakgrund av att den i december 1971 fastställda överenskommel

sen innebar en faktisk nedskrivning av dollarkursen om ca 8 O/o har här 

valts att som genomsnitt för 1972 räkna med en ökning av exportpri

serna i dollar om 9 a 10 O/o.1 
I dollarvärde räknat skulle under ovan angivna förutsättningar ök

ningen av OECD-områdets totala export bli större än under 1971. Det 

kan emellertid finnas anledning att låta detta antagande få karaktären 

av ett maximalt utfall. Utifrån mera pessimistiska utgångspunkter, spe

ciellt vad rör den mera dämpade produktionstillväxten i Japan och 

Västeuropa under första halvåret 1972, skulle världshandclns värde

tillväxt kunna tänkas stanna i närheten av 1971 års nivå. Export
ökningen från Förenta staterna, och i viss mån Kanada, väntas bli större 

än under 1971. Trots detta kan ytterligare andelsförluster för Förenta 

staterna tänkas uppkomma ännu under första delen av 1972. För Frank
rikes och Italiens del förutses en i stort oförändrad, eller möjligen nå

got tilltagande, exporttillväxt, medan däremot den västtyska och fram

för allt japanska exportuppgången synes komma att avta. Vad gäller 

de mindre västeuropeiska staterna sammantagna tycks inga större för
ändringar i 1971 års mönster vara att vänta. Gruppen är emellertid av 
naturliga skäl mycket heterogen, varför de ingående enskilda länderna 
även i detta avseende torde uppvisa stora skillnader sinsemellan. Det 
kan sålunda nämnas att en snabb exportuppgång efter uppbromsningen 

under 1971 synes vara att vänta i Norge och Finland. Sammantaget skul
le OECD-länderna med den nämnda utrikeshandelsutvecklingen kom

ma att visa ett ungefär oförändrat exportöverskott gentemot världen i 

övrigt, men fortfarande ett överskott mer än dubbelt så stort som ge

nomsnittet under 60-talet. Som tidigare betonats har förutsatts att den 

från amerikansk sida eftersträvade vridningen av detta lands bytesba

lans endast delvis hinner realiseras under loppet av 1972. Därtill kom

mer att de depressiva effekterna på omvärlden till en del kan komma 

att motvägas av det förutsedda uppsvinget i den inhemska amerikanska 

ekonomin. Ca hälften av den förbättring av den amerikanska bytesba

lansen som emotses beräknas falla på Japan och Kanada. För Väst-

1 Det har därvid förutsatts att exportörerna inte fullt ut kommer att låta 
nedskrivningen av dollarn slå igenom i sina exportpriser. 
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europa förutses under sådana omständigheter en begränsad försvagning 
av områdets sammanlagda bytesbalans under 1972. 

2. Länderöversikter 

Förenta staterna 

Den amerikanska konjunkturbilden behöll under en stor del av 1971 
ett relativt splittrat utseende. Inom flera områden pekade konjunktur

indikatorerna mot en markerad återhämtning efter svackan 1969-1970, 
medan för andra sektorer tendensen var mera tveksam eller i vissa fall 
direkt nedåtriktad. Mot slutet av 1971 tilltog de expansiva dragen i den 
amerikanska konjunkturutvccklingen i styrka och huvudintrycket hos 
flertalet bedömare var att ett mera allmänt uppsving var på gång. Ut

tryckt i årstakter ökade bruttonationalprodukten under det första halv
året 1971 med 3 3/4 0;0 i volym efter att ha minskat med 1 1/2 respek
tive 1/4 O/o de båda föregående halvåren. Det bör nämnas att omslagets 
storlek överdrivs något i dessa siffror genom inverkan av bilstrejken hos 
General Motors under de sista månaderna 1970. Rensat för bortfallet 
av produktion under strejken samt efterföljande återhämtningseffekter 
torde tillväxten första halvåret 1971 ha stannat vid omkring 2,5 O/o. För 
helåret 1971 kan bruttonationalproduktens ökning skattas till ca 3 O/o. 

Bland de positiva dragen i den amerikanska konjunkturen märktes en 
tilltagande privat konsumtionsefterfrågan liksom en markant uppgång 

av bostadsbyggandet. Dessa inslag hade redan börjat göra sig gällande 
före president Nixons s. k. utspel den 15 augusti 1971. Den ökade köp
viljan kom emellertid inte att åtföljas av en motsvarande uppgång av 
industriproduktionen. Bidragande härtill torde ha varit en minskning av 
handelns lagerhållning i förening med en relativt kraftig ökning av im
portbenägenheten. Räknat från en delvis av strejken betingad bottennivå 
i november 1970 växte industriproduktionen tämligen jämnt fram till 
maj 1971. Efter en stagnation under de därpå följande månaderna synes 
en uppgång ha inletts mot slutet av året. I september 1971 låg industri
produktionen på ungefär samma nivå som ett år tidigare men 6 O/o under 
noteringen från juli 1969 som utgör det hittills högsta värdet. Order
ingången till den totala industrin har däremot stigit något jämfört med 
1970. De nio första månaderna 1971 visade en ökning med knappt 
5 O/o jämfört med motsvarande period föregående år. Räknat i fasta 
priser torde dock uppgången ha begränsats till ca 2 O/o. 

Sett från efterfrågesidan torde en av de mera expansiva komponen
terna ha varit den privata konsumtionen. ökningen uppgick till drygt 
4 O/o 1971, dvs. något mindre än under föregående uppsving 1968. Spe
ciellt starkt ökade konsumtionen av varaktiga konsumtionsvaror, vilken 

steg under 12-månadersperioden t. o. m. juli 1971 med drygt 10 O/o. 
Även bostadsbyggandet expanderade mycket kraftigt och igångsätt-
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ningen under de tre första kvartalen låg drygt 45 O/o över nivån för 
motsvarande period 1970. Bland annat som en följd härav ökade bo
stadsinvesteringarna med ca 30 0;0 1971. Huvudorsaken till den kraftiga 
uppgången torde ha varit att söka på krcditmarknaden. Den relativt 
låga grad av finansiellt stöd som statsmakterna erbjuder bostadssektorn 

medför normalt att bostadsbyggandet expanderar snabbt under perioder 
kännetecknade av en låg långfristig räntenivå och ett stort kvantitativt 
utrymme på kreditmarknaden. Härtill kan läggas att de federala myn
digheterna mera direkt vidtagit vissa åtgärder under 1971 ägnade att 
stimulera bostadsbyggandet. 

Analyser av lagercykelns utveckling 1971 försvåras bl. a. av det 
strejkhot som förelåg i samband med förhandlingarna om ett nytt avtal 
inom stålverksscktorn. Som skydd mot verkningarna av en eventuell 
strejk skedde en omfattande lageruppbyggnad hos konsumenterna inför 
avtalsperiodens utgång i juli 1971. Det nya avtalet kom därför att åt
följas av relativt omfattande neddragningar av stållagren. För helåret 
1971 torde lagcrinvesteringarna totalt sett ha vidmakthållits, vilket jäm
fört med tidigare nedgång inneburit en positiv tillväxtfaktor för ekona· 
min. 

De privata investeringarna exklusive bostadsbyggande sjönk under 
1971 med ca 1 O/o i volym. Nedgången i industriinvesteringarna torde 
ha varit än mer markant. Det kan sålunda nämnas att beloppet nya 
maskinorder minskade under loppet av de nio första månaderna 1971 

med ca 15 O/o. Den vikande investeringsbenägenheten kan synas för
vånande med tanke på den under loppet av 1971 förbättrade själv
finansieringsgraden och den ökade tillgången på externt kapital. För
klaringen torde i första hand vara att söka i ett ytterligare fall i den 
redan tidigare låga kapacitetsutnyttjandcgraden. I genomsnitt under 
1971 synes den senare endast ha uppgått till drygt 70 O/o. Man får gå 
tillbaka till 1958 för att finna en lägre siffra. 

Arbetslösheten har under huvudparten av 1971 pendlat kring 6 O/o, 
dvs. avsevärt över de högst 4,5 O/o som regeringen uppsatt som mål att 
uppnå före halvårsskiftet 1972. Tidigare amerikanska erfarenheter 
tyder dock på att det normalt tar 6 till 8 månader innan en produk
tionsökning ger utslag på arbetsmarknaden, varför arbetslöshetstalen 

knappast i sig kan sägas vara förvånande. Dliremot förefaller det som 
om det låga kapacitetsutnyttjandet inom företagen och på arbetsmark

naden omsider hunnit få en mildrande effekt på pris- och kostnads
ökningarna. T årstakt räknat steg konsumentpriserna under första halv
året med ca 4 O/o jämfört med närmast föregående halvår. För helåret 
1971 beräknas prisuppgången ha uppgått till ca 4,5 O/o, vilket i stort 

motsvarar den genomsnittliga prisökningstakten under 5-årsperioden 

1966-1970 
I omvärldens ögon torde den kraftiga omsvängningen 1971 av Förenta 
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staternas externa balans ha tilldragit sig det största intresset. överskotten 
på den amerikanska handelsbalanscn, som under 60-talcts första hälft 
uppgick till i genomsnitt 5,5 miljarder dollar, var i stort eliminerade 
redan 1968. Efter en tillfällig förbättring 1970 skedde en ytterligare 
kraftig försvagning av handclsbalansen 1971. Under första halvåret 
1971 uppgick underskottet i handelsbalansen, omräknat på årsbasis, till 
ca 1,5 miljarder dollar. De mera långsiktiga strukturella drag som legat 

bakom den trendmässiga försämringen av den amerikanska utrikes
handeln under det senaste årtiondet skall här inte närmare behandlas. 
Så mycket torde dock kunna konstateras att en relativ försvagning av 
Förenta staternas kostnadsläge i relation till landets viktigaste handels
partner successivt har ägt rum under senare år. I ett kortare perspektiv 
förefaller faktorer som hotet om hamn- och stålstrejker samt vissa 
opinionsyttringar för en mera restriktiv handelspolitik ha verkat upp
dragande på den amerikanska impmten 1971. Försvagningen av den 
västeuropeiska konjunkturen synes därutöver ha begränsat avsättnings
möjligheterna för den amerikanska exporten. De nedan behandlade 

ekonomisk-politiska åtgärderna i augusti 1971 torde inte ha hunnit få 
några mera markanta effekter på handelsbalansen under senare delen 
av 1971. Totalt för 1971 kan exporten beräknas ha stigit med knappt 

5 O/o i värde och importen med ca 13 O/o, vilket medförde ett underskott 
på handelsbalansen om knappt 1 miljard dollar. Även bytesbalansen 
kom att uppvisa ett underskott. 

Svängningarna på kapitalbalansen 1971 var än mer drastiska än vad 
gliller de reala varu- och tjänsteströmmarna. Underskottet i den ameri
kanska betalningsbalanscn, uttryckt på officiell transaktionsbasis, upp
gick under första halvåret 1971 till över 11 miljarder dollar.1 Till en 
del kan utflödet ha berott på att räntedifferensen mellan Förenta sta
terna och Västeuropa successivt ökat under loppet av 1971 och att 
sålunda kapitalplaceringar i Västeuropa ställt sig alltmer förmånliga. 
Utflödets storlek torde emellertid knappast helt förklaras härav. Spe
kulationer om förestående växelkursförändringar synes ha spelat en mer 
framträdande roll (se avsnittet om Betalningsläge och kapitalrörelser). 

Den ekonomiska politiken hade redan före president Nixons utspel i 
augusti 1971 fått en alltmer expansiv inriktning. Det kan nämnas att 
budgetunderskottet för budgetåret 1970/71 kom att uppgå till ca 
23 miljarder dollar, varav inemot 2/3 beräknas ha fallit på första 

halvåret 1971. För budgetåret 1971/72 väntas underskottet enligt de 
senaste beräkningarna stiga till knappt 25 miljarder dollar. Även kredit
politiken fick tidigt en påtagligt expansiv prägel, och tonvikten har lik
som tidigare lagts vid styrningen av det totala penningutbudet. För att 

delvis motverka effekterna av lättnaderna i finanspolitiken fick cmeller-

1 Betalningsbalansen på officiell transaktionsbasis avser förlindringcn av 
nettoställningen mot centralbanker och liknande institutioner utomlands. 
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tid kreditpolitiken en något stramare prägel mot slutet av 1971. Den of
fentliga sektorns inflytande till den del detta kommer till uttryck i form 
av köp av varor och tjänster har trots det stora budgetunderskottet i 
statsbudgeten verkat i svagt restriktiv riktning 1971. Totalt för 1971 

sjönk sålunda de federala konsumtions- och investeringsutgifterna med 
drygt 6 O/o i volym, medan en ökning om ca 4 O/o kunde noteras på den 

delstatliga och lokala nivån. Merparten av de finanspolitiska stimulans
åtgärderna har avsett ökningar på transfcreringssidan. 

Sammanfattningsvis befann sig den amerikanska ekonomin vid tid
punkten för presidentens utspel i ett läge kännetecknat av ett mycket 
lågt kapacitetsutnyttjande och en hög arbetslöshet. Ett uppsving hade 
dock kommit igång mycket starkt inom bostadssektorn men tvekade 
inom stora delar av industrin. Den privata konsumtionen var på väg att 
återhämta sig samtidigt som pris- och lönekostnadsstegringarna bör
jat dämpas. Handels- och betalningsbalansen visade en oroande ut
veckling. 

De viktigaste av de åtgärder som annonserades den 15 augusti 1971 

var 
1. Temporärt upphävande av dollarns konvertibilitet mot guldet 
2. Införande av en tillfällig importavgift på 10 0;0 omfattande större 

delen av importen 
3. Införande av ett 90 dagars långt pris- och lönestopp med verkan 

även på redan beslutade, men ännu ej genomförda, löne- och prishöj
ningar. För företagens vinster och utdelningar fastställdes ingen formell 
lagstiftning 

4. Avskaffande av den 7-procentiga accisen på bilar 
5. Införande av ett 10-proccntigt investeringsavdrag med giltighet un

der 12 månader; därefter en sänkning till 5 O/o. Så länge importskatten 
består gäller avdraget endast för amerikansk utrustning1 

6. Tidigareläggande av en planerad skattesänkning från 1 januari 
1973 till 1 januari 1972 

7. Utgifter till ett värde motsvarande skattesänkningen (dvs. knappi 
5 miljarder dollar) skärs bort för att undvika en ökning av budgetens 

utgiftsöverskott 1971 /72 
Under hösten 1971 har därutöver ett lönestopp med verkan t. o. m. 

juni 1972 införts för de statligt anställda. Inför pris- och lönestoppets 

utgång i november 1971 inrättades vidare två kommissioner som fått i 
uppdrag att utifrån vissa centralt fastställda direktiv granska föreslagna 

löne- och prisökningar. Dessa befogenheter - av statsmakterna karak
teriserade som "fas 2" i inflationsbekämpningsprogrammet - gäller 
fram till den 30 april 1973. Effekterna på omvärlden av åtgärderna 1 

och 2 skall här inte närmare behandlas (se avsnittet om Betalningsläge 

1 Detta avtrappningsförfarande har senare av kongressen ersatts med ett 
rakt 7-procentigt investeringsavdrag. 
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och kapitalrörelser). Inom landet har, med undantag för fackförenings

rörelsen, programmet fått ett i stort sett positivt mottagande. Enligt 

gjorda beräkningar väntas åtgärderna få en expansiv effekt 1972 mot

svarande omkring 2 o/o av bruttonationalprodukten. Den valutaöver

enskommelse som senare uppnåddes innebär att den 10-proeentiga im

portavgiften och investeringsavdragets diskriminerande karaktär försvin

ner. Huruvida de numera således delvis modifierade åtgärderna får en 

något annorlunda inverkan på den amerikanska ekonomin 1972 än vad 

som angivits ovan, är i nuvarande skede svårt att exakt bedöma. 

I allmänna termer förefaller en under loppet av 1972 tilltagande pro

duktionstillväxt åtföljd av en successivt fallande arbetslöshet sannolik. 

Påtagliga risker för någon speciell avmattning i konjunkturförloppet 

mot slutet av året skulle sålunda inte normalt behöva föreligga. Bakom 

denna relativt optimistiska bild ligger i första hand ett antagande om 

en tämligen snabb tillväxt av den privata konsumtionen. Förutom skatte

lättnaderna väntas även en nedgång av den under 1971 onormalt höga 

sparkvoten liksom en ökad sysselsättningsandel bidra härtill. Den of

fentliga sektorn liksom Jagerutvecklingen torde likaledes komma att 

verka i expansiv riktning. Med tanke på de höga siffrorna över bevil

jade igångsättningstillstånd är därtill en fortsatt ökning av bostadsinves

teringarna 1972 att förutse, om än inte i samma snabba takt som un

der 1971. 
Den kanske största osäkerheten vad gäller prognoserna för 1972 torde 

gälla den privata investeringsutvecklingen och då speciellt industri

investeringarna. Trots att en rad stimulerande åtgärder av främst finan

siell karaktär vidtagits synes den allmänna uppfattningen vara att den 

ökade tillgången på kapital först under 1973 kommer att mera påtagligt 
återverka på invcsteringsutvecklingcn i näringslivet. Huvudmotiveringen 
härtill är den i utgångsliiget låga kapac:itetsutnyttjandegraden. Det kan 
emellertid inte uteslutas att den förutsedda, relativt snabba, ökningstak

ten av kapacitetsutnyttjandet i sig kan få en svagt stimulerande inverkan 

på investeringsutvecklingen redan mot slutet av 1972. Här har valts att 
räkna med en uppgång i de privata investeringarna 1972 om 2 a 3 O/o 
i volym, dvs. något mer än vad hittillsvarande investeringsenkäter ut
visat. Om ovanstående bild av de olika efterfrågekomponenterna infrias 

torde den totala produktionen 1972 komma att stiga någon procent

enhet snabbare än den för amerikansk ekonomi potentiella tillväxttakten 

om ca 4 °/o. 
Den amerikanska regeringens närmare syn på den ekonomiska ut

vecklingen 1972 kommer inte fullt ut att presenteras förrän i samband 

med budgetens framläggande i början av 1972. Från av regeringen fri

stående experter har emellertid framförts farhågor för att den ekono

miska politiken redan fått en alltför expansiv utformning. Argumentet 

har därvidlag varit att den snabba ökningen av köpkraften kan resultera 
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i att kapacitetstaket uppnås redan mot slutet av 1972. Med tanke på 
de redan i utgångsläget snabba pris- och kostnadsstegringsimpulserna 
skulle detta medföra besvärande problem. I den mån en generellt sett 
expansiv ekonomisk politik bibehålls under hela 1972 kan en utveckling 
efter dessa linjer i sig inte uteslutas. I ett sådant läge kan stora svårig
heter uppstå vid försök att strikt tillämpa gällande regler rörande "ac

ceptabla" pris- och löneökningar. 
Utvecklingen av utrikeshandeln 1972 är svår att entydigt uppskatta 

trots den klarhet om dollarns kurs som nu nåtts. Allmänt sett torde en 
viss förbättring av exportmöjligheterna vara att förutse med tanke på 

den förstärkning av den amerikanska konkurrenskraften som dollarns 
devalvering innebär. Analogt härmed skulle man normalt kunna vänta 

sig att de ändrade kursrelationerna kommer att verka dämpande på im
porttillväxten 1972. Effekten härav har dock antagits delvis komma att 
motvägas av den förutsedda snabba ökningstakten för privat konsum

tion. Totalt sett synes det dock finnas anledning att räkna med en mar
kant förbättring av handelsbalansen, något som utan tvekan upplevs som 
ett centralt mål för den amerikanska ekonomiska politiken. Som fram
gått av den inledande sammanfattningen har det emellertid hlir förut
satts att den från amerikansk sida eftersträvade omsvängningen av lan
dets handelsutveckling endast till en del kommer att kunna realiseras 

redan under 1972. 

Storbritannien 

Den ekonomiska utvecklingen i Storbritannien har under senare år 
intagit en särställning i Västeuropa. Upp- och nedgångar i konjunktu
ren har ofta tenderat att få en annorlunda fasning än i flertalet övriga 
länder. Detta gäller även i viss mån 1971. Efter en minskning av den 
totala produktionen under första halvåret 1971 förefaller ett omslag 
ha ägt rum under loppet av andra halvåret. Vissa tecken tyder sålunda 
på att en vändning uppåt redan kan vara på gång. Totalt beräknas dock 
bruttonationalprodukten 1971 endast ha vuxit med någon procentenhet. 

Att de tendenser till tilltagande ekonomisk aktivitet som gjorde sig 
glillande under 1970 inte efterföljdes av ett uppsving under första 

hi-ilften av 1971 kan bl. a. förklaras av förekomsten av omfattande 
strejker, en relativt drastisk lagernedsklirning samt ett fall i de privata 
investeringarna. Även en viss avmattning av de utländska avsättnings

marknaderna synes härvidlag ha spelat en viss roll. Industriproduktionen 
påverkades märkbart av strejkerna under första halvåret 1971. Speciellt 
kan effekterna av poststrejkcn nämnas, liksom den 10 veckor långa 
strejken vid Ford. Den senare beräknas ha dragit ned industriproduk
tionsindcx med omkring en procentenhet. Under de nio första måna
derna av 1971 uppgick totala antalet förlorade arbetsdagar till följd av 
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strejker till 12,2 miljoner jämfört med ca 7 miljoner under motsvarande 

period 1970. Det kan härvidlag nämnas att 1970 var det dittills mest 

strcjkdrabbadc året under efterkrigstiden. 

Avmattningstcndcnscrna under de första månaderna av 1971 led

de till att budgeten i mars kom att få en starkt expansiv prägel. För

utom att skatten sänktes för barnfamiljer reducerades bolagsskattcn 

och arbetsgivaravgiften halverades. Totalt beräknas skattesänkningar

na för hushållen och företagen ha uppgått till 550 miljoner pund. Den 

snabbt stigande arbetslösheten samt en alltjämt stagnerande industri

produktion föranledde regeringen att i juli ytterligare lägga om den 

ekonomiska politiken i expansiv riktning. För att uppnå en snabb ef

fekt frisläpptes genom den då presenterade s. k. mini-budgeten med 

omedelbar verkan avbctalningshandcln. Vidare sänktes förekommande 

omsättningsskatter med i genomsnitt 18 O/o och investeringsavdragen 

höjdes. Även kreditpolitiken fick successivt en mera expansiv prägel. 

Förutom att penningutbudet tilläts stiga sänktes vidare diskontot under 

1971 i två etapper från 7 till 5 O/o. 
Den för helåret 1971 räknat långsamma produktionstillväxten och 

svaga ökningen av köpkraften har kraftigt påverkat arbetsmarknaden. 

Arbetslösheten har stigit från omkring 600 000 i slutet av 1970 till ca 

1 miljon i november 1971. Siffror av motsvarande storleksordning har 

inte registrerats tidigare under hela efterkrigstiden. Parallellt härmed 

har antalet lediga platser sjunkit med ca 35 % under 12-månadcrsperio

den t. o. m. november 1971. 

Att en direkt nedgång av totalproduktionen kunnat motverkas torde i 

första hand få tillskrivas den privata konsumtionscftcrfrågan. Trots en 

tilltagande restriktiv insHillning till löneökningar för de offentligt an

ställda och en ökad villighet från statsmakternas sida att motstå strcjk
hot, har avtalslönernas tillväxt för dessa grupper endast sjunkit till i ge

nomsnitt ca 9 °/o under 1971. Även på den privata sidan har den relativa 

nedgången av avtalsenliga löneökningar varit begränsad. Den genom

snittliga förtjänstnivån inom industrin synes snarare - bl. a. som en 

följd av löneglidningen - i stort ha vuxit i samma takt som 1970. Styr

kan i den privata konsumtionstillväxtcn har däremot begränsats av de 

kraftiga prisökningarna. Under 12-månadcrspcrioden t. o. m. september 

1971 uppgick konsumentprisernas stegring till ca 10 O/o. Det kan n~im

n<ts att mCltsvarande tal för helåren 1969 och 1970 var 5,5 respektive 

6,5 %, varför konsumentprisernas ökning under 3-årsperiodcn 1969-

1971 torde kunna skattas till knappt 25 % . Utvecklingen av producent

priserna tyder hittills inte på någon snar dämpning av prisutvecklingcn 

i detaljistledet. Ovanstående utveckling av löner och priser medförde 

under första halvåret 1971 en nära nog oförändrad realt disponibel in

komst jämfört med andra halvåret 1970. Genom en viss ökning av spar

kvoten beräknas den privata konsumtionen t. o. m. ha sjunkit något 
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under denna period. Borttagandet av restriktionerna på avbetalningshan
deln liksom de vidtagna skattelättnaderna ledde emellertid till att den 
privata konsumtionen tilltog under loppet av andra halvåret. För hel
året 1971 torde den privata konsumtionen ha stigit med inemot 3 % . 

Den samtidiga förekomsten i den brittiska ekonomin av inflations

och stagnationstendenser kom b\. a. att påverka investeringsutvecklingcn 
och då i första hand industriinvesteringarna. Dessa beräknas ha sjun
kit 1971 med 7 till 8 0;0 i volym. Bidragande härtill torde ha varit det 
låga kapacitetsutnyttjandet, liksom en minskning av industrins själv

finansieringsgrad. För bostadsinvesteringarnas del skedde däremot ett 
omslag från en kraftig minskning 1970 till en ökning om ca 9 O/o 1971. 
Förklaringen synes i första hand ha varit ett ökat kvantitativt utrymme 

på kreditmarknaden. 
Den mot slutet av 1971 tilltagande privata konsumtionen medförde att 

importvolymen steg snabbare än exportvolymen, eller med 6 respek
tive 4,5 O/o. Genom en ur Storbritanniens synpunkt gynnsam förskjut
ning av bytesförhållandet med utlandet beräknas "terms of tradc" ha 
förbättrats med över 6 % . Som en följd h~irav synes den brittiska ex

porten för första gången på 12 år ha ökat sin marknadsandel 1971. Han
dclsbalanscn torde för andra gången sedan 1958 ha uppvisat ett över
skott, om än endast med något hundratal miljoner pund. Överskotten på 
tjänstebalansen fortsatte att vara höga, varför bytesbalansens överskott 
uppgick till ungefär samma storlek som 1970, eller drygt 800 miljo

ner pund. 
Sammanfattningsvis kan inför ingången av 1972 konstateras att flera 

konjunkturindikatorer, t. ex. dctaljhandclsomsiittning och orderingång, 
tyder på ett fortsatt uppsving för privat konsumtion och industriproduk
tion. På den negativa sidan märks i första hand en kvarstående hög 
arbetslöshet, snabb inflationstakt samt sjunkande industriinvesteringar. 

Den ekonomiska utvecklingen under 1972 förefaller, i motsats till 
fallet för flera andra europeiska länder, kunna bli mer expansiv än un
der 1971. Den primära motiveringen till denna relativt optimistiska syn 
är att den privata konsumtionen visat klara uppgångstendcnser och kan 
förväntas öka med inemot 5 % 1971. Härtill kommer att relativt kraf
tiga löneökningar torde vara att v~inta i samband med de nyligen in
ledda förhandlingarna om nya avtal inom stora delar av bl. a. gruv- och 
verkstadsindustrin. Reduktionen av omsättningsskatten, liksom de for

mella utfästelser som det brittiska industriförbundet gjort om återhåll
samhet med prisökningar, tyder på att konsumentprisernas stegringstakt 
kan komma att dlimpas till 6 a 7 O/o. Den tid som normalt förflyter 
mellan en ökning av produktionen och nyanställningar medför däremot 
sannolikt att någon mera bestående reduktion av arbetslösheten knap
past är att vänta under första hälften av 1972. 

Investeringarnas positiva inverkan på totalproduktionens tillväxt före-
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faller komma att bli begränsad åtminstone under första halvåret 1972. 
Visserligen har vissa skattelättnader för investeringar genomförts paral
lellt med att tillgången på kapital ökat. Det låga kapacitetsutnyttjandet 
torde dock medföra att en ökad tillgång på kapital först på längre sikt 
återverkar på investeringsutvecklingen. Detta gäller speciellt industri
investeringarna, medan däremot bostadsinvesteringarnas tillväxt - bl. a. 
genom statligt stöd - kan väntas bli relativt snabb. Om ovanstående 
förutsättningar infrias kan den totala produktionen väntas stiga med 

drygt 3 O/o, dvs. något mer än genomsnittet för de senaste fem åren. 
På den externa sidan kan det finnas anledning att räkna med ett visst 

underskott på handelsbalansen. Orsaken skulle i första hand vara en 
påtaglig importuppgång till följd av en tilltagande privat konsumtions
efterfrågan kombinerad med vissa konjunkturmässigt betingade avsätt
ningssvårigheter på exportmarknaderna. Den, främst på grund av en 
gynnsam exportprisutveckling, noterade ökningen av marknadsandelen 
för brittisk export 1971 torde sålunda komma att ätas upp under 1972. 
Bytesbalansen kan däremot antas visa ett fortsatt kraftigt överskott. 

Utvecklingen av bytesbalans och kapitalrörelser torde tills vidare inte 
behöva lägga hinder i vägen för ett uppsving av ovan antytt slag. På sikt 
kan dock kostnadsstegringarna och risken för exportavmattning leda 
till en upprepning av det för Storbritannien typiska mönstret. Trots att 
en tilltagande ekonomisk aktivitet synes säkerställd vad gäller första 
halvåret 1972 knyter sig sålunda alltjämt en viss osäkerhet kring ut
vecklingen under andra halvåret. Även med den här antagna relativt 
optimistiska bedömningen kommer de stora strukturella svårigheterna i 
den brittiska ekonomin att kvarstå, inte minst vad gäller arbetsmark
naden. 

Viisttyskland 

Den västtyska ekonomin har under 1971 präglats av en successiv 
dämpning som inleddes redan under 1970. Produktionstillväxten matta
des gradvis samtidigt som överskottsefterfrågan på arbetsmarknaden av
sevärt reducerades. Mönstret var dock, som senare kommer att fram· 
gå, inte enhetligt utan vlisentliga områden visade alltjämt vid årets ut
gång en viss expansionskraft. Även utvecklingen under loppet av 1971 

avviker delvis från den generella bilden av en successiv avmattning. 
Den gradvisa dämpning av den ekonomiska aktiviteten som ägde rum 
under andra halvåret 1970 efterföljdes sålunda av ett oväntat uppsving 
under första kvartalet 1971. Bruttonationalprodukten steg under den

na period med knappt 7 O/o i volym jämfört med motsvarande kvartal 
1970. Siffrans storlek torde dock till en del kunna förklaras av spe
ciella faktorer. Den 1 januari 1971 föll t. ex. den tidigare införda in
vesteringsavgiften bort, varför många beställningar senarelades till efter 
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nyåret. Den ovanligt milda vintern gjorde också att aktiviteten kunde 
hållas uppe inom byggsektorn och andra sektorer som är beroende av 
väderleken. Under resterande kvartal synes bruttonationalproduktens 

tillväxt ånyo ha sjunkit tillbaka, varför volymökningen under helåret 
1971 kom att stanna vid drygt 3 O/o att jämföra med drygt 5 O/o under 
1970. 

Industriproduktionen, som ännu 1970 steg med knappt 6 % visade 
liksom i flera andra västeuropeiska länder tydliga stagnationstendenser 

under loppet av 1971. Totalt stannade ökningen under 12-månaderspe
rioden t. o. m. september vid 2 D/o och beräknas för helåret 1971 ha 
uppgått till ca 2,5 D/o. En branschvis fördelning av industriproduktionen 
indikerar dock att utvecklingen var relativt oenhetlig. Jämfört med öv
riga branscher uppvisade sålunda konsumtionsvaruscktorn en betydligt 
kraftigare ökning medan däremot t. ex. produktionen av investerings
varor visade en särskilt svag utveckling. Under andra hälften av 1971 
synes emellertid en viss uppbromsning av produktionen av varaktiga kon
sumtionsvaror ha ägt rum. Tillgänglig statistik över orderingången till 
den västtyska industrin visar i stort en liknande utveckling. Under lop
pet av de nio första månaderna av 1971 växte den totala orderingången 
med inemot 3 % , varav huvudparten föll på periodens första del. Som 
en följd av den, speciellt under senare hälften av 1971, svaga orderin
gången har industrins orderstockar minskat, om än inte i mera avse
värd omfattning. Liksom vad gäller industriproduktionen avviker gene
rellt sett konsumtionsvaruindustrin från detta mönster. 

Arbetsmarknaden visade mot slutet av 1971 tydliga tecken till en av
spänning. Antalet lediga platser, vilka började sjunka redan under 1970, 
var i november 1971 knapp 500 000. Vid mitten av 1970 var motsva
rnndc siffra 900 000. Arbetslösheten steg däremot endast i långsam 
takt för att i november uppgå till 1 O/o. Att arbetsmarknadsläget knap
past kan betecknas som alarmerande torde framgå av att antalet lediga 
platser per arbetslös ännu i oktober var så högt som 2,4. Liksom under 
1970 var pris- och kostnadsstegringarna enligt västtyska förhållanden 

ovanligt höga 1971 även om en tendens till uppbromsning gjorde sig 
märkbar mot slutet av året. Sålunda steg t. ex. byggkostnaderna liksom 
priserna inom vissa partihandclsbranschcr med över 10 O/o. Ä. ven om 
konsumentpriserna inte växte i samma snabba takt var uppgången lik
väl markant speciellt under första halvåret. Under 12-månadersperio

den t. o. m. september steg konsumentpriserna med drygt 5, 5 °/o. 
Bland de positiva dragen i den västtyska konjunkturutvecklingen 

märktes ett fortsatt högt kapacitetsutnyttjande inom industrin. En viss 
nedgång från den tidigare osedvanligt höga nivån ägde visserligen rum 
under loppet av 1971 men ännu under tredje kvartalet beräknas ut
nyttjandegraden ha överstigit 90 % . 

Sett från efterfrågesidan har den privata konsumtionen svarat för 
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huvudparten av cxpansionskraften. Detta kan i och för sig sägas vara na
turligt med tanke på den fas i konjunkturförloppet som präglat ekono
min 1971. I volym räknat uppgick den privata konsumtionstillväxten 
till ca 5,5 O/o att jämföra med knappt 7 O/o 1970. Bakom konsumtionsök

ningen torde i första hand ha legat den ökning av köpkraftcn som skett 
under de senaste åren. Lönestegringstakten 1971 beräknas i genomsnitt 
ha uppgått till ca 10 O/o att jämföra med 13 % 1970. Totalt under den se
naste 3-årspcrioden torde den genomsnittliga löneökningen ha uppgått 

till drygt 30 % . Takten i lönestcgringarna avtog emellertid under loppet 
av 1971 och dämpningen var avgjort mera markerad än i fråga om 
priserna. Medan flera avtal med löneökningar kring 15 O/o ingicks under 
första kvartalet 1971 beräknas sålunda motsvarande ökning under sista 
kvartalet ha legat kring 9 O/o. Den härav föranledda svagare tillväxten 

av den reala köpkraften under andra halvåret 1971 motverkades endast 
till viss del av extraskattens borttagande vid halvårsskiftet. 

En markant dämpning av investeringsutvecklingen ägde rum under 
1971. Såväl under 1969 som 1970 var de totala investeringarna en av 
de efterfrågekomponenter som uppvisade de högsta ökningstalen. 
Under 1971 steg visserligen de totala investeringarna med ca 4 O/o i 
volym, men merparten härav föll på första halvåret. Huvudförklaringen 
till den under loppet av året avtagande tillväxten synes ha varit en 
markant försämring av invcsteringsviljan inom näringslivet, och då 
speciellt vad gäller maskininvesteringarna. Dessa steg under 1971 med 
4 O/o i volym att jämföra med en ökning 1970 om inemot 20 O/o. I 
motsats till fallet i åtskilliga andra västeuropeiska länder kan den upp
komna recessionen ·på invcsteringssidan knappast förklaras av ett 

lågt eller snabbt sjunkande kapacitetsutnyttjande. Parallellt med att till

gången på externt kapital stramats åt har emellertid företagens lönsam
het och självfinansieringsförmåga försvagats kraftigt under 1971. Vidare 
kan en mera pessimistiskt bedömning av avsättningskonjunkturen ha 
gjort sig gällande från företagens sida. 

Trots en viss avmattning mot slutet av året uppvisade byggnadssek
torn en jämfört med övriga sektorer relativt jämn expansion under 
huvudparten av 1971. Som inledningsvis omnämndes torde dock speci
ella faktorer härvidlag ha spelat in. Totalt beräknas byggnadsinvestering
arna ha stigit 1971 med 4,5 O/o att jämföra med ca 7 O/o 1970. Speciellt 
påtaglig var den ökning av bostadsbyggandet som, i första hand tack 
vare gynnsammare finansicringsförhållanden, ägde rum under 1971. 

Under 12-månadersperioden t.o. m. juni 1971 steg t. ex. beloppet av 
beviljade igångsättningstillstånd för bostadsbyggandc med inemot 40 O/o. 

Några tendenser till allmänna och omfattande neddragningar av la
gernivån synes inte ha kommit till uttryck under 1971. Totalt sett kan 

visserligen lagerrörelserna sägas ha haft en depressiv inverkan men 
knappast av den storlek som präglade utvecklingen under föregående 
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konjunkturnedgång 1967. En stor del av den lageranpassning som ägt 
rum efter högkonjunkturens kulmination synes dessutom ha fallit på 
andra halvåret 1970. De barometerundersökningar som utförts under 
hösten 1971 indikerar en relativt ojämn fördelning av lagerrörelserna 
mellan olika produkttyper. Sålunda synes ännu mot slutet av 1971 en 
viss uppbyggnad av speciellt kosumtionsvarusektorns färdigvarulager 
ha pågått. Totalt kan lagerinvesteringarnas neddragande inverkan på to
talproduktionens tillväxt l 971 skattas till en procentenhet. 

De främsta målen för den västtyska regeringens ekonomiska politik 

har under 1971 varit att bcgrlinsa prisstegringarna samt att i görligaste 
mån motverka utlandsgenererad påspädning av likviditeten i landets 
ekonomi. Den av myndigheterna valda handlingslinjen har varit att föra 
en relativt stram ekonomisk politik, speciellt vad gäller kreditpolitiken. 
De under loppet av 1971 tilltagande stagnationstendenserna i ekonomin 
kom emeJlertid att medföra en viss uppmjukning av såväl finans- som 
kreditpolitiken. Speciellt kan härvidlag nämnas borttagandet vid halv

årsskiftet av den 10-procentiga extraskatten på bolagsvinster och per
sonliga inkomster. Räknat över helåret 1971 har även den offentliga 
sektorns inflytande, till den del detta kommer till uttryck i form av 
köp av varor och tjänster, verkat i expansiv riktning. 

Utvecklingen på den internationella valutamarknaden under de första 
månaderna av 1971 resulterade i en kraftig och successivt tilltagande 
inströmning av utländsk valuta till Västtyskland. Fram till frisläppan
det av D-marken i maj 1971 beräknas utländsk valuta till ett värde om 
inemot 30 miljarder DM ha flutit in i landet.1 Parallellt med fri
ställandet av paritetsvärdet stramades reglerna rörande utländsk upp
låning kraftigt åt och den västtyska centralbanken skaffade sig härmed 
möjligheter att mera effektivt styra likviditctsutbudet inom ekonomin. 
I kombination med en hårdare kontroll av bankernas inhemska utlå
ningskapacitet blev nettoeffekten under sommaren och hösten 1971 en 
påtaglig reduktion av penningutbudets tillväxt, varigenom ränteläget 
visade tecken till att dra sig uppåt. Den svagare ekonomiska aktiviteten 
totalt sett liksom en viss omläggning av kreditpolitiken, vilken bl. a. 
kom till uttryck i en diskontosänkning i oktober från 5 till 4,5 O/o med
förde emellertid att räntenivån ånyo kom att sjunka. I december sänktes 
diskontot med ytterligare en halv procentenhet. 

överskotten på den västtyska handelsbalansen uppgick under de förs
ta nio månaderna av 1971 till drygt 11 miljarder DM, dvs. något mer 

än motsvarande period 1970. De månadsvisa överskotten visade dock 
tecken till att avta under loppet av 1971. Detta förklaras i första 
hand av en svagare utveckling på exportsidan. Mycket synes sålunda 
peka mot att revalvcringarna av D-marken under de senaste åren nu 

i De valutapolitiska motiven till D-markens frisläppande i maj 1971 be
handlas närmare i avsnittet om Betalningsläge och kapitalrörelser. 
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börjat ge märkbara effekter. Totalt för 1971 steg exporten med ca 14 O/o 

i värde och 8 0;0 i volym. Även importtillväxten mattades under 1971, 

om än inte i samma utsträckning som exporten. Utvecklingen av ut
landsturismen, liksom av den utländska arbetskraftens kapitaltrans
fereringar till respektive hemländer, medförde en försvagning av bytes
balansen jämfört med 1970. Under de nio första månaderna av 1971 
visade bytesbalansen ett underskott om ca 250 miljoner DM mot ett 

överskott motsvarande period 1970 om ca 400 miljoner DM. Genom 
en relativt omfattande långfristig kapitalimport kom däremot grund

balansen att kraftigt förbättras 1971. 
Sammanfattningsvis kan sägas att den ekonomiska politikens hand

havare står inför besvärliga avvägningsproblem vid ingången av 1972. 
Målsättningarna om en reduktion av prisstegringstakten och en minsk
ning av övertrycket på arbetsmarknaden är visserligen delvis på väg 
att infrias. A andra sidan gör sig stagnationstendenser av olika slag och 
styrka gällande inom skilda delar av ekonomin. Detta gäller inte minst 
industrin där såväl produktion som investeringar uppvisar en ogynn
sam utveckling. Att döma av siffror över orderingång m. m. synes 
ingen omedelbar förbättring stå för dörren. Härtill kommer vissa tecken 
till att den under större delen av 1971 expansiva utvecklingen för privat 
konsumtion och bostadsbyggande är på väg att brytas. En bidragande 
orsak till framför allt den industriella efterfrågans dämpning har onek
ligen D-markens sedan maj 1971 successiva revalvering utgjort. Fram 

till början av december 1971 steg kursen på D-mark i relation till dollarn 
med ca 12,S O/o. I stort har dock uppbromsningen av den totala efter
frågan 1971 fått en relativt "mjuk" karaktär utan häftiga kastningar på 
lagersidan. Det synes vara en utbredd uppfattning att en snabb omlägg
ning av den ekonomiska politiken i påtagligt mer expansiv riktning under 
sådana omständigheter ännu inte är påkallad med tanke på riskerna för 
förnyade kraftiga pris- och kostnadsstegringar. 

Den i scpte~ber presenterade budgeten för 1972 pdiglades i viss mån 
av sådana tankegångar. De totala budgetutgifternas procentuella tillv1ixt 
sades sålunda inte mera väsentligt få överstiga den förutsedda ökningen 
av den nominella bruttonationalprodukten. På inkomstsidan föreslogs 
inga ändringar i den direkta beskattningen men däremot aviserades höj
ningar av vissa konsumtionsskatter. I de beräkningar som presenterades 

antogs emellertid budgeten få en något mer expansiv inverkan än under 
1971. För det fall att konjunkturen under 1972 dämpas snabbare än 
vad man nu förväntar beslöt regeringen även att inrätta en s. k. extra
budget om 2,5 miljarder DM. Medlen på denna budget, som huvud
sakligen avser offentliga investeringsanslag, är i första hand avsedda 
att vid behov insättas för att kortsiktigt stimulera arbetsmarknadssitua

tionen. 
Den västtyska regeringen har ännu inte presenterat någon mera de-
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taljerad prognos för den ekonomiska utvecklingen under 1972. Detta 
kommer att ske först i januari 1972 i samband med den ekonomiska 
översikt som då traditionellt offentliggörs. Den allmänna konjuktur
bild som regeringen arbetar efter har dock grovt skisserats i budgeten. 
Enligt denna kommer en fortsatt balanserad avmattning att äga rum 
under vintern 1972 efterföljd av en vändning uppåt under våren. 
Totalt för 1972 förutses en ökning av bruttonationalprodukten om ca 
7 O/o i värde och ca 3 O/o i volym. Om prognosen infrias skulle pris
ökningstakten dämpas något jämfört med 1971. 

Såvitt nu kan bedömas framstår en utveckling efter dessa linjer som 
fullt tänkbar. Mycket torde dock vara avhängigt av hur den ekonomiska 
politiken 1972 läggs upp. Detta gäller såväl val av tidpunkt för insättan
de av stimulansåtgärder som med vilken styrka detta kan komma att 
ske. Beredskapen att vid behov snabbt sätta in konjunkturstimulerande 
medel är relativt väl utbyggd i betydligt högre grad än vid föregående 
recession 1967. Utöver den ovan omnämnda extrabudgeten finns om
kring 6 miljarder DM i hopsamlade medel från den tidigare extraskatten 
som enligt lag måste återbetalas före den 31 mars 1973. Delstaterna och 

kommunerna har 3 miljarder DM infrusna hos centralbanken, som 
kan friges då det anses erforderligt för att stödja konjunkturen. Det är 
sannolikt framför allt från dessa fonder man kan vänta sig att stimu
lansåtgärder kommer. Betydande frisläpp har också aviserats av re
geringen med verkan fr. o. m. ingången av 1972. 

Det har emellertid ifrågasatts om inte denna omläggning av den 

ekonomiska politiken sätts in på ett alltför sent stadium och med alltför 
svag kraft. Utvecklingen skulle i ett sådant fall kunna bli betydligt 
svagare än regeringen räknat med. Riskerna vore därmed betydande 
för kraftiga lagerneddragningar, inte minst vad gäller färdigvarulagren 
inom konsumentvaruindustrin, med åtföljande kumulativa effekter i 
depressiv riktning. Kombinerat med en avtagande privat konsumtion och 
ett fallande kapacitetsulnyttjande kan investeringsrecessionen ytterligare 
komma att fördjupas. Effekten skulle kunna bli att något allmänt upp
sving överhuvudtaget inte kommer igång under 1972. 

I den gemensamma konjunkturrapport som i slutet av oktober 1971 
framlades av fem av de större från regeringen fristående konjunktur
instituten förutsågs den ekonomiska aktiviteten utvecklas efter dessa lin
jer. Prognosen vilade dock på två väsentliga antaganden, nämligen att 
nuvarande kursrelationer bibehålls samt att de fonderade konjunktur
reserveringsmedlen inte insätts förrän tidigast mot slutet av 1972. Un

der dessa förutsättningar väntades bruttonationalprodukten endast stiga 
med 1 O/o i volym 1972 och den privata konsumtionen med ytterligare 
någon procentenhet. Prisökningen förutsågs bli relativt långsam och 
mest märkbar på producentmarknaden. Maskininvesteringarna beräk-
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nades minska med realt ca 7 O/o, medan en i stort oförändrad nivå av 
byggnadsinvesteringarna ansågs trolig. 

Här har valts att räkna med ett mera optimistiskt alternativ. En 
bakomliggande tanke har härvidlag varit att man från västtysk sida 
tycks börja skönja slutet av den s. k. avkylningsperioden i fråga om lö

ner och priser och att man därför redan fr. o. m. början av 1972 sett 
sig föranlåten att föra en mera expansiv ekonomisk politik. Vägledande 
har också varit att den privata konsumtionen fortfarande synes vara 
relativt stark, trots avmattningstendenscrna mot slutet av 1971. De löne
avtal som slutits omfattar mestadels en tidsperiod om två till tre år, var
för Jönestegringstakten 1972 knappast kommer att reduceras mera mar
kant jämfört med senare delen av 1971. Den offentliga sektorns kon
sumtions- och investeringscfterfrågan väntas därtill utöva ett relativt 
expansivt inflytande, inte minst vad gäller den delstatliga och lokala 
nivån. I den mån de nya valutakurserna ger anledning till en, jämfört 
med hösten 1971, förändrad bedömning av utvecklingen 1972 pekar 
denna senare snarast i en från västtysk synpunkt mera positiv riktning. 
Skälet härför skulle vara den jämfört med de flytande kurserna svagare 

uppskrivningen av den västtyska D-marken i förhållande till t. ex. den 
franska och japanska valutan. 

Den tidsprofil som ovanstående utveckling implicerar blir sålunda 
att tillväxten för privat konsumtion och offentlig sektor under första 
hälften av 1971 antas stark nog att tämligen väl stå emot recessionsten
denscr inom andra sektorer. Efter en viss tid av fortsatt lageranpassning 
torde dessutom lagercykeln kunna komma att verka pådrivande. Ned
gången i kapacitetsutnyttjandet skulle härmed kunna antas bli relativt 
begränsad, vilket torde underlätta möjligheterna att åstadkomma en 
vändpunkt för de privata investeringarna. Slutsatsen blir mot denna 
bakgrund att förutsättningarna är goda för att ett mera allmänt upp
sving kommer till stånd redan under andra halvåret 1972. 

Sett över helåret 1972 antas bruttonationalprodukten vlixa med 2 till 
3 0/0 i volym. En sådan utveckling skulle innebära att svackan 1971-
1972 blir betydligt grundare än motsvarande nedgång 1967. För den 
privata konsumtionen förutses en uppgång av ungefär motsvarande stor
leksordning, medan den offentliga sektorns tillväxt kan skattas till ca 
5 0;0. Vad gäller utrikeshandeln talar mycket för en fortsatt försvagning 
av exporttillväxten. Om de kursrelationer som rådde vid utgången av 

1971 visar sig gälla under huvudparten av 1972, torde en halvering av 
handelsbalansens överskott vara trolig. 

Frankrike 

Den franska ekonomin visade under 1971 en fortsatt stark tillväxt. 
Således beräknas bruttonationalprodukten volymmässigt ha ökat med 
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knappt 5,5 O/o, vilket endast något understiger ökningen 1970. Den mest 
expansiva faktorn har därvid varit den privata konsumtionen, vilken 
ökat med 6,5 O/o. De privata fasta investeringarna har visserligen inte 
vuxit lika snabbt som under 1970, men tillväxttakten har likväl tillhört 
de högre i Västeuropa. För helåret räknat har utrikesbalansen utgjort 
en positiv tillväxtfaktor, medan en positiv utveckling av lagerinveste
ringarna har bidragit till att tillväxten uppehållits under senare delen 
av 1971. Det relativt höga kapacitetsutnyttjandet i den franska ekonomin 
har resulterat i fortsatta kraftiga pris- och kostnadsökningar. Lönerna 
ökade således med ca 12 0;0 och prisnivån steg med inemot 6 O/o. 

Den ekonomiska politiken har under 1971 i första hand varit inriktad 
på att söka nedbringa den förhållandevis höga arbetslösheten samt att 

förhindra alltför stora pris- och löneökningar. Kreditpolitiken, vars ut
formning dessutom dikterats av hänsyn till den externa balansen, har 
därvid varit lätt under våren 1971 men efter hand stramats åt genom 
bl. a. en diskontohöjning under maj för att under hösten åter ha lättats. 
Finanspolitiken har varit svagt expansiv. I januari sänktes således skat
ten på vissa livsmedel och en ökad satsning på arbetsmarknadspolitik 
har skett fr. o. m. första halvåret. Frivilliga överenskommelser med in
dustrin har vidare slutits i avsikt att motverka prisökningar. Under vin
terhalvåret 1971/1972 gäller en överenskommelse att priserna på in
dustrivaror får öka med endast 1,8 0;0 under en 6-månadersperiod fram 
till mars 1972. Vidare har regeringen varit restriktiv beträffande ök
ningen av statliga taxor och avgifter. Inför löneförhandlingarna på den 
privata sidan har regeringen vädjat om återhållsamhet med Jönckraven 
och de statligt anställda har erhållit enbart moderata löneökningar. En 
viss satsning har dock gjorts vad gäller löneökningar åt de lägst betal
da. Den lagstiftade minimilönen steg sålunda med 10 O/o under loppet 
av första halvåret 1971. 

De nominella löneökningarna för 1971. beräknas i genomsnitt ha upp
gått till 12 O/o, vilket var i nivå med ökningarna de två föregående åren. 
Bland annat som en följd av att arbetslösheten ökade markant från 
halvårsskiftet, beräknas dock ökningstakten ha avtagit under hösten. Den 
privata konsumtionens volymmässiga ökning beräknas sålunda, trots 

ett oförändrat högt hushållssparande, ha uppgått till 6,5 O/o, vilket med 
mer än 2 procentenheter överstiger ökningen 1970. 

Under perioaen 1968-1970 ökade de privata investeringarna i volym 

med totalt hela 40 O/o. Kapaciteten har sålunda stigit kraftigt inom nä
ringslivet, vilket kan vara en av förklaringarna till att ökningen under 
1971 stannade vid 5,5 0,10• Trots att de statliga företagen visade en myc
ket svag investeringsutveckling kom ökningen i de offentliga investe
ringarna att uppgå till 5 O/o. Bosta<lsinvesteringarna beräknas under året 
endast något överstigit nivån 1970. De totala fasta investeringarnas till
växt beräknas således till drygt 5 0,10, att jämföra med 6,8 O/o för 1970. 
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Under första halvåret 1971 minskade lagerinvesteringarna, medan andra 
halvåret innebar en återhämtning. Sett över hela 1971 utgjorde lagerin
vesteringarna inte n[1gon tillväxtfaktor i efterfrågeutvecklingcn. 

Genom en gynnsam utveckling under tidigare delen av 1971 beräknas 
den franska utrikeshandeln ha lett till ett relativt kraftigt överskott i 
handclsbalansen. Under årets första nio månader uppgick således över
skottet till drygt 2,5 miljarder franc, eller till något mer än för mot

svarande period 1970. Volymmässigt beräknas både exporten och impor
ten 1971 ha ökat med drygt 9 O/o. Den värdemässiga tillväxten under 
1971 för såväl export som import kan skattas till drygt 13 O/o, vilket i 
jämförelse med 1970 innebär en kraftig minskning, speciellt vad beträf

far exporten. Medan ökningen för exporten successivt varit avtagande, 
visade däremot importen en tilltagande ökningstakt under andra hälften 

av 1971. överskottet från varuutbytet med utlandet ledde, trots tjänste
balansens ökade negativa saldo, till att bytesbalansen förbättrades under 
1971. Den från 1970 fortsatta gynnsamma utvecklingen för den franska 
utrikeshandeln bekräftar således effektiviteten hos de åtgärder som sat
tes in genom det s. k. saneringsprogrammet hösten 1969. 

Vid ingången av 1972 pekade flera konjunkturindikatorer på en avse
värd dämpning av den ekonomiska aktiviteten. Sålunda har sedan halv
årsskiftet 1971 arbetslösheten ökat markant, samtidigt som pris- och 
lönestegringstakten avmattats. Den relativt kraftiga lageruppbyggnad 
som inträffade under andra halvåret 1971 får ses mot bakgrund av den 
svaga lagerutvecklingcn första halvåret. 

I samband med oron på den internationella valutamarknaden under 
sommaren 1971 skapades två marknader för den franska valutan. På 
den "kommersiella" marknaden behölls den tidigare pariteten i förhål
lande till dollarn, medan flytande franc-kurs gällde på den "finansiella" 
marknaden. Genom utvecklingen av valutakursen efter augusti 1971 kom 
förändringen att innebära en nedskrivning av francen med i genomsnitt 
5 O/o, om hänsyn tas till exportens fördelning mellan olika länder. Den 
förbättring i konkurrenskraften för den franska exporten detta medförde 
synes dock inte yttrat sig i vare sig någon exportexpansion eller någon 
ökning av exportföretagens orderingång under senare delen av 1971. 
Valutaöverenskommelsen i december 1971 innebär likaledes en nedskriv
ning av den franska valutan, men dess storlek är väsentligt mindre än 
den som dessförinnan kommit till stånd för den kommersiella francen 
vid flytande kurser. 

Statsbudgeten för 1972 avser att ge en svagt stimulerande effekt på 
den totala efterfrågan. Det viktigaste bidraget väntas därvid komma 
från offentliga investeringar samt investeringar i statliga företag. Ut

gifterna för telekommunikationer, transporter, vägar, regionalpolitik 
samt arbetsmarknadspolitik ökar med mellan 20 och 35 0;0. En planerad 
skattesänkning kommer dock att uppskjutas. Den värdemässiga ökning-

3 Riksdagen 1972.1 sam/. Nr 1. Bilaga 1. Finansplanen. Bil.1 
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en av såväl inkomster som utgifter har beräknats till drygt 9 0;0• Kredit
politikens utformning beräknas komma att bli relativt expansiv, varvid 
dock hänsyn till den externa balansen och risken för spekulativt be
tingade inflöden av kortfristigt kapital kan komma att utgöra en väsent
lig restriktion. 

Enligt den officiella franska prognosen för 1972 väntas bruttonatio
nalprodukten volymmässigt öka med drygt 5 O/o, eller något mindre än 
1971. Stor vikt för tillväxten tillmäts härvidlag den privata konsumtio

nen, vilken väntas öka med inte fullt 5,5 O/o, medan den offentliga kon
sumtionens tillväxt begränsas till drygt 1,5 O/o. De totala fasta investe
ringarna beräknas öka ungefär lika mycket som under 1971, eller med 
drygt 5,5 O/o. Därvid ökar investeringarna i statliga företag med inte 
fullt 15 O/o, medan de privata väntas öka med knappt 6 O/o. För såväl 
exporten som importen förutses en volymmässig ökning av ungefär sam
ma storleksordning som under 1971, eller med drygt 9 O/o. 

Prognosen för den inhemska ekonomin bygger bl. a. på antagandet 
om att löneökningen beräknas till drygt 10 O/o, medan siffrorna för ut
rikeshandeln baserats på ett antagande om förbättrad konkurrenskraft 
för franska produkter på världsmarknaden. Med tanke på den svaga in
ternationella konjunkturen som väntas under i varje fall första halvåret 

1972, synes exportprognosen, trots den franska valutans nedskrivning i 
förhållande till den västtyska och japanska valutan, vara något op
timistiskt. Som framgått ovan tyder leverans- och orderutvecklingen 

under senare delen av 1971 i denna riktning. De avmattningsten
denser, som gjort sig gällande för de privata fasta investeringarna, torde 
därmed komma att fortsätta åtminstone under första halvåret 1972. 
Som en följd av den minskning av den totala efterfrågans tillviixt, som 
dessutom uppkommer genom den jämfört med 1971 beräknade svagare 
konsumtionsökningcn, kan också en nedjustering av importsiffran mo
tiveras. Lagerinvesteringarna kan för 1972 väntas minska avsev[irt. Des
sa beräkningar skulle likväl för Frankrikes bruttonationalprodukt ge en 
ökning på ca 4,5 O/o för 1972, vilket är en av de högre i Västeuropa. 

Italien 

Den tidsprofil som den inhemska ekonomin uppvisat under de två se
naste åren saknar tidigare motsvarighet i Italien under efterkrigstiden. 
De omfattande strejkerna hösten 1969 åtföljdes under huvudparten av 
1970 av en stagnation i produktionsledet. (Härvidlag bortses från själva 
engångseffekten av strejkernas upphörande.) Efter en kortvarig upp

gång runt årsskiftet 1970/1971 gled den italienska ekonomin ånyo in i 
en rcccssionsfas. Industriproduktionen minskade med ca 3,5 O/o de första 
nio månaderna av 1971 jämfört med motsvarande period ett år tidigare. 
Speciellt hårt drabbades byggnadsområdet trots de statliga satsningar 
som sattes in inom denna sektor. I motsats till utvecklingen under 1970 
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synes huvudorsaken till den svaga produktionstilJväxten 1971 vara att 
söka på efterfrågesidan. Stagnationen visade sig främst genom en myc
ket liten ökning inom konsumtionsvaruscktorn och en markant återhåll
samhet i fråga om investeringar. För första gången under efterkrigstiden 
beräknas bruttonationalprodukten ha varit praktiskt taget oförändrad 
jämfört med närmast föregående år. 

Strcjkvågen 1969 åtföljdes under 1970 av genomsnittliga förtjänstök

ningar för industriarbetare om inemot 20 O/o. Även under 1971 har löne
ökningarna varit betydande, om än inte av samma storleksordning som 
1970. Effekten härav på den privata konsumtionen har dock motvägts 
dels av en fortsatt nedgån~ av den genomsnittliga veckoarbetstiden, dels 
av minskningar i arbetsstyrkan. Den osedvanligt höga sparkvoten 1971 
har likaledes verkat i konsumtionsdämpandc riktning. Tillväxten av de 
realt disponibla inkomsterna har därutöver reducerats genom relativt 
kraftiga prisökningar. Konsumentpriserna steg under tolvmånadersperio
dcn t. o. m. september 1971 med ca 5 O/o. Den privata konsumtionstil\
växten 1971 kom därför att stanna vid ca 2 O/o mot i början av året an
tagna ca 7 0;0. 

Den svaga utvecklingen på investeringssidan förefaller ha berott på 

flera faktorer. Förutom ökningen av den lediga produktionskapaciteten 
torde osäkerheten om kostnadsutvccklingen och den kraftigt neddragna 
självfinansieringsgradcn ha spelat in. En ytterligare förklaring kan vara 
att åtskilliga investeringar uppskjutits i avvaktan på införandet vid års
skiftet 1971/1972 av medvärdeskatten.1 Totalt beräknas bruttoinvcste
ringarna ha sjunkit med ca 6 O/o i volym 1971. Huvudparten härav 
föll på det privata näringslivets investeringar, vilka minskade med in
emot 20 0/0. Trots en viss förbättring mot slutet av året visade ~ivcn bo
stadsinvesteringarna en ogynnsam utveckling med en nedgång under 
1971 om knappt 15 O/o. De statliga och kommunala investeringarna där
emot kom främst genom den ekonomiska politikens u~formning att 
stiga med ca 15 O/o. I första hand som en följd av den svaga efterfrågan 
har lagerrörelserna verkat i depressiv riktning speciellt vad gäller första 
halvåret. 

Stagnationstendenscrna i den italienska ekonomin under första halv
året 1971 föranledde i mitten av året en ytterligare omläggning av den 
ekonomiska politiken i expansiv riktning. Stimulansåtgärderna var i 
huvudsak av selektiv karaktär. Investeringar uppmuntrades i mindre 
och medelstora företag genom en minskning av de socialförsäkringsav
gifter som erläggs av företagen och genom speciellt förmånliga ränte
satser vid extern upplåning. Vidare. fastställdes regler om generösare 

exportkrediter. För att motverka prisstegringarna genomdrevs ett pris
stopp på offentliga tjänster. Även kreditpolitiken fick successivt en allt 

1 I oktober 1971 beslöts att uppskjuta övergången till den 1 juli 1972. De 
investeringsstimulerande åtgärder som iir inbyggda i den föreslagna moms
lagstiftningen har dock börjat verka fr. o. m. årsskiftet 1971/1972. 
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mer expansiv karaktär. Delvis som en effekt av dessa lättnader synes den 
tidigare starka nedgången av industriinvesteringarna ha bromsats upp 
något under andra hälften av 1971. 

Bland annat som en följd av den svaga konsumtionsefterfrågan för
stärktes den externa balansen under 1971. Importen, som under 1970 
steg med drygt 20 0;0 i värde, växte under de nio första månaderna av 
1971 med endast ca 6 O/o jämfört med motsvarande period året innan. 
Även exportens tillväxttakt avtog 1971. Underskottet på handelsbalan
sen kom härigenom att sjunka till ca 450 miljarder lire under de nio 
första månaderna av 1971, mot ett underskott på ca 800 miljarder under 

samma perioc! 1970. 
I avsikt att underlätta möjligheterna till en snabb återhämtning har 

statsbudgeten för 1972 kraftigt underbalanserats. Statsinkomsterna be
räknas 1972 öka med 9,6 O/o och statsutgifterna med 12 O/o, vilket skulle 
inneblira ett budgetunderskott om ca 2 400 miljarder lire. En väsentlig 
utgiftspost i den föreslagna budgeten är det investcringsprogram för 
den offentliga sektorn som framlagts. Investeringarna 1972 för affärs
drivande verk och statsägda bolag förutses uppgå till över 3 000 miljar
der lire. Därutöver föreslås kraftiga ökningar av investeringarna i skol
och sjukhusbyggen, liksom av bostadsbyggandet. Totalt beräknas de 
offentliga investeringarna stiga med ca 10 O/o i volym. 

Trots vissa tecken till en svag förbättring av konsumtionstillväxten mot 
slutet av 1971, torde nya impulser från exportsidan vara nödvändiga för 
att uppnå ett snabbt uppsving i den ekonomiska aktiviteten redan under 
1972. Den i detta avsnitt antagna konjunkturbilden 1972 pekar inte mot 
en påtagligt snabb expansion av de för italiensk export viktiga avsätt
ningsmarknaderna. Det kan mot denna bakgrund förefalla rimligt att 
räkna med en relativt utdragen uppgångsprocess i vilken den för italiensk 
ekonomi potentiella tillväxten knappast uppnås ens mot slutet av 1972. 
För helåret 1972 synes en tillväxt ~v bruttonationalprodukten om 3 till 
4 O/o vara trolig. I ett sådant antagande ligger en förutsättning om att 
inga allvarliga störningar inträffar på arbetsmarknaden. Tillsammans 
med de offentliga investeringarna kan den privata konsumtionen, åt
minstone mot slutet av 1972, väntas stå för huvudparten av expansions
kraftcn. Efter en period av fortsatt lageranpassning kan även lagerrörel
serna komma att få en kraftigt pådrivande effekt, speciellt med tanke på 
införandet av mervärdeskatten vid halvårsskiftet. Någon mera markant 
förbättring, totalt sett, av investcringsviljan inom det privata näringsJiyet 

synes emellertid knappast vara att förutse. Att döma av igångsättnings
statistiken förefaller däremot en vändpunkt i bostadsbyggandet trolig 
under loppet av 1972. Accelerationen av totalproduktionens tillväxttakt 
kan medföra att prisökningstakten även 1972 kommer att ligga på en 
nivå av 5 till 6 O/o. Trots den här antagna uppgången i den ekonomiska 
aktiviteten torde kapacitetsutnyttjandet alltjämt förbli relativt lågt. Bland 
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annat av detta skäl kan exporten 1972 väntas stiga något snabbare än 
importen, varför en ytterligare förbättring av handclsbalansen framstår 
som sannolik. 

Avslutningsvis kan nämnas att en väl avvägd återhämtning torde vara 
ett krav för att kunna infria de stora strukturella reformer som rege
ringen bundit sig för. Dessa syftar till en omläggning av skattesystemet, 
utökade insatser inom bostadssektorn och på regionalpolitikens område 
samt en utbyggnad av sjukvårdssystemet. 

Danmark 

Under 1971 synes vissa stagnationstendenser ha inträtt i den danska 
ekonomin. De har främst blivit märkbara inom de privata investeringar
na där uppgången praktiskt taget uteblivit. Aktiviteten inom byggnads
verksamheten var under första halvåret 1971 lägre än ett år tidigare, 
framför allt inom bostadsbyggandet, även om igångsättningen har ökat 

något. För helåret beräknas bostadsinvesteringarna ha minskat med ca 
10 O/o. Den privata konsumtionstillväxten har också varit förhållandevis 
svag och synes 1971 ha stannat vid 2 a 3 O/o. De expansiva inslagen har 

i huvudsak koncentrerats till den offentliga sektorn, men där blivit desto 
mer framträdande. För offentlig konsumtion och investering sammanta
get har Ökningen Uppskattats till 5 a 6 O/o. Inom exportutveeklingen in
träffade under 1971 ett markant omslag, i det att en nedgång första kvar
talet förbyttes i en med tanke på den internationella konjunkturutveek
lingen förhållandevis kraftig uppgång. Exporttillväxten 1971 torde där
med ha uppgått till ca 9 O/o i värde och 5 O/o i volym. För importen synes 
uppgången i volym räknat ha blivit obetydlig och i värde stannat vid ca 
5 O/o. Bruttonationalprodukten kan 1971 beräknas ha stigit med 3 a 
3,5 O/o. 

Den totalt sett dämpade produktionstillväxten medförde att arbets. 
lösheten steg relativt snabbt första halvåret 1971 för att därefter kvarstå 
på en nivå motsvarande ca 4 O/o av antalet arbetslöshetsförslikrade. ök
ningen var främst koncentrerad till industri- och byggnadsverksamhetcn. 
Under första halvåret 1971 inträffade också en relativt kraftig nedgång 
i antalet lediga platser. 

Den ekonomiska politiken har sedan årsskiftet 1969/1970 hållits starkt 
restriktiv i syfte att återställa balansen i de utrikes betalningarna. Fi
nans- och kreditpolitiken har således varit stram. Avtalsuppgörelsen 
1971 blev låglöneinriktad med i stort sett inga generella tillägg. Med syf

te att fortsatt motverka löneglidningen blev det under vinterhalvåret gäl
lande prisstoppet våren 1971 avlöst av en relativt restriktiv prislag. En
ligt denna är det normalt inte möjligt att basera prisökningar på icke 
avtalsmässiga lönehöjningar. Denna inkomstpolitiska konstruktion sy
nes, såvitt man nu kan bedöma, ha fått begränsade effekter på löneglid
ningen, varigenom också utjämningseffekten kan ha blivit försvagad. 
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Prisindexeringen av lönerna kan med hänsyn till prisuppgången under 
12-månadersperioden t. o. m. oktober 1971 beräknas ha ökat lönekost
naderna med 2 a 3 O/o. Lönesumman för industriarbetare gick mellan 

januari och maj 1971 upp med 10 °/o samtidigt som sysselsättningen 
mätt i antalet arbetstimmar steg med 1 O/o. 

Kreditpolitiken beräknas först under 1971 ha utövat ett mera själv
ständigt inflytande på ekonomin, främst beroende på att källskattere
formen 1970 liksom den mycket höga kapitalimporten samma år höll 
uppe likviditeten inom den privata sektorn. Statens skatteinkomst öka
de dock kraftigt 1971, bl. a. som en följd av att resterande skatteinbe
talningar från 1970 nu ägde rum. Detta innebar alt likviditeten inom dei1 
privata sektorn starkt försämrades. Vad kommunerna beträffar för
bättrades den finansiella ställningen 1971. Detta sammanhängde med en 

ökad kommunal beskattning och stora resterande utbetalningar från sta
ten avseende 1970. För att motverka en alltför snabb kommunal ex

pansion träffades sommaren 1971 avtal om mycket betydande nedskär
ningar i kommunernas lånemöjligheter för budgetåren 1971172 och 

1972173. 
Den ekonomiska utvecklingen 1971 synes ha medfört en endast rela

tivt begränsad förbättring i betalningsbalansen under de tre första 
kvartalen. Därtill bidrog en förhållandevis stark försämring i bytes
förhållandet. Minskningen i bytesbalansunderskottet uppgick då endast 

till ca en halv miljard danska kronor och underskottet uppgick under de 
tre första kvartalen 1971 till drygt 2,5 miljarder. Förbättringstendensen 

var således relativt obetydlig. I syfte att snabbt skära ned underskottet i 
den yttre balansen införde den under hösten 1971 tillsatta nya danska 
regeringen i oktober en importavgift på 10 O/o. 

Importavgiften är temporär och skall efter sänkningar till 7 O/o den 1 
juli 1972 och till 4 O/o den 1 januari 1973 bortfalla den 1 april 1973. 
Undantag för avgift gäller för ungefär hälften av importvarorna, av vil
ka märks bl. a. råvaror till industrin, kraftpapper, eldningsoljor och obe
arbetade livsmedel. Då importavgiften fått denna utformning blir den 
protektionistiska effekten betydande samtidigt som den eftersträvade 
konkurrensförstärkningen för dansk industri begränsas till den danska 

marknaden. 
Effekterna av importavgiften på betalningsbalans och inflationstakt 

kan ännu inte anges med någon större säkerhet. Att döma av danska 
prognoser över utvecklingen 1972 synes avgiften genom sina prissteg
ringseffekter i första hand verka dämpande på den privata konsum

tionsefterfrågan. Avsättningsutrymmct för ökad inhemsk produktion för 
hemmamarknaden skulle därigenom bli begränsat, varför exportförmå
gan därför inte skulle påverkas negativt. 

Bedömningar från dansk sida av export- och importutvecklingen för 
1972 före avgiftens införande innebar en fortsatt förbättring i bytesba-
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lansen med möjlighet att komma ned på ett underskott på ca 2,5 miljar
der danska kronor. Med importavgiften räknar man med att under
skottet för 1972 kan reduceras till ca 1,5 miljarder danska kronor. För 
exporten. räknas då med en uppgång på 11 O/o i värde, medan importtill
växten förutses stanna vid 6 O/o. 

En nedgång i den privata konsumtionstillväxten 1972 beräknas upp
vägas av en ökad investeringscfterfrågan (3 a 4 O/o) och en uppgång i 
bostadsbyggandet (ca 10 O/o). Produktionstillväxten skulle därmed bli av 
ungefär samma storlek som 1971, dvs. 3 a 3,5 O/o. 

En fortsatt dämpad privat konsumtionstillväxt ligger väl i linje med 
regeringens ekonomiska politik. Däremot har pris- och kostnadsstcg
ringen hittills inte kunnat reduceras i önskvärd omfattning. En förbätt
rad internationell konkurrenskraft inom näringslivet framstår dock som 
nödvändig. Förbättringen bör bli relativt kraftig fram till 1973, då im
portavgiften helt bortfaller, så att inte betalningsbalansen ånyo försva
gas. Om möjligheter saknas att öka produktiviteten i relation till om

världen måste konkurrensförstärkningen i första hand ta formen av rela
tivt sett långsammare pris- och kostnadsstegringar. Efterfrågestimulans 
torde i första hand beredas åt industriinvesteringar och export. Vad 
gäller investeringsutvecklingen torde osäkerheten vara särskilt stor. Det 
kan inte uteslutas att företagen i investeringsplaneringen iakttar en viss 
försiktighet tills läget för Danmarks inträde i EEC klarnar. Också för 
exportutsikterna kan medlemskap i EEC på sikt få en stor betydelse, 
inte minst för den på senare år stagnerande livsmedelsexporten. 

Finland 

Den finska konjunkturutvecklingen under 1971 visade sig bli betydligt 
svagare än vad som allmänt förutsågs vid årets början. Under de nio 
första månaderna av 1971 minskade industriproduktionen med 2 0/0 

jämfört med motsvarande period föregående år. En markant dlimpning 
av efterfrågan ägde rum på skogsprodukter, vilken är den dominerande 
varugruppen i den finska exporten. Effekten av den allmänna försvag
ningen av konjunkturläget förstärktes dessutom av de omfattande strej
kerna inom metall- och byggnadsindustrin i början av året. Totalt be
räknas bruttonationalproduktens ökning 1971 ha stannat vid ca 1,5 O/o 

att jämföra med 8 O/o 1970. Strejkernas inverkan på totalproduktionens 
tillväxt har uppskattats till ca 1 O/o. 

Som brukligt under och omedelbart efter en högkonjunkturs kulmi
nationsfas var det i första hand den privata konsumtionscftcrfrågan som 
höll totalefterfrågan uppe. Den privata konsumtionen steg liksom 1970 
med drygt 9 O/o i värde. En bidragande orsak var härvidlag de relativt 
kraftiga lönehöjningarna, vilka i flera fall översteg dem som förutsat
tes i stabiliseringsövcrenskommclsen i december 1970. Den reala cffck 
ten härav på den privata konsumtionen reducerades dock i avsevärd 
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grad till följd av den kraftiga prisuppgångcn. Prisökningstaktcn, som 
under 1969 och 1970 var bland de lägsta i Västeuropa, låg under 1971 
närmast över genomsnittet för övriga länder. Under 12-månadsrsperio
den t. o. m. september steg konsumentprisindex med knappt 9 0;0• 

Att högkonjunkturens topp passerats kom under 1971 tydligt till ut
tryck i invcstcringsutvecklingen. Med undantag för årets första måna
der försvagades invcstcringsbenägenheten successivt. Maskininvcstcring
arna, som 1969 och 1970 steg med 22 respektive 15 O/o i volym, beräk
nas endast ha ökat med drygt 3 O/o 1971. Även bostadsinvcstcringarnas 
tillväxt mattades avsevärt, i första hand vad avser det icke statsfinan
sierade beståndet. Bland annat av sysselsättningsskäl har däremot den 
offentliga sektorns efterfrågan hållits väl uppe. 

En relativt snabbt uppkommen brist i extern balans påverkade i hög 
grad uppläggningen av den ekonomiska politiken under andra hälften 
av 1970 liksom under de första månaderna av 1971. Efterfrågan, såväl 
för konsumtion som för investeringar, tog sig under denna period i stor 
utsträckning uttryck i en kraftig ansvällning av importen. Mot denna 
bakgrund bör de åtstramande åtgärder som vidtogs i maj 1971 ses. Åt
gärderna, som tillsammans fått namnet bytesbalanspaketet, innefattade 
bl. a. en tillfällig skattehöjning på varaktiga konsumtionsvaror om 15 O/o 
samt en importutjämningsskatt som varierar mellan 1,2 och 5 O/o (vägt 
medeltal drygt 2 O/o) och gäller drygt hälften av importen. Den senare 
åtgärden motiverades i första hand med den konkurrensfördel som im
portvaror från länder vilka infört mcrvärdcskatt dittills haft. Paketets 
tredje komponent var ett aviserat frisläppande av de konjunkturreser
ver som insamlats från den privata sektorn. Finlands Bank komplette
rade regeringens åtgärder genom en höjning av diskontot från 7 till 
8,5 0;0 samt genom att uppmana bankerna att skära ned vissa konsum
tionskrediter med 15 0;0 under återstoden av 1971. 

Den snabba konjunkturavmattningen under senare hälften av 1971 
torde delvis ha modifierat de förutsättningar som förelåg vid bytesba
lanspaketets införande. Den ekonomiska politikens inriktning på för
bättrad extern balans genom en dämpning av den privata konsumtio

nen torde successivt ha avlösts av ett ökat intresse att motverka de upp
komna recessionstendenscrna. Som ett första led har kreditpolitiken lät

tats samt tidpunkten för konjunkturreservernas frisläppande tidigare
lagts. Någon generell lättnad av finanspolitiken har dock inte aviserats. 

Varuexporten beräknas ha stigit 1971 med endast någon procent i 

värde. Nedgången i exportefterfrågans tillväxt kan bl. a. förklaras av 
en minskad avsättning för träförädlingsvaror. Generellt torde den svaga 
totala exporttillväxten mer vara att hänföra till avsättningssvårigheter 
än till en försvagning av den finska konkurrenskraften. Importvärdet 
1971 kan likaledes beräknas ha ökat relativt svagt jämfört med 1970. 
Stagnationen i importen berodde bl. a. på den jämfört med 1970 sva-
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gare investeringstillväxten liksom en omkastning av lagercykeln. Ut
vecklingen av export- respektive importvärdet medförde att underskot
tet i bytesbalansen kom att bli något större än under 1970, eller drygt 

1 miljard finska mark. 
Den i oktober publicerade budgeten för 1972 väntas från myndig

heternas sida få en svagt stimulerande inverkan. Några ändringar i 
skattegrunderna föreslogs inte. Däremot förlängdes giltighetstiden för 
den tillfälliga omsättningsskatten på varaktiga konsumtionsvaror liksom 
importutjämningsskatten till utgången av 1972. Avsikten har dock upp
getts vara att om bytesbalanssituationen så medger framflytta tidpunk
ten för omsättningsskattens avskaffande.1 

De två huvudförutsättningar som den officiella finska prognosen byg
ger på är dels att den internationella konjunkturen vänder uppåt senast 

under första hälften av 1972, dels att lönerörelsen i mars 1972 inte ger 
ett resultat som avsevärt överstiger produktivitetsökningen. Vad gäller 
den förstnämnda förutsättningen pekar bl. a. föreliggande kapitel på 
att detta kan visa sig ·vara ett alltför optimistiskt antagande. Om så 
skulle visa sig bli fallet kan den antagna exportledda expansionen un
der andra halvåret komma att fördröjas. Det är vidare möjligt att löne
ökningarna 1972 blir högre än de i budgeten förutsatta. Detta skulle i 
sig kunna tala för en högre konsumtionsökning och i så fall få en upp
dragande inverkan på bruttonationalprodukten. I detta avseende kan 
sålunda en motverkande effekt uppstå om den internationella konjunk
turbedömningen visar sig vara alltför optimistisk. Vad gäller bytesba
lansens utveckling kan en kombination av en högre privat konsumtions
tillväxt och svagare internationell avsättningsmarknad innebära att un
derskottet i bytesbalansen blir något större än vad som antagits i bud
geten. A andra sidan bör den nedskrivning som provisoriskt skett av den 
finska marken i förhållande till dess tidigare paritetsvärde tala för en 
mindre ogynnsam utveckling av bytesbalansen. 

Norge 

I Norge beräknas den totala produktionen för 1971 ha stigit med 
ca 5 O/o, att jämföra med en uppgång om 3,5 O/o 1970. Den höga till
växten 1971 har varit beroende på en snabbt expanderande inhemsk 
efterfrågan. Exportutveeklingen synes 1971 närmast ha tenderat att 
stagnera, främst på grund av avsättningsproblem. Sammantaget blev 

den norska ekonomin under 1971 relativt obetydligt påverkad av den 
internationella konjunkturdämpningen. Till den inhemska efterfråge
utveeklingen bidrog särskilt den privata konsumtionstillväxten, vilken 
beräknats uppgå till 6,5 O/o. ökningen kan bl. a. förklaras av en snabb 

1 Senare tillkommande faktorer har medfört att den tillfälliga skattehöj
ningen på varaktiga konsumtionsvaror inte förlängdes. Som en följd härav 
kan den totala finska importen - under i övrigt oförändrade antaganden -
beräknas växa med ytterligare 300 miljoner finska mark 1972. 

3t Riksdagen 1972. 1 saml. Nr 1. Bilaga 1. Finansplanen. Bil. 1 
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reallönestegring och väsentligt ökade transfereringsutgifter. Finanspo
litiken skärptes dock hösten 1970 men den återhållande effekten på ef-· 
terfrågan och slirskilt den privata konsumtionen beräknas ha blivit vä
sentligt mindre än den ursprungligen förutsatta. Även investcringsefter
frågan fortsatte under 1971 att stiga, ca 8,5 O/o ökning i volym. 

Den fortsatt höga inhemska efterfrågan återspeglas i en stram arbets
marknad. Först fr. o. m. juli 1971 blev arbetslösheten större än den var 
1970, men ökningen var relativt begränsad. Samtidigt låg talet för anta
let lediga platser betydligt över 1970 års nivå. Den bidragande orsaken 
till att arbetskraftsefterfrågan hållits så väl uppe kan vara att de in
dustrisektorer som direkt eller indirekt berörts av exportdämpningen 
kännetecknas av förhållandevis ringa arbetskraftsåtgång. Sysselsättning
en räknat i antalet årsverk beräknas 1971 ha ökat med drygt 1 O/o. 

Det prisstopp som infördes i slutet av 1970 upphävdes den 15 novem
ber 1971. Prisuppgången hade dessförinnan dämpats och blev 3 O/o un
der årets första nio månader. Lönerna steg däremot mera än väntat. 
Den snabba löneglidningen från 1970 synes nämligen ha fortsatt under 
i varje fall första hälften av 1971. De sammanlagda lönekostnaderna, 
inklusive sociala avgifter, beräknas i genomsnitt bli 14 O/o högre 1971 
än 1970. Då samtidigt produktiviteten inom industrin förefaller ha ut
vecklats svagt både under 1970 och 1971 skulle det möjligen kunna 
hävdas att förbättringen av reallönerna delvis fått ske på bekostnad av 
en något försämrad internationell konkurrenskraft. 

Försämringen i bytesbalansen 1971 väntas stanna vid drygt 1 miljard 
norska kronor, varvid är att märka att nettot från sjöfarten beräknats 
öka med 600 miljoner. Underskottet skulle därmed uppgå till ca 2 500 
miljoner norska kronor. Efterfrågan på norska exportvaror blev 1971 
något svagare än väntat. Exportvolymen exklusive fartyg januari-ok
tober 1971 sjönk sålunda med 1,5 O/o medan exportvärdet ökade med 
4,8 O/o. Den internationella efterfrågan har i första hand varit svag för 
träindustrin samt metallindustrin. Däremot har exportorderingången 
för verkstadsindustrin utvecklats mera gynnsamt. För helåret 1971 räk
nas i nationalbudgeten här med en exporttillväxt exklusive fartyg på 

ca 2 0/0 i volym och drygt 6 O/o i värde. 
Importen har efter en nedgång i början av 1971, som sammanhänger 

med lagerutvecklingen, åter tagit fart. I nationalbudgeten för 1972 räk
nar man med att importtillväxten 1971 stannat vid ca 1 O/o i volym och 
drygt 6 O/o i värde. Under de första tre kvartalen steg dock importvär
det med ca 8,5 O/o jämfört med motsvarande period 1970. 

Försämringen i bytesbalansen 1971 har inte bedömts utgöra något 
hinder för en fortsatt hög inhemsk efterfrågetillväxt 1972. De finanspo
litiska åtgärder som vidtagits har inriktats på fortsatta sociala förbätt
ringar av olika slag, ökade pensioner och sjukpenningar etc. Transfere

ringsutgiftcrna beräknas sålunda öka med drygt 14 O/o mellan 1971 och 
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1972. Då de även tidigare år expanderat i snabb takt - ökningen mel
lan 1970 och 1971 var 22 O/o - har de mer än fördubblats på fyra år. 

Den offentliga budgetens samlade inverkan på efterfrågan beräknas 
dock bli mer restriktiv 1972 än 1971. De ökade sociala utgifterna skall 
finansieras med ökade avgifter och premier, såsom folkpensions- och 
sjukförsäkringsavgifter. Vidare har regeringen presenterat förslag till 
skärpningar i förmögenhetsbeskattningen för såväl individer som aktie
bolag. Dessa skatteförändringar beräknas tillföra statskassan drygt 300 
miljoner norska kronor 1972. Finanspolitiken 1972 synes alltså i hög 
grad vara styrd av fördclningspolitiska motiv. Den kan samtidigt antas 
utöva en avsevärd konsumtionsstimulans. 

Den privata konsumtionen har för 1972 beräknats stiga med 4 O/o. 

De ökade transfereringarna antas förklara nära nog hälften av denna 
stegring. Löneavtalen för 1972 är ännu inte klara, varför inkomst- och 

prisutveckling 1972 är osäkra poster. 
Den starka investeringsefterfrågan som pågått under såväl 1970 som 

1971 väntas inte fortsätta under 1972. Totalt sett räknas detta år med 
en nedgång på nära 1 O/o, vilket sammanhänger med kraftigt minskade 
fartygsinvcsteringar. lndustriinvcsteringarna förutses i stort sett hålla 
sig på samma nivå som 1971. Uppgång väntas främst för byggnads
och anläggningsvcrksamhct samt statlig investeringsverksamhet. 

Exportefterfrågan väntas ta ny fart under 1972, även om marknaden 
för trävaror och vissa metaller, såsom aluminium, bedöms bli svag. Ex

porten räknas totalt stiga med ca 8,5 O/o i volym. För importen förut
ses en långsammare ökningstakt, drygt 3 O/o. Bedömningen innebär för 
exporten en omsvängning från en svag till en förhållandevis starkt ex
pansiv utveckling mellan 1971 och 1972. Med tanke på att den inter
nationella konjunkturuppgången kan dröja förefaller exportprognosen 
väl optimistisk. Då inseglingsnettot från sjöfarten bedöms minska något 
men ungefär motvägas av ett lägre underskott i handeln med fartyg, 
skulle förblittringcn i bytesbalansen 1972 uppgå till 400 miljoner norska 
kronor. 

Bruttonationalprodukten beräknas 1972 kunna öka med 4,7 O/o. Bak
om denna prognos ligger ett antagande om en sysselsättningsökning 
med 1,8 O/o och en normal produktivitetstillväxt. 
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111. Utrikeshandeln 

1. Exportenl 

Tillväxten av den svenska exporten exklusive fartyg, som fortfarande 
under andra halvåret 1970 var mycket hög, sjönk till en ytterst måttlig 
nivå under första halvåret 1971. I volym räknat steg exporten exklusive 
fartyg från andra halvåret 1970 till första halvåret 1971 med endast 
knappt 1 O/o. Tillväxten hölls under första halvåret 1971 uppe av ex

porten av verkstadsprodukter, som fortsatte stiga relativt kraftigt om 
än i betydligt lägre takt än under loppet av 1970. Den fortsatt ganska 
höga tillväxten av exporten av verkstadsprodukter får ses mot bakgrund 
av de stora exportorderstockarna inom verkstadsindustrin vid årsskiftet 
1969/1970 och de stora leveranserna av flygplan under första halvåret 
1971. Avmattningen i ökningstakten för den totala exporten under 
första halvåret 1971 kan alltså främst hänföras till utvecklingen av rå
varuexporten och främst då massa och malm. Förbrukarlagren av 
massa i Västeuropa - och troligen också av papper - byggdes upp 
kraftigt under andra halvåret 1970 och vid årsskiftet 1970/1971 slog 
lagercykeln om, vilket medförde en snabb och kraftig exportminskning 
under första halvåret 1971. Den kraftiga nedgången av exporten av 
malm synes ha orsakats av produktionsneddragningar inom stålindu
strin inom EEC. Även exporten av järn och stål utvecklades svagt un
der första halvåret 1971. 

Under andra halvåret 1971 synes exporten exklusive fartyg ha varit 
lägre än under första halvåret (säsongrensat). Nedgången i exportvo
lymen var framför allt en följd av att exportleveranserna av verkstads
produkter - troligen under intryck av minskningen av exportorderin
gången under de senaste femton månaderna - visade en tillbakagång. 
Samtidigt föll exporten av trävaror kraftigt efter den exceptionellt höga 
nivån under första halvåret. Utförseln av malm fortsatte minska medan 
en klar förbättring i utvecklingen av exportleveranserna märktes för 
papper och övriga varor. Exportleveranserna av massa förefaller ha 
slutat falla under andra halvåret sannolikt som följd av en upphörande 
lageravveckling hos massaförbrukarna i Västeuropa mot slutet av 1971. 

Exportpriserna fortsatte stiga i hög takt under första halvåret 1971. 
Detta var främst en följd av en kraftig prisstegring för verkstadspro
dukter~, medan takten i prisuppgången på råvarusidan avtog. Under 
andra halvåret 1971 avtog även prisstegringstakten för verkstadsproduk-

1 De i detta och följande avsnitt redovisade beräkningarna bygger på de för
utsättningar, som förelåg före valutaöverenskommelsen den 19 december. En 
kalkyl över effekterna av valutaöverenskommelsen återges efter avsnittet om 
importen. 

2 Jämför not 1 tabell 1. 
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ter och till följd av det försvagade efterfrågeläget på råvarusidan synes 
priserna på framför allt massa samt järn och stål ha sjunkit något från 
första till andra halvåret 1971. 

I värde beräknas den svenska exporten exklusive fartyg ha stigit med 
9 0;0 1970-1971. I föregående kapitel beräknas uppgången i världs

exporten 1970-1971 till ca 12 O/o, vilket alltså betyder att den svenska 
andelen av världscxporten sjönk från 1970, då den stigit kraftigt, till 
1971. Det synes emellertid inte vara fråga om en försämrad svensk 
konkurrenskraft utan snarare om en med hänsyn till konjunkturfas
ningen 1970-1971 ogynnsam varusammansättning och Jänderfördel
ning. Som ovan påpekats slog vändningen i lagercykeln mycket hårt på 

den svenska exporten av massa och papper. Dessutom torde världshan
deln med stål ha ökat kraftigt under 1971 till följd av lageruppbyggna
den i Förenta staterna, vilket med hänsyn till den förhållandevis begrän
sade kapaciteten och produktionsinriktningen i den svenska stålindustrin 

inte kunde komma Sverige tillgodo. Den värdemässiga exportökningen 
för verkstadsprodukter med 17 1/2 O/o synes dock ha varit i nivå med 
expansion av världshandeln med verkstadsprodukter. 

De nedan redovisade varugruppsvisa prognoserna ger en värdemässig 
ökning av den svenska exporten exklusive fartyg 1971-1972 med 
5 l/2 O/o. En sådan tillväxt implicerar en fortsatt nedgång av den svenska 
andelen av världshandeln under 1972. Det finns flera skäl som talar för 

att så kan bli fallet. Det har antagits att dollarnoterade priser inom inter
nationell handel som regel justeras uppåt till följd av dollardevalvering
en. Den svenska massaexporten, till exempel, säljs till större delen i dol

lar men efterfrågeläget synes inte ge utrymme för någon sådan uppjuste
ring. Svårigheten att på vissa områden justera upp dollarpriserna med
för att man kan vänta sig en lägre prisökning för den svenska exporten 
under 1972 än vad man förutser för världshandeln uttryckt i dollar. Vi
dare väntas en förhållandevis stor del av världshandelns tillväxt 1972 
trots importavgiften falla på en ökad import till Förenta staterna. För
enta staternas betydelse för svensk export torde vara mindre än dess 
betydelse i världshandeln, varför man även av den anledningen kan 
räkna med en lägre tillväxt av den svenska exporten än av världshan
deln. Vidare förutses en förhållandevis låg tillväxt för de nordiska län

dernas import. Dessa tar ca en fjärdedel av den svenska exporten. Sär
skilt hårt torde den danska importavgiften, med dess tidsbegränsning, 

slå på den svenska exporten av varaktiga konsumtionsvaror. Efter de 
undantag som medgivits i lagen av den 21 oktober 1971 berörs närmare 
två tredjedelar av den svenska exporten till Danmark av importavgiften. 
Därtill kommer den neddragande effekten på tillväxten av att de stora 
leveranserna av flygplan till Danmark under 1971 nästan helt bortfal

ler under 1972. 
Att exportleveranserna av flygplan minskar kraftigt 1971-1972 be-
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tyder också att exporten av vcrkstadsproduktcr beräknas öka mycket 
långsamt. Den exportenkät som utfördes i månadsskiftet oktober/no
vember 1971 redovisar en ökning av verkstadsexporten 1971-1972 med 
endast 6 Ofo - en ökning som mot bakgrund av den i föregående kapi
tel skisserade utvecklingen av investeringarna i Västeuropa under 1972 
kan anses trolig. Den danska importavgiften är också en av orsakerna 
till att exporten av övriga varor har beräknats öka betydligt långsam
mare under 1972 än den genomsnittliga tillväxten under 60-talct. 

På råvarusidan beräknas exporten av massa stimuleras av en upp

hörande lageravveckling under första halvåret 1972 för att under 
andra halvåret kunna växa i takt med efterfrågan, som särskilt i Stor
britannien väntas expandera i en förhållandevis hög takt. 

Exporten av malm däremot förutses fortsätta utvecklas svagt till följd 
av att lagren av malm i avnämarländerna fördröjer ett genomslag av en 
ökande stålproduktion på avhämtningen av malm. 

Utvecklingen av exporten av järn och stål är prognoserad på grund
val av järn- och stålverkens uppgifter i statistiska centralbyråns ex
portenkät i oktober/november 1971. Stålverken räknar med en vändning 
i exporten under andra halvåret 1971 och under 1972 beräknas efterfrå
gan i de nordiska länderna, Storbritannien och Förenta staterna öka i 
sådan takt att exporten av järn och stål kan öka med 8 1/2 O/o i volym. 
Till följd av en fortsatt svag utveckling av efterfrågan i Sverige torde 
man kunna räkna med ytterligare höjda andelar av de nordiska län

dernas import under 1972. 
Neddragande på exporttillväxten under 1972 jämfört med 1971 ver

kar exporten av livsmedel med ett omslag från en 35-procentig ökning 
1970-1971 till en minskning med 8 O/o 1971-1972. Det kraftiga om
slaget i exportutvecklingen bygger på antagandet om en normal skörd 
under 1972 till skillnad från de mycket stora skördarna under 1970 och 

1971. 
I volym räknat resulterar de varugruppsvisa prognoserna i en ökning 

av exporten exklusive fartyg med 3 1/2 O/o 1971-1972. Detta implicerar 
en ökning med ca 3 O/o i årstakt under första halvåret 1972, då export
efterfrågan fortfarande beräknas bli ganska svag men då man på 
skogssidan synes kunna räkna med positiva effekter från lagerutvcck
lingen. Under andra halvåret, då ett uppsving i Västeuropa kan tänkas 
komma igång, beräknas exporten växa betydligt snabbare än under 

första halvåret. 
Ändrade valutakurser medför återverkningar även vad gäller utveck

lingen av exportpriserna under 1972. En del av den svenska exporten 

noteras i dollar - så exempelvis massapriserna - vilket innebär att pri
serna i svenska kronor vid en nedskrivning av dollarkursen faller. Priser

na på vissa andra varor noteras i andra valutor som t. ex. pund. Med 
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hänsyn till efterfrågeutvecklingen har det bedömts som troligt att export
priserna kommer att stiga betydligt långsammare under 1972 än under 
1970 och 1971. På råvarusidan antas prisutvecklingen i vissa fall bli ned
åtriktad under åtminstone första hälften av 1972, medan exportprisindcx 
för verkstadsprodukter beräknas öka betydligt långsammare under 1972 
än under 1971. För den totala exporten beräknas priserna stiga med 

2 °lo 1971-1972 mot 5 112 O/o 1970-1971. 

Träi'aror 

Den svenska exporten av trävaror synes totalt sett ha ökat med 

11/2 O/o i volym 1970-1971. För sågade och hyvlade barrträvaror 
beräknas utförseln ha uppgått till drygt 7,2 miljoner kbm - en ökning 
jämfört med 1970 med 5 O/o. Utförseln av sågade och hyvlade trävaror 
var mycket hög under senare delen av 1970 och under första h1ilftcn av 
1971. Under andra halvåret var exporten betydligt lägre. Till den be
tydande exporten under första halvåret 1971 torde den milda vintern 
starkt ha bidragit samtidigt som tillgången på tonnage var god. På de 
svenska exportmarknaderna synes aktiviteten under 1971 ha varit något 
olika men totalt sett förefaller importen dit ha varit i stort sett oför
ändrad 1970-1971. Den svenska exportökningen avspeglar sålunda 
främst höjda andelar av de västeuropeiska ländernas import av trävaror. 
Den kanadensiska konkurrensen på den brittiska marknaden avtog suc
cessivt under 1971 till följd av den avsevärda ökningen av bostadsbyg
gande i Förenta staterna, vilket medförde en omläggning av den ka
nadensiska trävaruexporten dit. På övriga europeiska marknader synes 
konkurrensen från övriga avlastare ha minskat, vilket delvis var en effekt 
av ett ökat inhemskt byggande. 

Av övriga i gruppen trävaror ingående produkter - massaved och 
sågtimmer - var exporten mycket hög under 1970 till följd av storm
fällningarna i slutet av 1969. Under första hälften av 1971 fortsatte ex
porten att expandera men under senare hälfen föll exporten mycket 
kraftigt. Bakom denna utveckling ligger ncdclrngningcn av den norska 
massaproduktionen och de i samband med de stora svenska leveranserna 
av massaved under första halvåret kraftigt växande massavedslagrcn i 
Norge. 

Priserna på de exporterade kvantiteterna steg förhållandevis snabbt 
under de tre första kvartalen 1971 men synes ha sjunkit något under 
fjärde kvartalet. 

För 1972 kan man räkna med en fortsatt ökning av den svenska 
exporten av sågade och hyvlade barrträvaror. Importbehovet i Stor
britannien väntas öka till följd av det expanderande bostadsbyggandet 
och i Danmark torde byggandet vända från en nedgång under 1971 
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Tabell ID: 1. Exportutvecklingen för olika varugrupper 1970-1972 

Exportvärde, milj. kr. Procentuella förändringar från föregående år 

Volym Pris 

1970 1971 1972 1970 1971 1972 1970 

Trävaror 2 082 2 215 2180 5, 1 1,5 - 0,5 
Massa 2 965 2 745 2 920 2,4 -13 10,5 
Papper 3 094 3 175 3 435 6,7 -1 6 
Malm 1 449 1 470 1 480 - 7,8 - 6,5 0 
Järn och stål 3 133 2925 3 175 - 0,2 -4 8,5 
Övriga metaller 854 775 810 - 4,3 8 2,5 
Verkstads produkter 

exkl. fartyg 13 319 15 620 16 560 21,1 7,5 2 
Livsmedel 837 1160 1 055 -17,6 35 8 
Övriga varor 5 584 6190 6 680 13,2 7 6 

Totala exporten 
exkl. fartyg 33 316 36275 38295 9,8 3,5 3,5 

Fartyg l 834 1 910 1 790 4,3 2 -11,5 

Totalt 35150 38185 40 085 9,6 3,5 3 

1 Prisförändringen för verkstadsprodukter kan endast till mindre del hänfö
ras till rena prisökningar. De prisförändringar som redovisas i tabellen är de 
implicita prisförändringar som framkommer med ledning av utrikeshandelns 
varuvisa uppgifter om exporterad kvantitet och motsvarande värdesumma 
och avspeglar således den genomsnittliga prisförändringen inom olika varu
positioner. Därigenom registreras inte endast faktiska prisförändringar utan 
även kvalitctsförändringar och förändringar i fördelningen på varor av olika 
kvalitet inom olika varugrupper. Normalt torde huvuddelen av den registre
rade prisökningen för verkstadsprodukterna kunna hänföras till denna statis
tiska missvisning. 

Anm. 1970 års exportvärden enligt den definitiva statistiken. Uppgifterna för 1971 
är baserade på den faktiska exportutvecklingen under årets tio första månader. 
Samtliga uppgifter för 1972 avser prognoser. Värdeuppgifterna är avrundade till 
närmaste 5- resp. lO-tal milj. kr. och de procentuella förändringarna till när
maste hela resp. halva tal. 

Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet. 

till en uppgång under 1972. Detta beräknas medföra en ökad import 
av trävaror. Däremot kan man vänta sig en svagare utveckling av Ne
derländernas och Västtysklands trävaruimport under 1972 än under 1971 
bl. a. beroende på att lagren av trävaror var förhållandevis stora i slutet 
av 1971. 

Större delen av den beräknade svenska exportökningen under 1972 
är dock hänförlig till fortsatta andelsvinster i de viktigaste import
länderna. Det ytterligare höjda bostadsbyggandet i Förenta staterna för
utses suga upp större delen av det kanadensiska utbudet och Finland 
och Sovjetunionen torde även under 1972 ha problem med råvaruför
sörjningen respektive paketeringen av trävaror. Mot denna bakgrund 
beräknas den svenska exporten av sågade och hyvlade trävaror öka med 
2 1/2 O/o, vilket ger en exportkvantitet på 7,4 miljoner kbm. 
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Exporten av massaved torde däremot minska kraftigt under 1972. 
Någon ljusning av den norska massaindustrins situation och därmed ef
terfrågan på svensk massaved kan inte förutses och därtill kommer att 
lagren av massaved i Norge sannolikt kommer att skäras ned under 
1972. För trävaror totalt beräknas exporten därmed minska något 

1971-1972. 
Den minskade efterfrågan på trävaror i Sverige under 1971 ledde till 

en kraftig lageruppbyggnad hos sågverken, vilket torde komma att verka 
pressande på försäljningsprisnivån. Det är därför sannolikt att priserna 

på de exporterade kvantiteterna kommer att ligga något lägre under 

1972 än under 1971. Exportprisindex för trävaror beräknas därför falla 

med ca 11/2 O/o 1971-1972. 

Massa 

Exporten av massa påverkades under första hälften av 1971 synner
ligen kraftigt av ett lageromslag hos förbrukarna i Västeuropa. Av till
gänglig statistik att döma steg massalagren hos pappersbruken i Väst

europa under 1970 med inemot 1/2 miljon ton och i samband med att 
pappersförbrukningen började avta mot slutet av 1970 drogs massalag
ren ned kraftigt under första hälften av 1971. Den svenska exporten av 
massa sjönk från andra halvåret 1970 till första halvåret 1971 med näs
tan 16 % i volym (säsongrensat). Först mot slutet av 1971 synes den 
exceptionella lagerneddragningen ha upphört och den svenska exporten 

av massa var i stort sett oförändrad mellan halvåren 1971. I volym riik
nat beräknas den svenska exporten av massa ha sjunkit med 13 % 

1970-1971. 
Den minskade efterfrågan ledde till att producenternas färdigvaru

lager steg kraftigt, vilket verkade pressande på den under 1969 och 
1970 snabbt stigande prisnivån. Prisuppgången fortsatte emellertid un
der första halvåret 1971 om än i lägre takt än under loppet av 1970 
men priserna synes ha fallit något under andra halvåret l 971. En annan 
orsak till prisnedgången var de facto-devalveringen av den amerikanska 
dollarn. 

Med hänsyn till utbudssituationen och att pappersförbrukningen inte 
kan väntas öka särskilt snabbt under första halvåret 1972, torde någon 
starkare uppgång av massaleveranserna inte vara att vänta. Man kan 
dock räkna med en positiv effekt av en upphörande lageravveckling. 
För andra halvåret 1972 förutses en ökad ekonomisk aktivitet i Väst
europa, vilket borde verka uppdragande på pappersförbrukningen. Där
med torde också behovet av massa stiga. Med den bild av lagerutveck
lingen som här har givits synes lagernivån hos köparna i mitten av 1972 

komma att vara obekvämt låg, vilket beräknas ge incitament till en viss 
lageruppbyggnad i utlandet under senare delen av 1972. Som en positiv 
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faktor för den svenska massaexporten får också räknas den successivt 
ökade produktionen i Förenta staterna under 1972. Mot denna bakgrund 
beräknas exporten av massa stiga med 10 1/2 % i volym 1971-1972. 

Några positiva effekter på prisutvecklingen av den ökade efterfrågan 
torde man inte kunna räkna med förrän i slutet av 1972. Det ter sig 
därför rimligt att räkna med en nedgång i exportpriserna för massa 

mellan genomsnitten för 1971 och 1972 bl. a. med hänsyn till dollar
devalveringen. 

Papper 

Exporten av papper visar under de senaste två åren i stort sett samma 
utveckling som exporten av massa även om svängningarna har varit be
tydligt mindre. Tillväxten av pappersexporten var alltså förhållandevis 
hög under andra halvåret 1970 och under första halvåret 1971 sjönk 
exporten av papper med nästan 5 % i volym (säsongrensat). Det torde 
mot bakgrund av efterfrågeutvecklingen i Västeuropa ligga nära till 
hands att förklara exportutvecklingen med att lagren av papper byggdes 
upp under senare delen av 1970 för att dras ned under första halvåret 
1971. Det är också speciellt exporten av kraftpapper som utvecklats på 
detta sätt. 

Från första till andra halvåret 1971 steg exporten ånyo ganska kraf
tigt. Speciellt höga var exportleveranserna under tredje kvartalet (sä
songrensat), vilket delvis torde vara en effekt av stora köp inför en se
dan länge annonserad prishöjning på kraftpapper och kraftliner. 

Exportpriserna för papper steg under loppet av 1971 men uppgången 
avtog något mot slutet av året och ökningen beräknas ha uppgått till 
3 1/2 % l 970-1971. I volym räknat synes pappersexporten ha minskat 
med 1 % till följd av det kraftiga fallet under första halvåret 1971. 

Till följd av lageruppbyggnaden i Västeuropa under senare delen av 
1971 beräknas den svenska exporten under första halvåret 1972 växa 
något långsammare än förbrukningen. Denna förutses dock öka något 

snabbare än under andra halvåret 1971. Orsaken till detta är främst den 
ökade ekonomiska aktiviteten i Storbritannien. Under andra halvåret 
1972 väntas exporttillväxten (säsongrensat) ånyo bli av samma stor
leksordning som under andra halvåret 1971, delvis på grund av att lager
avvecklingen då är avslutad men också till följd av en ökad ekonomisk 
tillväxt i Västeuropa. Den danska importavgiften beräknas hålla tillbaka 
exporten till Danmark under 1972 och tillväxten av efterfrågan på pap

per i Västtyskland torde bli långsammare än under 1971. Med ett an
tagande om en högre efterfrågetillväxt under andra halvåret 1972 än 

under första beräknas den svenska exporten av papper öka med 5 % i 
volym 1971-1972. Även beträffande pappersexporten torde konjunk
turuppgången i Förenta staterna ge vissa positiva effekter. Kostnads-
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stegringarna för Västeuropas pappersindustri var under 1970 och 1971 
osedvanligt kraftiga, varför man kan vänta sig att priserna stiger något 
även under 1972. 

Malm 

Som följd av LKAB-strejken 1970 var järnmalmsexporten under bör
jan av 1971 åtskilligt högre än ett år tidigare. De tre sista kvartalen 
uppvisar däremot minskningar jämfört med motsvarande kvartal 1970. 

Den minskade exporten sammanhänger med den svaga stålkonjunkturen 
i Västeuropa. Betydande produktionsinskränkningar har skett inom stål

sektorn och malmbehovet har därför minskat. Den svenska järnmalms
exporten beräknas ha uppgått till ca 26 miljoner ton under 1971, vilket 

är 2 miljoner ton mindre än under det strejkpåverkade 1970. Utförseln 
av övriga malmer uppskattas ha varit ungefär 2 % högre än under 1970, 
varför exportvolymen för malm totalt minskade med 6 1/2 % 1970-

1971. 
Malmpriserna som kontinuerligt sjunkit under så gott som hela 60-

talet vände uppåt i slutet av 1969 och har sedan fortsatt att stiga. Upp
gången 1970-1971 beräknas till 8 1/2 %. 

Orderingången från hemmamarknaden till EEC:s stålindustri har un

der loppet av 1971 svängt kring en relativt låg nivå. Stållagren hos 
mellanhänder och förbrukare var i början av 1971 mycket stora och 

eftersom konsumtionen av järn och stål varit låg har lageravvecklingen 
skett långsamt. Klart är att den svaga utvecklingen av konsumtionen 
i framför allt Västtyskland kommer att verka bromsande på orderin
gången en bit in på 1972. Även exportutsikterna för EEC:s stålverk sy
nes vara ogynnsamma. De amerikanska åtgärderna samt konkurrensen 
från den japanska stålindustrin torde medföra ökade svårigheter att av
sätta beräknade exportkvantiteter. 

Mot denna bakgrund samt med hänsyn till att frakterna sjunkit kraf
tigt synes förutsättningarna för den svenska malmexportens utveckling 
under 1972 inte vara gynnsamma - särskilt inte under första halvåret. 
En vLintad minskning av järnmalmsexporten till Västtyskland kan dock 
kompenseras av en ökning av exporten till andra länder. Under 1972 
förutses den svenska malmexporten bli oförändrad jämfört med 1971. 

Jiirn och stål 

Exporten av järn och stål, som under loppet av 1969 och 1970 låg i 
stort sett stilla, minskade från andra halvåret 1970 till första halvåret 

1971 med 3 1/2 % i volym (säsongrensat). Under andra halvåret synes 
exporten ha legat kvar på första halvårets nivå och exporten minskade 
1970-1971 med ca 4 % i volym. Den svaga efterfrågeutvecklingen i 
Västeuropa, förstärkt av en lagerneddragning under främst första halv-
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året 1971, torde ha varit orsak till den minskade svenska exporten. Spe
ciellt svag var utvecklingen av exporten av specialstål och rör. Exporten 
av handelsstål ökade däremot - sannolikt som följd av den minskade 
efterfrågan från hemmamarknaden. Härigenom steg den svenska ande
len av de nordiska ländernas import. Denna minskade emellertid kraf
tigt och medförde lik"Väl en nedgång av den svenska exporten dit. Lika

så föll exporten till Västtyskland under andra halvåret 1970 och fort
satte falla under första delen av 1971. Däremot ökade utförseln till För
enta staterna i samband med den successivt höjda produktionen i För
enta staterna. Uppgången av exporten till råvaruländerna får delvis ses 

som en följd av den svaga efterfrågeutvecklingen i Västeuropa. 
Priserna som sjönk något mot slutet av 1970 fortsatte falla under 

första halvåret 1971. Under tredje kvartalet drog sig emellertid export
priserna ånyo uppåt. Medan priserna på specialstål - främst på rost
fria produkter - föll mycket kraftigt från den exceptionellt höga nivån 
i mitten av 1970, hölls priserna på handelsstål relativt väl uppe. Detta 
får ses mot bakgrund av produktionsbegränsningarna inom EEC:s stål
industri. De svenska exportpriserna synes ha sjunkit med 3 % 1970-
1971. 

Till grund för bedömningen av exportutvecklingen under 1972 ligger 
en av statistiska centralbyrån 1971 utförd exportenkät för järn- och stål
verk, vilken för första gången företagits i oktober/november. Jämfört 
med augustienkäten 1971 har järn- och stålverken justerat ned sina pla
ner och förväntningar för 1972. För 1972 räknar företagen nu med en 
ökning av exportvärdet med 8 1/2 %. Sedan augusti 1971 har järn- och 
stålverken höjt upp sina beräkningar för exporten till Västtyskland, 
Norge och öststaterna. Man har samtidigt justerat ned sina prognoser 
för exporten till de övriga nordiska länderna, Nordamerika och råvaru
länderna. Den mer optimistiska synen på exportmöjligheterna till Väst
tyskland är svår att förklara. Inför den föregående konjunktursvackan 
i Västtyskland var företagens prognossäkerhet mycket låg och det kan 
vara fråga om en liknande felbedömning av effekterna av konjunktur
utvecklingcn nu. I föregående kapitel förutses en fortsatt nedgång av 

efterfrågetillväxten i Västtyskland speciellt under första halvåret 1972. 
Om man jämför prognoserna för exporten av järn och stål till Nord

amerika under 1972 mellan augustienkäten, då företagen ännu inte kän
de till importavgiften, och novemberenkäten förefaller företagen inte 
ha räknat med några större effekter av importavgiften på den svenska 
stålexporten. I augustienkäten räknade man med en exportvärdeökning 

1971-1972 med knappt 111/2 %, medan man i novemberenkäten räk
nar med en ökning med 12 % . Järn- och stålverken har dragit ned 
prognosen för exporten till råvaruländerna betydligt och prognosen före
faller såtillvida ligga mer i linje med exportmöjligheterna än i augusti. 

På grund av att järn- och stålverken i novemberenkäten synes ha en 
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något mer optimistisk uppfattning om efterfrågeutvecklingen under 1972 
än vad som framgår av föregående kapitel, har den sedvanliga upp
justeringen av enkätprognoserna på två och tre halvårs sikt inte före
tagits. Exporten av järn och stål beräknas alltså öka med 8 112 % i 
värde 1971-1972. Priserna torde komma att i stort sett ligga kvar på 
andra halvårets 1971 nivå under första halvåret 1972 för att dra sig 
något uppåt under andra halvåret. Med denna prognos skulle export
priserna bli oförändrade mellan genomsnitten 1971 och 1972 och vo
lymökningen kan beräknas till 8 1/2 % . 

övriga metaller 

För gruppen övriga metaller har den i förhållande till utbudet svaga 
efterfrågan medfört en stark prispress. Den kraftiga kapacitetsutbygg
naden som i Europa ägde rum under högkonjunkturen 1968-1970 har 
lett till att kapacitetsutnyttjandet med 1971 års betydligt svagare efter
frågan har sjunkit till en mycket låg nivå. Aluminiumverken tycks ha 
drabbats hårdast med betydande produktionsinskränkningar som följd. 
Den svaga konjunkturen har medfört att länder som tidigare var stor
importörer av övriga metaller under 1971 börjat exportera. Detta gäller 
framför allt Japan. Priserna på London Metal Exchange (LME) har 
fortsatt att falla under senare delen av 1971 och några tecken till vänd
ning kan ännu ej skönjas. 

För den svenska exporten av övriga metaller har utvecklingen på 
världsmarknaden medfört att priserna under 1971 legat upp till 16 O/o 

under 1970 års nivå. I volym har dock exporten 1971 varit drygt 8 O/o 
högre än 1970. Framför allt har aluminium i obearbetad form utförts 
i betydligt högre kvantitet. Även blyexporten har ökat markant, medan 
kopparexporten står för en betydligt lägre ökning. Förklaringen till 
den kvantitativa ökningen av exporten står till en del att finna i att 
den inhemska efterfrågan varit matt. Dessutom skedde även i Sverige 
kapacitetsutvidgningar - framför allt på aluminiumsidan - i slutet 
av 60-talet. 

För 1972 har kalkylerats med ett konjunkturomslag under loppet av 
året. Detta skulle medföra en ökad inhemsk efterfrågan samtidigt som 
de internationella priserna stabiliseras och sedan stiger. Marginalerna 
mellan ett utbudsöverskott och ett efterfrågeöverskott på världsmark
naden är emellertid mycket små. De nuvarande låga priserna har med
fört driftsinskränkningar i flera av världens metallverk och på grund 
därav är det möjligt att jämvikt kan uppnås under 1972, speciellt vid 
en återhämtning i den amerikanska ekonomin. 

För den svenska exporten har kalkylerats med en ökning i volym 

med 2 1/2 O/o och i pris med 2 O/o. Aluminiumpriserna har kalkylerats 
fortsätta falla ännu långt in på 1972, medan kopparpriserna betydligt 
tidigare åter skulle börja stiga. 
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Diagram ID: 1. Volym- och prisutvccklingcn för exporten, totalt och uppdelat på 
varugrupper 1966-1972 

Index: 1959 = 100. Säsongrensade halvårsdata. Log. skala 
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V erkstadsprodukter 

Exporten av verkstadsprodukter ökade kraftigt under loppet av 
1969 och 1970 efter en mycket snabb ökning av exportorderingången 
som avspeglade den ökade investeringsaktiviteten i utlandet. Under 
första halvåret 1971 fortsatte exportleveranserna att stiga men i betyd
ligt lägre takt än under 1970. Härtill bidrog de mycket stora leveran
serna av flygplan, speciellt till Danmark. Exportorderingången som sy
nes ha fallit från mitten av 1970 hölls uppe på en relativt hög nivå 
samtidigt som exportorderstockarna fortfarande vid utgången av 1970 
var mycket stora. Den markant minskade hemmaefterfrågan synes 
också ha bidragit till att hålla exporten uppe trots försvagningen av 
efterfrågan utomlands. Så ökade exporten av personbilar mycket kraf
tigt under första halvåret 1971 - en ökning som i något lägre takt 
synes ha fortsatt under andra halvåret. 

Den totala exporten av verkstadsprodukter synes emellertid ha mins
kat från första till andra halvåret 1971. Exportorderingången föll kraf
tigt under första halvåret 1971 i samband med en markant nedgång i 

investeringsaktiviteten utomlands och exportorderstockarna sjönk. Från 
1970 till 1971 synes exporten av verkstadsprodukter ha ökat med 
17 1/2 O/o i värde. Exportpriserna steg emellertid mycket kraftigt, 

9 1/2 O/o, och exportvolymen beräknas ha ökat med 7 1/2 O/o. 
Också för verkstäder har statistiska centralbyrån 1971 för första 

gången utfört en exportenkät även i oktober/november. Denna ligger 
till grund för prognosen för exporten av verkstadprodukter under 
1972. Liksom i enkäten som utfördes i augusti 1971 är verkstadsföre
tagen relativt pessimistiska vad gäller exportutvccklingen under 1972. 
Enkäten visar en ökning 1971-1972 med 6 O/o i värde. Man räknar 
med en förhållandevis svag tillväxt av exportc? till V[istcuropa, vil
ket bl. a. förklaras av en minskning av exporten till Danmark. Ned
gfmgen av exporten till Danmark får ses mot bakgrund av de stora le
veranserna av flygplan under 1971 och den i slutet av oktober införda 
importavgiften som slår särskilt hårt på exporten av verkstadsproduk
ter. Däremot förutser verkstadsföretagen liksom järn- och stålverken 
en ganska kraftig ökning av exporten till Västtyskland. Som framgår 
av föregående kapitel väntas investeringsverksamheten under 1972 i 
förhållande till 1971 utvecklas svagt särskilt i Västtyskland och för
utsättningarna för en kraftigt ökad svensk export av verkstadsproduk
ter till Västtyskland torde därför vara begränsade även om den svenska 
konkurrensförmågan gentemot Västtyskland synes komma att öka. 

I augustienkäten 1971 var verkstadsföretagen ännu inte medvetna 

om den amerikanska importavgiften och upphävandet av dollarns 
konvertibilitet mot guldet. I novemberenkäten har man tvärtemot vad 
som kunde väntas dragit upp sina prognoser för exporten till Förenta 
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staterna under 1972 jämfört med augustienkäten. Från 1971 räknar 
verkstadsförctagcn med en exportökning med 6 0;0 i värde. Med hän
syn till uppgången i den amerikanska efterfrågan under 1972 och att 
den svenska exporten till Förenta staterna till största delen utgörs av 
personbilar torde dock denna ökning vara rimlig. 

Företagen har också justerat upp sina planer och förväntningar för 
exporten till råvaruländerna kraftigt sedan augusti 1971. Man räknar 
med att kunna 0ka exporten till råvaruländerna med 10 O/o i värde 
1971-1972. Med hänsyn till att leveranskapaciteten sannolikt kommer 
att vara förhållandevis stor under åtminstone första hälften av 1972 
till följd av en svag exportutveckling på Västeuropa och en fortsatt låg 
tillväxt av den inhemska efterfrågan torde det vara möjligt att öka ex
porten till råvaruländerna relativt kraftigt 1971-1972. 

Mot bakgrund av den av företagen förutsedda kraftiga uppgången 
av exporten till Västtyskland och att många företag sannolikt inte 
kunnat ta i beräkning effekterna av den danska importavgiften har 
den uppjustering av företagens prognoser på två och tre halvårs sikt 
som eljest brukar vidtas inte gjorts denna gång. Exporten av vcrkstads
produkter skulle därmed öka med 6 O/o i värde 1971-1972. Export
prisindcx torde med hänsyn till den svaga efterfrågeutveckling som 
förutses komma att stiga betydligt långsammare under 1972 än under 
1971 och uppgången kalkyleras bli 4 O/o, vilket ger en volymökning 
med 2 O/o. 

I enkäten räknar företagen med en mycket svag utveckling av expor
ten under första halvåret 1972. Under andra halvåret skulle exporten 
ånyo öka relativt snabbt. Denna bild stämmer i stort sett med den 
som ges i föregående kapitel och exporten av verkstadsprodukter be
räknas öka med 1 O/o i volym från andra halvåret 1971 till första halv
året 1972 och skulle därmed fortfarande ligga lägre än exporten un
der första halvåret 1971. Från första till andra halvåret 1972 skulle 
exporten stiga med 6 O/o i volym. 

Livsmedel 

Den svenska exporten av livsmedel steg 1970-1971 med ca 35 O/o 
i volym. Den kraftiga ökningen har sin förklaring i att både 1970 och 
1971 års skördar var till såväl kvalitet som kvantitet betydligt bättre 

än normalt. Spannmålscxportcn består till stor del av fodersäd, dvs. 
korn och havre. Även utförseln av kött och fläsk ökade, men låg långt 

under den exceptionellt stora exporten under 1969 - det år som fram
för andra kännetecknades av stora utslaktningar av nötboskap. Ut

förseln av icke-reglerade livsmedel har fortsatt öka kraftigt. Största 

ökningen står här fodcrmedcl och tobaksvaror för. 
Av 1971 års skördeöverskott faller omkring hälften av exporten på 
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första halvåret 1972. Under förutsättning av en normal skörd 1972 
torde spannmålscxporten gå kraftigt tillbaka under 1972 jämfört med 
1971. Exporten av kött och fläsk beräknas ligga kvar på 1971 års 
nivå. Medan köttexporten minskar beräknas fläskexportcn öka. För 
exporten av icke-reglerade livsmedel förutses en något lägre tillväxt 

än under de två föregående åren. Totala livsmedelscxporten beräknas 
därmed minska med ca 8 O/o i volym. Priserna på framför allt spann
mål förutses sjunka något och skulle för hela gruppen komma att 
ligga ungefär 1 O/o under 1971 års nivå. 

Övriga varor 

Exporten av övriga varor synes ha återhämtat sig betydligt under 
andra halvåret 1971 efter att i det närmaste ha stagnerat under första 
halvåret. Till en del förefaller den kraftiga uppgången från första till 
andra halvåret ha varit en följd av en stark ökning av exporten av 
bränslen. Tillväxten för gruppen övriga varor 1970-1971 med 7 O/o är 
dock inte mer än drygt hälften av tillväxten under de två föregående 

åren och är avhängig den allmänna efterfrågeförsvagningen speciellt i 
de viktiga avnämarHinderna Danmark och Finland. Tillväxten kunde 
dock hållas uppe genom höga ökningar till länder som legat sent i 
konjunkturen - i synnerhet Norge, Västtyskland, Frankrike och Ös
terrike. Exporten till Storbritannien synes ha ökat kraftigt till följd 
av en markant uppgång under andra halvåret 1971. 

Exporten av kemiska produkter, som normalt uppvisar en öknings
takt med 15 O/o i volym synes ha ökat mycket svagt under 1971. A 
andra sidan visade textilexporten liksom exporten av möbler, kläder 
och vetenskapliga instrument en tillfredsställande utveckling. En myc
ket hög export av vapen verkade också uppdragande på tillväxten un
der 1971. 

Under åtminstone första halvåret 1972 väntas tillväxten av efter
frågan i utlandet verka hämmande på exporten av övriga varor. Fram
för allt torde exporten till Danmark öka mycket måttligt dels till följd 
av importavgiften, som drabbar stora delar av exporten av övriga va
ror, dels som effekt av den svaga konsumtions- och produktionsut
vecklingen i Danmark under 1972. Vid den föregående konjunktur
svackan reagerade exporten av övriga varor till Västtyskland mycket 

kraftigt och minskade såväl 1966 som 1967 med 6 O/o vardera året. För 
1972 förutses en svag tillväxt av efterfrågan i Västtyskland och några 
av dess grannstater, vilket beräknas medföra en endast svag ökning 

av exporten av övriga varor till EEC-fändcrna. Exporten förutses 
komma att hållas uppe av en betydande ökning av exporten till Stor
britannien där man väntar sig en accelererad ekonomisk tillväxt under 

1972. 
Exporten av övriga varor beräknas mot denna bakgrund öka med 
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6 O/o i volym 1971-1972. Samtidigt som efterfrågan förutses hli fort
satt svag i flera viktiga avnämarländer väntas exporten av vapen och 
bränslen bli lägre under 1972 än under 1971. 

I samband med att tillväxten av efterfrågan i utlandet väntas tillta 
under loppet av 1972 beräknas exporten av övriga varor varor öka 
betydligt snabbare under andra halvåret än under första. 

Exportpriserna beräknas ha ökat med ca 3 1/2 O/o 1970-1971. I 
samband med att efterfrågan förutses bli något ytterligare försvagad 
under 1972 kan priserna väntas stiga något långsammare än under 
1971. Här är beräknat en prisuppgång med ca 2 0;0• 

Fartyg 

Enligt preliminära bcrlikningar uppgick den totala exporten av fartyg 
till 1,9 miljarder kr. under 1971, vilket jämfört med 1970 innebär en 
värdemässig ökning på 4 O/o. Exporten av nybyggda fartyg ökade här
vid med 17 O/o medan utförseln av begagnade fartyg, som var excep
tionellt stor under 1970, minskade med ca 40 O/o. Av de nybyggda 
fartygens totala leveransvärde avsåg ca 80 O/o beställare i Storbritan
nien och Norge. 

Exporten av nybyggda fartyg under 1972 har beräknats utifrån den 
i oktober 1971 av statistiska centralbyrån utförda varvsenkäten. Enligt 
denna uppgår varvens totala inneliggande orderstock avseende leveran

ser 1972 och senare till 8,7 miljarder kr., vilket jämfört med rekord
noteringen i marsenkäten avseende leveranser andra halvåret 1971 och 
senare innebär en ökning av stocken med 300 milj. kr. Exporten av 
nybyggda fartyg har utifrån enkäten beräknats till knappt 1,5 miljarder 
kr. under 1972 - en minskning med 7 O/o i värde jämfört med 1971. 
De nybyggda fartygen kommer huvudsakligen att levereras till redare 
i Liberia, Norge och Storbritannien. 

Exporten av begagnade fartyg under 1972 är bl. a. beroende av pri
serna på fraktmarknaden och därför mycket svårbedömd. I export
beräkningarna har emellertid kalkylerats med ett oförändrat export

värde jämfört med 1971. Detta innebär att den totala exporten av 
fartyg beräknas minska med 6 1(2 O/o i värde 1971-1972. 

2. Importen 1971och1972 

lmport11tvecklingen 1971 

Enligt preliminära beräkningar som i huvudsak baserats på utveck
lingen januari-oktober 1971 blev importvärdet 1971 i det närmaste 
oförändrat jämfört med 1970. hnportvolymen minskade med omkring 
5 O/o 1970-1972, medan importprisindex ökade med ca 5 O/o under 
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Tabell ill: 2. Importutvecklingen för olika varugrupper 1970-1972 

Importvärde, mili. kr. Procentuella förändringar från föregående år 

Volym 

1970 1971 1972 1970 1971 1972 

Konsumtionsvaror 8 553 8 775 9 860 6,0 -2,5 9 
därav: textil 2133 2150 2 555 4,6 -4 15 

verkstadspro-
<lukter 2215 2 310 2 605 1,1 -2 8,5 

lnvesteringsvaror 4 367 4 395 4 720 10,6 -9 1,5 
Konsumtionsråvaror 3 108 3 055 3 095 2,2 -1 0 
därav: textil 1 526 1 450 1 380 -0,2 ,..--5,5 -6 
Andra industriråvaror 14747 14 365 15 250 13,1 -4 4,5 
därav: verkstadspro-

duk ter 4 849 5 220 5 495 18,5 1,5 I 
råolja 985 1 320 1 340 12,0 6 0 

Byggnadsrå varor 1 277 1 250 1 365 9,2 -5,5 6,5 
Jordbruksråvaror 697 715 770 4,4 -4 4,5 
Bränslen 2 743 2900 3 025 13,4 -13 4 

Import, exkl. fartyg, 
flygplan, vapen 35 492 35 455 38 085 9,7 -5 5 

Fartyg, flygplan, vapen 759 710 895 3,7 

Total import 36251 36165 38980 9,6 -5 5,5 

därav: verkstadspro-
<lukter 11 883 12 315 13 260 12,t -4 2,5 
järn och stål 2281 1 930 2 005 9,0 -12,5 7 
textil 3 908 3 835 4185 2,7 -5 6,5 

Anm. 1970 års importvärden enligt den definitiva statistiken. Uppgifterna för 
1971 är baserade på den faktiska importutvecklingcn under årets tio första må
nader. Samtliga uppgifter för år 1972 avser prognoser. Värdeuppgifterna är av
rundade till närmaste hela 5- resp. 10-tal milj. kr. och de procentuella föränd
ringarna till närmaste hela resp. halva tal. 

Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet. 

samma period. Den volymmässiga utvecklingen av importen, som under 

1969 och 1970 var starkt expansiv, vände nedåt under första halvåret 

1971, då nedgången belöpte sig till närmare 6 O/o jämfört med andra 

halvåret 1970. Från första till andra halvåret 1971 torde importvoly

men ha ökat med omkring 11/2 0/0. 

Den kraftiga nedgången under första halvåret synes till största delen 

vara avhlingig av dels det kraftiga omslaget i industrins lagerinvestc

ringar av råvaror och halvfabrikat, dels den lägre tillväxttakten i in

dustriproduktionen samt dels den negativa utvecklingen av varukon· 

sumtionen. Importvolymens uppgång under senare delen av 1971 får 

ses mot bakgrund av en återhämtning av den privata konsumtionen, 

vilken ledde till en kraftig importökning av varaktiga konsumtionsvaror, 

främst personbilar. 

Importen av verkstadsprodukter fortsatte att falla under första halv

året 1971 efter att ha sjunkit något redan andra halvåret 1970. Ned

gången blev närmare 4 0;0• Minskningen drabbade samtliga verkstads-

Pris 

1970 1971 1972 

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

6,9 6,5 4 
9,4 10,5 6 
9,2 -0,5 1,5 
0,0 0,5 1 
8,9 1,5 1,5 

7,9 6 4,5 
-0,8 26 1,5 

12,7 4 2 
5,3 6,5 3 
9,7 21,5 0,5 

8,2 5 2,5 
9,4 

8,2 5 2,5 

8,3 7,5 5 
25,0 -3,5 -3 

3,3 3 2,5 



Prop. 1972: 1 Bilaga 1 Finansplanen 92 

produkter utom insatsvaror, vilka trots lagerreduceringar inom verk
stadsindustrin ökade om än i mycket svag takt. Minskningen var fram
för allt hänförlig till en kraftig nedgång i importen av varaktiga kon
sumtionsvaror, bl. a. personbilar. Under andra halvåret 1971 ökade åter 
importen av verkstadsprodukter något, friimst beroende på en kraftig 
återhämtning av importen av varaktiga konsumtionsvaror speciellt per
sonbilar. Den matta investeringsaktiviteten inom industrin medförde 
däremot en fortsatt nedgång in på andra halvåret 1971 i importen av 
investeringsvaror om än i avtagande takt. Härtill bidrog en nedgång av 
importandelen för investeringsvaror, vilket berodde på det lättande ka

pacitetsläget inom verkstadsindustrin. 
Sannolikt torde förbrukningen av jiim och stål ha minskat under 

1971 till följd av den låga byggnadsaktiviteten och den avtagande till
växten inom verkstadsindustrin. Framför allt beroende på omslaget i 
utvecklingen av verkstadsindustrins lager av järn och stål minskade järn
och stålimporten under första halvåret 1971 i starkare takt än under 
andra halvåret 1970. Under andra halvåret 1971 har takten i import

nedgången minskat. 
Importen av övriga insatsvaror iin verkstadsprodukter och järn och 

stål visade en nedgång under första halvåret som en följd av lagerned
dragningar inom industrin. Under andra halvåret har takten i import
volymnedgången avtagit betydligt. Textilimporten, som började falla 

redan andra halvåret 1970, fortsatte att sjunka även under första halv
året 1971. Framför allt skedde en kraftig volymminskning i importen 
av konsumtionsvaror, vilket får ses mot bakgrund av den svaga kon
sumtionsutvecklingen för beklädnadsvaror. Mellan halvåren 1971 ökade 
importen jämsides med konsumtionsökningen för beklädnadsvaror. 

Bränsleimporten föll under första halvåret 1971 tillbaka från den 
mycket höga nivån under andra halvåret 1970. Nedgången förklaras till 
stor del av en låg förbrukningsökning inom landet. Som bidragande 
orsaker hiirtill kan ntimnas den normalisering av vattenmagasinens fyll
nadsgrad som ägt rum under 1971. liksom även industrins mattare pro
duktionstillväxt, samt den milda väderleken i början av året. Lagren av 
bränslen synes under 1970 ha nått upp till mycket höga nivåer och en 

viss reducering av dessa torde ha ägt rum under 1971. Den milda hös
ten 1971 torde ha bidragit till att importen föll tillbaka något även 
under andra hälften av 1971. 

Den snabba importprisstegring, som började under andra halvåret 
1969 och fortsatte under 1970, dämpades måttligt under 1971. Import

priserna beräknas ha stigit med 5 O/o 1970-1971 mot 8 O/o 1969-1970. 
Medan under 1970 rå- och insatsvaror (exkl. bränslen) svarade för de 
kraftigaste prisstegringarna var uppgången under 1971 till stor del en 
följd av en fortsatt snabb prisuppgång för verkstadsprodukter samt en 
avsevärd höjning av importpriserna för bränslen. 
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Bakom uppgången av importpriserna för verkstadsprodukter med 
drygt 16 0;0 på två år synes ligga de starkt stigande insatsvarupriserna 
främst järn och stål under 1969 och 1970, de västtyska revalveringarna 
hösten 1969 och våren 1971 samt de kraftigt höjda lönekostnaderna i 
exportländerna under de senaste åren. Mest framträdande har prisupp
gången för investeringsvaror varit. 

Den betydande stegringen av bränsle- och råoljepriserna under 1971 
får delvis ses i samband med resultaten av förhandlingarna mellan olje
länderna och oljebolagen. Samtidigt som dessa förhandlingar pågick 
steg frakterna under andra halvåret 1970 mycket kraftigt och en viss 

brist på flytande bränslen förelåg i industriländerna. Under 1971 föll 
frakterna markant och i samband med konjunkturförsvagningen i in
dustriländerna under senare delen av 1970 och under l 971 förbyttes 

bristen i ett överskott. Detta torde ha legat bakom det fall i bränsleim
portpriserna som registrerades under andra hälften av 1971. 

Priserna på andra rå- och insatsvaror har stigit betydligt långsamma
re under 1971 än under 1970. Så t. ex. bediknas priserna på järn och 
stål ha sjunkit med drygt 3 O/o 1970-1971 mot en uppgång med 25 O/o 

1969-1970. Ett markant omslag i lagerutvecklingen, speciellt i EEC
länderna, torde vara orsaken till den sjunkande prisnivån. Likaså sked
de ett omslag i prisutvecklingen för övriga metaller. Omslaget ägde rum 
redan i början av 1970 och torde delvis vara ett uttryck för den mins
kade efterfrågan i Förenta staterna. Även priserna på konsumtionsrå
varor synes ha sjunkit något från 1970 till 1971, framför allt återspeg
lar detta ett prisfall på kaffe. 

lmportut\'ecklingen 1972 

Den inhemska efterfrågan beräknas öka påtagligt 1972. Bl. a. progno
seras varukonsumtionen stiga förhållandevis kraftigt i förhållande till 
1971 samtidigt som en viss tillväxt i industriproduktionen beräknas ske 
efter stagnationen under 1971. Mot denna bakgrund beräknas den to
tala importvolymen komma att öka med omkring 5 1/2 O/o. Importtill
växten exklusive fartyg, flygplan och vapen förutses stanna vid ca 5 0;0, 

då fartygsimporten l 971-1972 väntas bli betydande. Importökningen 
är framför allt hänförlig till en kraftig tillv~ixt i importen av konsum
tionsvaror. 

Importen av verkstadsprodukter beräknas utvecklas relativt svagt un

der första halvåret 1972, medan en mer markerad tillväxt förutses äga 
rum under andra halvåret. Mot bakgrund av den under loppet av 1972 
högre produktionstillväx'ten torde man kunna räkna med en viss ökning 
av importen av insatsvaror. Importökningen av investeringsvaror är helt 
hänförlig till en beräknad kraftig införselökning av datamaskiner, me
dan importen av övriga investeringsvaror väntas ligga kvar på 1971 års 
nivå. Importen av varaktiga konsumtionsvaror beräknas öka kraftigt 
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under främst första halvåret 1972. Den prognoserade ökningen av an
talet nybilsregistrcringar väntas medföra att personbilsimporten ökar 
med drygt 4 O/o efter att ha minskat i två år. 

En förväntad ökning av hemmamarknadsefterfrågan av järn och stål, 
dels på grund av en beräknad förbrukningsökning, dels på grund av 
ett förväntat lageromslag i förbrukarledet väntas under 1972 medföra 

att importen av jiirn och stål ökar med närmare 7 O/o. Importen av öv

riga insatsvaror väntas till följd av den inhemska produktionens tillväxt 
samt ett prognoserat omslag i industrins lager av råvaror och halvfabri
kat komma att öka i måttlig takt under loppet av 1972. 

Importen av textila konsumtionsvaror väntas under 1972 öka kraftigt 
beroende på en ökning av konsumtionen av beklädnadsvaror men även 
som följd av att. en ökad utslagning av inhemska produktionsenheter 
synes ha ägt rum under 1971. Detta medför emellertid en fortsatt ned
gång i importen av textila konsumtionsråvaror. 

Den trendmässiga konsumtionsökningen av kaffe synes under de se
naste åren ha kommit ned i en lägre takt. Kaffeimporten 1972 förut
ses därför visa en måttlig ökning. Importen av övriga konsumtionsrå

varor väntas öka relativt kraftigt. 
Bränsleimporten beräknas under 1972 öka i takt med förbruknings

tillväxten eller med 4 O/o. 
Prisutvecklingen 1972 kommer givetvis att påverkas av ändrade valu

tapariteter. En förväntad relativt svag cfterfrågeutveckling i industrilän
derna antas medföra att importpriserna kommer att stiga förhållandevis 

måttligt. 
För verkstadsprodukter har här antagits en svagare prisindexuppgång 

än under 1970 och 1971. Efterfrågan på investeringsvaror väntas bli 
svag och de prishöjande effekterna av den västtyska valutans uppvär
dering torde bli betydligt svagare än 1970 och 1971. 

Priserna på järn och stål kan beräknas fortsätta falla en bit in på 1972 
till följd av att efterfrågan i Västeuropa blir dämpad. Kapacitetsutnytt
jandet inom EEC:s stålindustri var dessutom långt nedraget i slutet av 
1971 och någon påtaglig förbättring förutses inte förrän under senare 
delen av 1972. För övriga metaller antas det uppsving som väntas i 
Förenta staterna medföra en ökad efterfrågan på metaller, vilket beräk
nas ge en uppgång i främst kopparpriserna. 

Den nedgång i bränslepriserna som registrerades under senare delen 
av 1971 väntas komma att fortsätta under första delen av 1972. Vid års
skiftet 1971/72 höjdes emellertid oljebolagens råvarukostnader enligt av
talet med oljeländerna och med en successivt stigande efterfrågan på 
bränslen i industriländerna beräknas även importpriserna på bränslen 
stiga under loppet av 1972. För genomsnitten 1971 och 1972 torde dock 
importpriserna på bränslen bli i stort sett oförändrade. 

Priserna för den totala importen beräknas stiga med ungefär 2 1/2 O/o. 

•. 
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1971-1972, vilket innebär en halvering av stcgringstakten 1970-1971. 
Med den prognoserade volymökningen på ca 5 l/2 O/o skulle importvär
det 1971-1972 härigenom öka med uppåt 8 O/o. 

Effekter av valutaöverenskommelsen 

De i det föregående redovisade prognoserna för den svenska utrikes

handeln sammanställdes i slutet av november och början av december. 

Den i mitten av december 1971 träffade överenskommelsen om valuta

pariteterna ändrar i viss mån förutsättningarna för dessa prognoser även 

om de i december fastlagda pariteterna inte avviker särskilt mycket från 

dem som gällde i slutet av november. Med hänsyn till att vissa varu

grupper, framför allt på exportsidan, torde komma att påverkas relativt 

kraftigt av de förändringar som skedde från november till överenskom

melsen i december finns det skäl att i det följande ta upp några över

slagsmässiga kalkyler av främst priseffekterna på den svenska utrikes

handeln. 

På exportsidan synes massa, papper och fartyg prismässigt främst 

drabbas av dollarnedskrivningen. Försäljningen av massa sker helt i dol

lar vilket motiverar en sänkning av den i tabell 1 redovisade prisprogno

sen (- 4 O/o) med skillnaden mellan dollarkursen vid utarbetandet av 

prognosen och den nu gällande. A andra sidan beräknas den i kronor 

sänkta prisnivån medföra kompensationsprishöjningar i dollar när efter

frågeläget förbättras under ·andra halvåret 1972. Nedgången av massa

priserna 1971-1972 har därför bedömts stanna vid 7 O/o. 
På papperssidan sker exporten av tidningspappcr och kraftlincr (25 O/o 

av pappersexporten) i dollar medan kontrakten för övriga pappcrskvali

teter i regel sluts i avnämarlandets valuta. Prisutvccklingcn påverkas 

sålunda negativt för tidningspappcr och kraftliner, medan priserna i 
svenska kronor för övriga kvaliteter möjligen kan stiga något till följd 
av den stora andelen leveranser till Västtyskland och Storbritannien. Den 
i tabell 1 redovisade prisprognoscn för papper har därför justerats ned 

till en ökning med l O/o 1971-1972. 
De svenska varvens nybyggnadskontrakt med utländska beställare är 

nästan uteslutande uppgjorda i dollar. Det betyder att priserna i svenska 
kronor kommer att sjunka motsvarande skillnaden mellan de dollarkur

ser som rådde vid enkättillfället i november respektive den 19 december. 

Detta har bedömts innebära en sänkning av det i tabell 1 redovisade 

leveransvärdet för 1972 med ca 45 milj. kr. 
För den övriga delen av exporten har valutaöverenskommelsen inte 

bedömts medföra några direkta prisförändringar. Däremot kan bortta

gandet av den amerikanska importavgiften och den stabilisering av va

lutamarknaden som skett genom överenskommelsen innebära att den 

volymprognos som redovisats i tabell 1 är för låg. Vi har därför valt att 
räkna med ytterligare 1 procents ökning av exportvolymen 1971-1972, 
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vilket skulle innebära att exporten i volym räknat ökar med niistan 4 0/0 

1971-1972. Huvuddelen av den volymmässiga uppjusteringen faller på 
verkstadsprodukter men också på övriga varor. 

Med en marginell justering av malmprisutvecklingen 1971-1972 har 
valutaöverenskommelsen kalkylerats medföra en sänkning av den i tabell 
1 redovisade exportprisprognosen med 1/2 procentenhet. Exportpris
uppgången skulle därmed uppgå till 11/2 0;0 1971-1972. 

Pris- och volymjusteringen tillsammans innebär en höjning av det i 
tabell 1 redovisade exportvärdet för 1972 med 200 milj. kr. 

Beträffande importen är kalkylerna än mer osäkra och också begrän
sade till ett överslag för effekterna på importpriserna för oljor. Med hän
syn till att tankfraktskontrakten till övervägande del är uppgjorda i dol
lar kommer den del av oljepriserna som påverkas av frakterna att sjun
ka. Även oljeländernas exportpriser sätts i dollar men det är troligt att 
oljeländerna kommer att kompenseras för inkomstbortfallet till följd 
av nedskrivningen av dollarn. Den prissänkande effekten av de i svenska 
kronor billigare frakterna har kalkylerats uppgå till ca 80 milj. kr. 

För importen i övrigt antas priserna inte komma att påverkas i någon 
högre grad varför importvärdet skulle minskas med 80 milj. kr. i för

hållande till den prognos som redovisas i tabell 2, varvid sänkningen 
alltså beräknas ligga helt på oljepriserna. I och för sig kan man räkna 
med att höjningen av exportvolymen medför en ökad importvolym. 
Denna har satts till ca 50 milj. kr., vilket ger en nettoneddragning av 
importvärdet i tabell 2 med 30 milj. kr. Effekten av export- och import

justeringarna ovan på handelsbalansen skulle därmed uppgå till 230 
milj. kr. 

3. Bytes- och betalningsbalansen 

Den markanta förbättring av lzandelsbalansen, som inträdde under 
andra halvåret 1970, fortsatte under första halvåret 1971. I s~isongren
sade termer förbättrades handelsbalansen med 11/2 miljarder kr. från 
första till andra halvåret 1970 och med ytterligare l,3 miljarder kr. från 

andra halvåret 1970 till första halvåret 1971. Medan exporten fortsatte 
att stiga i värde under första halvåret 1971 - om än i betydligt lägre 
takt än under 1969 och 1970 - sjönk importen kraftigt. Även under 
andra halvåret 1971 låg exporten högre än importen, men med en stag
nation i exporten och en återhämtning i importen mellan halvåren 1971 
blev överskottet ungefär 850 milj. kr. lägre än under första halvåret 
1971 (säsongrensat). Mellan helåren 1970 och 1971 beräknas handels
balansen ha svängt från ett underskott om drygt 1 miljard kr. till ett 
överskott om ca 2 miljarder kr. 

Under 1972 väntas importen till följd av ökad ekonomisk inhemsk 
aktivitet öka med 5 1/2 0;0 i volym. Exporten förutses växa med knappt 
4 0;0 i volym 1971-1972. Med hänsyn till att bytesförhållandet med 
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Tabell ill:3. Bytes- och betalningsbalans 1968-1972 

Milj. kr., löpande priser 

1968 1969 1970 1971 1972 
prel. prognos 

Export av varor, fobi 25 403 29459 35 150 38185 40285 
Import av varor, cif1 -26 516 -30 571 -36251 -36165 -38 950 

Handelsbalans -1113 -1112 -1101 2020 1335 

Korrigering av handels-
statistiken• 200 ] 51 136 -35 50 

Sjöfartsnetto 1 959 1 963 2034 2150 2000 
Resevaluta -1054 -1229 -1748 -1900 -2200 
Övriga tjänster, netto -542 -677 -691 -885 -975 
Korrigeringspost 700 800 800 800 800 

Bytesbalans för varor 
och tjänster• 150 -104 -570 2150 1010 

Transfereringar, netto -735 -970 -1000 -1365 -1550 

Bytesbalans för varor, 
tjänster och trans-
fcreringar• -585 -1074 -1570 785 -540 

Kapitalbalans 527 -246 1 140 -200 
Tilldelning av SDR 196 180 180 
Restpost -28 -366 852 (735) 
Bankernas utlands-

ställning• -86 -1686 618 (I 500) 

1 Enligt handelsstatistiken. 
•Nettot av återutförsel och återinförsel, korrigering av SAS' flygplansimport, 

i utlandet direktlandad fisk, nettoimport av icke-monetärt guld samt rabatter och 
koncernbidrag i samband med oljeimport. 

• Överensstämmer - bortsett från halverad "korrigeringspost" - med saldot 
mellan import och export av varor och tjänster i försörjningsbalansen. 

• Överensstämmer med riksbankens bytesbalansbegrepp. 
•Valutareservens förändring jämte förändringar i affärsbankernas tidsposition. 

Källor: Riksbanken, statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet. 

utlandet synes undergå en försämring 1971-1972 är det rimligt att 
räkna med en nedgång av överskottet i handclsbalansen från 1971 
till 1972 - en försämring som beräknas bli mest utpräglad under 
första halvåret 1972 till följd av den svaga exportutveckling som då 
väntas. För hela 1972 resulterar prognoserna för export respektive im
port i ett handelsbalansöverskott med ca 1 300 milj. kr. (se tabell 3). 

Sjöfartsnettot för 1970 blev enligt den definitiva statistiken 2 034 milj. 
kr., en ökning med ca 70 milj. kr. jämfört med 1969. Bruttointäkterna 
ökade med 14 1/2 O/o och kostnaderna med ca 25 0/0. 

Läget på den internationella fraktmarknaden är fortfarande mycket 

pressat. Visserligen kunde en viss förbättring noteras under höstmåna
derna 1971, men dels var denna mycket svag och dels är den av säsongs
mässig karaktär. 

4 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 1. Finansplanen. Bil. 1 
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Delvis som följd av den milda vintern 1970/71 bidrog en mindre 
oljeförbrukning än beräknat till en mycket kraftig lagerpåfyllning. Härav 
följde ett starkt minskat transportbehov under våren och sommaren 
1971 och därmed även ett fall i tankfraktsatserna långt under lönsam
hetsnivån. Ungefär samtidigt sjönk frakterna på torrlastmarknaden i 
samband med en minskad tonnageefterfrågan från främst japansk sida. 
Den tidigare japanska målsättningen för stålproduktionen reviderades 
nämligen kraftigt nedåt och därmed minskade importbehovet av främst 

malm och kol högst väsentligt. Linjesjöfarten slutligen, som för svenskt 
vidkommande är mycket betydande, har mot bakgrund av de mycket 
kraftiga kostnadsökningarna i många fall måst genomföra betydande 
tariffjusteringar. En förbättring i kostnadsläget skedde dock under som
maren och hösten 1971 till följd av sjunkande bunkerpriser. 

Den ovannämnda fraktnedgången berör svensk rederinäring i förhål
landevis begränsad utsträckning då huvuddelen av det svenska handels
tonnaget antingen är engagerat i linjefart eller i betydande utsträck

ning är bundet till långa fraktavtal, varav många slöts under mycket 
gynnsamma förhållanden hösten 1970. Emellertid kommer valutakur

sernas förändring gentemot den amerikanska dollarn att få en inte 
oväsentlig betydelse då både linjefartens tariffer och andra fraktavtal i 
de allra flesta fall är uppgjorda på dollarbasis.1 Den 19 december de
valverades den amerikanska dollarn och den svenska kronan med 7,9 
respektive 1,0 0;0, vilket från svensk synpunkt innebar en nettonedskriv-

< 

ning av dollarn med 6,9 0,10• För linjefartens del finns det måhända möj-

lighet till kompensation för kursförändringen, en möjlighet som emeller
tid förefaller helt utesluten för övriga delar. En viss kursfördel uppnås 
dock i den mån kostnaderna uppstår i dollar, medan det uppstår kurs
förluster när det gäller andra i sammanhanget viktiga valutor, såsom 
den västtyska, holländska, belgiska samt japanska. Valutakursföränd
ringarnas nettoeffekt på inseglingsnettot blir. därför ytterst svår att be
döma. Från redarhåll hävdas att man får räkna med en intäktsminsk
ning av storleksordningen 30 milj. kr. per procent dollarnedskrivning 
och år. Den aktuella nedskrivningen skulle således för 1972 kunna re
sultera i ett intäktsbortfall. på ca 200 milj. kr. Även för 1971 (fjärde 
kvartalet) får man räkna med ett intäktsbortfall, uppskattningsvis 25 

milj. kr. 
Bruttointäkterna ökade med 10 0;0 och kostnaderna med 11 0;0 under 

de tre första kvartalen 1971 jämfört med samma tid 1970. ökningstak
ten för kostnaderna sjönk därmed kraftigt vid jämförelse .med utveck
lingen ett år tidigare då ökningen låg på 27 O/o. Ett ungefärligen lika 
stort inseglingsnctto under fjärde kvartalet 1971 som under fjärde kvar
talet 1970 ger ett sjöfartsnetto på 2 150 milj. kr. Den prognos för sjö-

1 Vissa linjekonferenser kan ha frakttarifferna baserade på andra valutor 
än dollar såsom D-mark, franska franc och engelska pund. 
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fartsnettot för 1972 som gjordes i konjunkturinstitutets höstrapport 
har efter en skattad. nettoeffekt av kursförändringarna nedreviderats 
med 150 milj. kr. till 2 000 milj. kr. Nettot innebär en intäktsökning 
med ca 3 O/o och en kostnadsökning på ca 10 O/o. Intäktsökningen är 
främst motiverad med det betydande tonnagetillskott som tillförs han
delsflottan under 1972. 

Resevalutautgifterna ökade under 1970 ovanligt kraftigt eller med 
32 O/o. Denna kraftiga stegring torde delvis få ses mot bakgrund av 
den kraftiga ökningen av utländska gästarbetare i Sverige under året. 

En stor del av dessas överföringar till sina hemländer torde nämligen 
komma att registreras i resevalutaposten. ökningen av den utländska 
arbetskraften avtog mot slutet av 1970 och under de tre första kvarta
len 1971 har antalet arbetsanmälda utlänningar minskat med ca 8 500 
personer. Detta torde delvis förklara att resevalutautgifterna under förs

ta halvåret 1971 blev praktiskt taget oförändrade i förhållande till första 
halvåret 1970. Under tredje kvartalet steg emellertid resevalutautgifter
na med l8 O/o jämfört med motsvarande period 1970. Om ökningen un
der fjärde kvartalet blir lika stor som under tredje kvartalet skulle ut
gifterna under denna post för hela året bli 2 740 milj. kr. 

Resevalutainkomsterna ökade under de tre första kvartalen 1971 med 
14,2 O/o eller i ungefär samma takt som under samma period föregående 

år (14,5 O/o). ökningen var emellertid störst under andra kvartalet med 

22 O/o och stannade under tredje kvartalet vid 11 O/o. Vid en ökning un
der resten av året i ungefär samma takt som under tredje kvartalet 
skulle intäkterna för hela året bli ca 840 milj. kr. 

Nettoutfallet under resevalutaposten skulle enligt dessa antaganden 
bli ca l 900 milj. kr. mot l 748 milj. kr. 1970. Med ett utfall under 
fjärde kvartalet 1971 i enlighet med ovan gjorda antaganden skulle ök
ningarna under hela 1971 bli 10 O/o för utgifterna och 13 O/o för inkoms
terna att jämföra med 32 0;0 respektive 13 O/o under 1970. En ökning av 
utgifterna med ca 15 O/o och av inkomsterna med ca 13 O/o skulle för 
1972 medföra en nettoutgift i form av resevaluta med ca 2 200 milj. kr. 

Under 60-talet var den procentuella ökningen av till riksbanken redo
visade övriga tjänster betydligt högre för utgifterna än för inkomsterna. 
Denna utveckling bröts under 1969, då inkomsterna ökade något mer 
än utgifterna, en tendens som ytterligare förstärktes under 1970. Upp
gifter från den statistikförda delen av 1971 tyder på en ny omsväng
ning. Sålunda ökade utgifterna under de tre första kvartalen något mer 
än inkomsterna. Utvecklingen var dock något oenhetlig under loppet 
av året, särskilt vad avser inkomsterna, varför en beräknad siffra som 
bygger på utfallet för de tre första kvartalen synes något osäker. I stort 
sett samma utveckling fjärde kvartalet som för de tre första kvartalen 
skulle ge ett underskott på 885 milj. kr. för 1971. För 1972 har det ne
gativa nettot satts till 975 milj. kr. 
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Korrigeringsposten, som avser att kompensera för brister i det statis
tiska underlaget vilka anses vara större för inkomster än för utgifter, 
hade låtits stiga med 100 milj. kr. per år från 100 milj. kr. 1962 till 800 
milj. kr. 1969. Den ovan refererade utvecklingen av tjänstetransaktio
nerna under 1970 ansågs motivera att korrigeringsposten för detta år 
inte längre skulle stiga utan stå kvar på samma nivå som föregående år. 

Utvecklingen under 1971 innebar som nämnts på nytt en något kraf
tigare ökning av utgifterna än av inkomsterna. Inget har emellertid 
framkommit som skulle tyda på en försämrad rapportering, varför det 
inte heller för 1971 synes befogat att förändra denna post. För 1972 har 
antagits ett lika stort belopp. dvs. 800 milj. kr. 

Nettot av privata och offentliga transfereringar beräknas tillväxa ne
gativt med i runt tal 350 milj. kr. 1971. De främsta bidragen till det 
ökade nettoutflödet härrör från ränteutbetalningar och u-landsbistånd. 
Det senare beräknas öka från 425 milj. kr. 1970 till ca 490 milj. kr. 
1971. Biståndet i form av kapitalinsatser i internationella organ samt 
bilaterala krediter, vilket redovisas under offentliga kapitaltransaktio
ner, ökade 1971 i väsentligt högre takt än gåvobiståndet främst genom 
den stora ökningen av bidraget till IDA. Eftersom detta inte omedel
bart togs i anspråk utan delvis kvarstod som ett tillgodohavande i 
svenska kronor ökade dock inte det faktiska kapitalutflödet. Totalt 
ökade biståndet, dvs. bilaterala och multilaterala gåvor och beviljade 
krediter, från 600 milj. kr. 1970 till ca 850 milj. kr. 1971. Den del här
av som faktiskt tagits i anspråk, steg från 4..J.O milj. kr. till ca 560 
milj. kr. En ytterligare ökning av det negativa transfereringsnettot med 
ca 200 milj. kr. förutses för 1972. Därvid har antagits en 25-procentig 
ökning av gåvobiståndet, vilket därmed skulle komma att uppgå till i 
runt tal 600 milj. kr. 

En summering av ovan redovisade poster resulterar i ett bytesbalans

i_iverskott för 1971 på drygt 750 milj. kr. Det stora handclsbalansöver
skottet på ca 2 miljarder kr. uppväger således mer än väl underskottet i 
tjänster och transfereringar. För 1972 uppstår ånyo. ett balansunderskott, 
vilket innebär ett omslag med drygt 1,3 miljarder kr. 

Kapitalbalansen som 1970 gav ett ncttokapitalinflöde på 1140 milj. 
kr. beräknas under 1971 slå om till ett ncttokapitalutflöde på ca 200 
milj. kr. Följande tablå belyser utvecklingen av de olika delposterna i 
kapitalbalansen. 

Kapitaltransaktioner. Milj. kr. 

Statliga kapitaltransaktioner 
Värdepappershandel 
Privata långfristiga lån 
Direkta investeringar 
Övriga privata kapitaltransaktioner 

Kapitalbalans 

1970 

- 214 
246 
899 

- 448 
657 

1140 

1971 

- 170 
320 
800 

- 550 
- 600 

,---- 200 
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Av omslaget på ca 1 350 milj. kr. svarar posten övriga privata kapital
transaktioner för drygt 1 200 milj. kr. I denna post ingår bl. a. en beräk
ning av vissa handelskreditcr såsom varvskrcditcr vid export av nybygg
da fartyg, krediter i samband med import av fartyg och flygplan samt 
skillnaden mellan tullvärden och betalning för importerade datamaski
ner. 1970 resulterade dessa transaktioner i en nettokrcdittagning på ca 
300 milj. kr., medan för 1971 får räknas med nettokreditgivning på ca 
350 milj. kr., dvs. en omsvängning med 650 milj. kr. Enbart varvens 
kreditgivning uppgår 1971 till i runt tal 500 milj. kr., vilket innebär 

en förändring med 550 milj. kr. För 1972 väntas betalningarna över
stiga beloppet för fartygsexporten med ca 100 milj. kr., dvs. det upp

står åter en nettokredittagning. 
Valutareserven, som efter den kraftiga försämringen med 1 853 milj. 

kr. under 1969 hade förbättrats med 394 milj. kr. redan under 1970 
fortsatte att öka 1971. Valutareservens storlek mot slutet av december 
1971 uppgick till 5 475 milj. kr., dvs. en ökning från ultimo december 
1970 med l 200 milj. kr. Affärsbankernas tidsposition har likaså förbätt
rats under 1971. Dessa mera tidsbundna nettotillgångar ökade med ca 
300 milj. kr. under perioden januari-medio december och har antagits 
inte undergå några nämnvärda förändringar under den resterande delen 
av året. För hela 1971 har således förstärkningen av bankernas utlands

ställning antagits bli ca l 500 milj. kr. Härvid är att märka att såväl 
riksbankens som affärsbankernas valutabehållningar vid utgången av de

cember 1971 värderats efter de nya valutapariteterna. 
Efter avstämning med förändringen i bankernas utlandsställning er

hålls en positiv restpost för 1971 på 735 milj. kr., dvs. något mindre än 
föregående år. Även restposten sådan den redovisas i tabell 3 har emel
lertid påverkats av den ändrade värderingen av valutabehållningarna. 
Den i sak föga förändrade restposten tyder snarast på att det 1971 inte 
skulle ha inträffat någon avsevärd förskjutning i handelskreditcrnas ut

veckling. 
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IV. Produktionen 

1. Industrin 

Konjunkturläget för industrin försämrades snabbt under loppet av 
1971. Som framgår av diagram 1 stagnerade produktionen under första 
halvåret och föll under tredje kvartalet. Produktionstillväxten hade då 
redan bromsats upp kraftigt under loppet av 1970. Minskningen under 
tredje kvartalet 1971 är enligt diagrammet mycket markant och kurvan 
kan möjligen visa en överdrivet brant nedgång beroende på vansklighe
ter vid säsongrensningen. Utslaget är dock så pass kraftigt att det här 
måste röra sig om en klar produktionsnedgång från andra kvartalet. 
Tredje kvartalets produktion var också ett par procent lägre än motsva
rande kvartal föregående år, vilket är ovanligt - det har inte inträffat 
någon gång tidigare under de senaste 10 åren att produktionen under ett 
kvartal varit lägre än motsvarande fjolårskvartal. 

De låga produktionstalen för tredje kvartalet kan till en del förklaras 
av att företagen i betydligt högre grad än närmast föregående år gjort 
produktionsuppehåll i samband med semestern - speciellt märkbart 
inom massaindustrin, som dock även haft driftsstopp under augusti och 

september. En del företag inom verkstadsindustrin tycks också i anslut
ning till arbetstidsförkortningen ha låtit produktionen falla tillbaka un
der tredje kvartalet. 

För fjärde kvartalet föreligger endast sparsamt med statistisk infor
mation. De beräkningar av produktionsutvecklingen för hela 1971 som 
gjorts på basis av tillgängliga data samt efterfrågeprognoser för fjärde 
kvartalet ger en viss uppgång i totala industriproduktionen från tredje 
till fjärde kvartalet, dock inte så mycket att man kommer upp i första 
halvårets nivå. Detta skulle innebära ett par procents lägre produktion 
under andra halvåret 1971 än under andra halvåret 1970 och för hela 

1971 endast ca 1/2 O/o högre produktion än 1970. 
Som framgår av tabell 1 har produktionen för hela 1971 dragits ned 

kraftigt inom textil- och beklädnadsindustrin samt järn- och stålverken. 
Minskningar kan också noteras för massa- och pappersindustri, träin

dustri exklusive sågverk samt en del av branscherna inom övriggruppen, 
främst jord- och stenindustri. Även för övriga branscher har produk
tionsutvecklingen under 1971 nästan genomgående varit svagare än 
1970 - mest påtagligt är detta för den tidigare så expansiva verkstads
industrin, där produktionsökningen 1971 tycks ha stannat vid endast 
2 112 a. 3 O/o. 
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Tabell IV:1. Industriproduktionens utveckling 1970-1972 

Procentuella volymförändringar från föregående år 

Malmgruvor 
därav: järnmalmsgruvor 
Järn-, stål- och metallverk 
därav: järn- och stålverk 
Verkstadsindustri exkl. varv 
Varv 
Träindustri inkl. wallboard 
därav: sågverk 

1970 

2 
-5 

3 
4 

10 
13 

8 

Massaindustri 6 
Pappersindustri .10 
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 4 
Textil- och beklädnadsindustri - 3 
Övriga branscher 8 

Totala industrin 71/2 

1971 
prel. 

6 
6 

-5 
-6 

3 
5 

-3 
3 

-- 4 
-3 

2 
-11 

1 

1/2 

Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet. 
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1972 
prognos 

-3 
-3 

3 
3 
2 
2 
2 

-I 
-3 

4 
3 

-2 
5 

2 

Som framgår av diagram 1 har konjunkturavmattningen under 1971 
lett till en avsevärt mera dramatisk uppbromsning av industriproduktio
nen än vad som skedde under avmattningsperioden 1966-1967, då ök
ningstaktcn sjönk från 8 O/o 1965 till 4 % 1966 och 3 % 1967, allt jäm
fört med närmast föregående år. Efterfrågebortfallet kom denna gång 
snabbare än 1966-1967, delvis på grund av den mera dramatiska lagcr
utvecklingen (jfr avsnittet om Lagerinvesteringarna i kapitel VII). Den 
snabba produktionsuppbromsningen har nu också kommit mera· samti-

Diagram IV:l. Totala industriproduktionen 1959-1971 

Volymindex: 1959 = 100. Säsongrensade kvartalsdata 

I I I I I I I I 
1959 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet. 
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digt för de olika branscherna och man har således inte erhållit den fas
ning mellan de olika branschernas utveckling som vid förra konjunktur
avmattningen. Avmattningen 1966 drabbade framför allt skogsindu
strierna medan verkstadsindustrin då fortfarande höll en hög produk
tionstakt. När skogsindustrierna åter drog upp produktionen 1967 stag
nerade däremot produktionen inom verkstadsindustrin. 

För 1972 förutses en svag produktionsuppgång under första halvåret 
följd av en något större uppgång under andra halvåret för totala indu
strin. Detta beräknas leda till en produktionsökning för året som helhet 
med 2 O/o jämfört med 1971. Tillväxten under första halvåret 1972 hän
för sig till stor del till den väntade uppgången av byggnadsverksamheten 
och den privata konsumtionen. Relativt kraftiga ökningar påräknas så
lunda inom jord- och stenindustrin samt byggnadssnickerier och trähus
fabriker. Under andra halvåret beräknas tyngdpunkten i produktions
uppgången komma att ligga på metall- och verkstadsindustri samt skogs
industrierna. Som framgår av tabell 1 beräknas produktionen mellan 
l 971 och 1972 minska inom gruvor, massaindustri samt textil- och be
klädnadsindustri och ökningstalen för de övriga branscherna blir ge
nomgående relativt låga. 

Den svaga stålkonjunkturen har lett till ett kraftigt efterfrågebortfall 

för de svenska järnmalmsgruvorna. Sveriges största kund - Västtysk
land - tycks ha drabbats hårdast med produktionsinskränkningar som 
följd i ett stort antal stålverk. Den svenska malmexporten kom därmed 
att under 1971 ligga ca 6 % lägre än det strejkdrabbade året 1970 . .Även 
inom Sverige har malmefterfrågan varit svag och de totala leveranserna 

har därmed minskat med ca 5 % . 
Den vikande efterfrågan ledde till att järnmalmsbrytningen drogs ned 

något under loppet av 1971. Produktionsökningen blev ändå ca 5 1/2 O/o 
jämfört med 1970, beroende på produktionsbortfallet i samband med 
gruvstrejken i början av 1970. Lagren hos malmproducenterna uppvisar 
för helåret 1971 en kraftig ökning till följd av den dåliga avhämtningen. 

Den svaga efterfrågan förutses bestå ännu långt in på 1972, ty trots en 
möjlig återhämtning av den fram till slutet av 1971 svaga stålefterfrågan 
kommer de stora malmlagren hos stålproducenterna att verka brom
sande. Om de låga frakterna håller i sig ännu under 1972 kommer den 
svenska malmen att möta ökad konkurrens från framför allt gruvor i 
Sydamerika. Mot denna bakgrund förutses den svenska malmexporten 
ligga kvar på 1971 års nivå under 1972 . .Även produktionen inom de 
inhemska stålverken beräknas utvecklas relativt svagt under 1972, var
för de totala leveranserna antas bli oförändrade. 

Mot denna bakgrund är gruvföretagens produktionsplaner för l 972 
försiktigt hållna. Här kalkyleras med en produktionsminskning med 
drygt 3 O/o under 1972 jämfört med 1971. Lagren torde ändå fortsätta 
att öka, dock i mindre utsträckning än under 1971. 
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De tendenser till marknadsförsvagning för de svenska järn- och stål

verken _som kunde noteras mot slutet av 1970 förstärktes kraftigt under 
1971. I Sverige synes förbrukningsutvecklingen under året som helhet 
ha varit negativ. Under de tre första kvartalen minskade hemmaleveran
serna i ton räknat med ett par procent. Härtill bidrog den mycket låga 
aktiviteten inom byggnadsverksamheten men främst den under året allt 
svagare utvecklingen inom verkstadsindustrin. Läget försämrades ytter
ligare genom det lageromslag som ägde rum under senare delen av 1970, 
då lagren av järn och stål hos stålförbrukare och mellanhänder började 
reduceras efter de mycket kraftiga lageruppbyggnaderna under 1969 
och första halvåret 1970. Lageruppdragningarna får ses mot bakgrund 
av de då snabbt stigande priserna. Samma utveckling synes samtidigt ha 
ägt rum på den västeuropeiska marknaden, vilket förstärkte nedgången i 
de svenska järn- och stålverken. 

Orderingången från såväl hemma- som exportmarknaden, som började 
falla redan under 1970, speglar ovannämnda utveckling. Under tredje 
kvartalet 1971 synes en stabilisering ha ägt rum och orderstockarna vi
sade en svag uppgång i ton räknat. Exporten utvecklades följdenligt 
svagt under 1971; under första halvåret föll exporten tillbaka med drygt 
3 112 % från andra halvåret 1970 säsongrensat sett, under andra hälften 
av 1971 synes dock nedgången ha upphört och exporten legat kvar på 
första halvårets nivå. Jämfört med 1970 blev den totala exportvolymen 
ca 4 % lägre. 

Järn- och stålverken reagerade med att redan i slutet av 1970 börja 
dra ned produktionen. Under första halvåret 1971 föll produktionen 
jämfört med andra halvåret 1970 med omkring 2 1/2 O/o. Under andra 
halvåret synes produktionen ha gått tillbaka ytterligare. För perioden ja
nuari--oktober 1971 visar produktionsindex en nedgång med omkring 
5 1/2 O/o. Kapacitetsutnyttjandet drogs ned markant redan under första 
halvåret 1971 och synes under andra halvåret ha legat kvar på en myc
ket låg nivå. 

Den svaga hemmamarknadsefterfrågan avspeglas även i importut
vecklingen under året. Nedgången blev närmare 4. % säsongrensat sett 
från andra halvåret 1970 till första halvåret 1971 och har fortsatt ytterli
gare och i starkare takt under andra halvåret. Totalt för helåret torde 
nedgången volymmässigt ha varit ca 12 O/o. 

Järn- och stålverkens färdigvarulager började tillväxa i betydande 
omfattning redan under 1970. Trots produktionsneddragningen fortsatte 
denna utveckling även under de tre första kvartalen 1971. Lagerök
ningen för l 971 som helhet synes dock ha understigit den kraftiga lager
uppbyggnaden under 1970. 

För helåren 1971 och 1972 har produktionsutvecklingen bedömts med 
hjälp av en försörjningsbalans för handelsfärdigt järn och stål (se tabell 
2). För första halvåret 1971 överskattar balansen produktionsutveck-. 

4t Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 1. Finansplanen. Bil. 1 
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Tabell IV:2. Försörjningsbalans för handelsfärdigt järn och stål, inkl. ämnen 
1969-1972 

Milj. kr., 1968 års producentpriser 

1969 1970 1971 1972 
prel. prognos 

Produktion 3 587 3 684 3 575 3 680 
Import 1 213 1 296 1 135 1 210 

Summa tillgång 4800 4980 4710 4890 

Export 1 839 1 845 1 770 1 920 
Varuinsats 3 173 3 384 3 440 3 495 

industri 2 857 3 078 3 150 3 190 
byggnadsverksamhet 316 306 290 305 

Lagerförändring 189 225 25 50 
Saldopost - 401 - 474 - 475 - 475 

Summa användning 4800 4980 4710 4890 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

lingen med ett par tiondels procentenheter jämfört med den utveckling 
som redovisas av statistiska centralbyråns månadsindex. För tredje kvar
talet uppvisas betydande diskrepanser mellan utvecklingen enligt balan

sen och produktionsindex. Skillnaden uppgår till 6 a 7 procentenheter. 
Denna skillnad torde förklaras av en kraftig förändring av produktio
nens sammansättning mot en betydligt mindre andel kvalitetsstål. En så
dan förskjutning av produktionen fångas nämligen inte in i försörjnings

balanscn. Denna mäter endast produktionen av slutprodukterna, vilket 
medför utt en aktivitctsförändring i tidigare produktionsled, bl. a. göt
stålskvaliteterna, inte avspeglas i balansen. Då ungefär samma produk
tionsförhållande som tredje kvartalet beräknas gälla även för fjärde 
kvartalet 1971 har balansens produktionsutveckling för hela andra halv
året korrigerats med samma faktor som gällt för tredje kvartalet. Detta 
ger för helårsutvecklingen 1970-1971 en produktionsminskning med ca 

6 O/o. 
För 1972 väntas en förstärkning av såväl hemmamarknads- som ex

portmarknadsefterfrågan komma till stånd. Under första halvåret väntas 
den ökande inhemska efterfrågan främst emanera från den aktivering 
som beräknas inträffa inom byggnadssektorn. Ett lageromslag hos för
brukare och mellanhänder under året· väntas ytterligare förstärka denna 
utveckling. Under senare delen av året torde en ökning av produktions

tillväxten i kapitalvaruindustrin medföra en ökad förbrukning av järn 
och stål. Exporten bedöms komma att öka med 8 a 9 O/o. Exportök
ningen väntas börja redan under första halvåret 1972 och fortsätta i en 
högre takt under andra halvåret. Den tilltagande hernrnarnarknadsefter

frågan väntas medföra att importen ökar med närmare 7 % . Den här 
skisserade efterfrågeutvecklingen väntas leda till att produktionen korn-
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mer att stiga med omkring 3 0;0 1971-1972 samtidigt som järnverkens 
färdigvarulager torde kunna reduceras i viss omfattning. 

Produktionen inom andra metallverk steg kraftigt i början av 1971 
och låg kvar på en tämligen hög nivå till halvårsskiftct. Det var framför 
allt en stark utländsk efterfrågan som höll uppe produktionen (se ex
portkapitlet). Samtidigt med detta skedde lagerneddragningar på såväl 
råvaru- som färdigvarusidan. Under andra halvåret har den inhemska 
efterfrågan varit fortsatt svag. Samtidigt tycks den utländska efterfrågan 
ha mattats, vilket till en del kan förklaras av situationen inom den väst
tyska järn- och metallindustrin. Under andra halvåret har lagren ånyo 
ökat, samtidigt som produktionen har sjunkit tillbaka något. Produk
tionsvolymen för hela 1971 beräknas understiga 1970 års nivå med unge

fär en halv procent. 
Under 1972 beräknas framför allt den inhemska efterfrågan komma 

att utvecklas starkare än under 1971. Exporten förutses däremot utveck
las betydligt svagare än under 1971. Färdigvarulagren förutses öka un
der 1972 medan råvarulagren skulle bli ungefär oförändrade. Produk
tionsuppgången har mot denna bakgrund uppskattats till ca 2 1/2 O/o för 
hela 1972, med en mindre uppgång mellan halvåren. 

Produktionen inom hela sektorn järn-, stål- och metallverk visade för 
helåret 1971 en nedgång på ca 5 O/o. 

Produktionen 1971-1972 beräknas med ovanstående utveckling för 
järn- och stålverken respektive andra metallverk komma att öka med 

närmare 3 %. 
Läget för varven var fortfarande vid slutet av 1971 liksom de närmast 

föregående åren från avsättningssynpunkt mycket gott. Orderingången 
från både export- och hemmamarknaden var visserligen betydligt lägre 
under de första 10 månaderna 1971 än under motsvarande period 1970, 
men orderstockarna ansågs fortfarande mycket betryggande - motsva
rande ca 4 års produktion vid varven. Priserna vid nybeställning av far
tyg, som steg kraftigt under 1969 och 1970, sjönk visserligen något un
der 1971 men ligger fortfarande relativt högt. 

Produktionen inom varven steg mycket snabbt under 1970 - årsök
ningen i förhållande till 1969 blev 13 % . Under 1971 tycks tillväxten ha 
stannat vid omkring 5 O/o. Den återhållande faktorn för en större pro
duktionsökning är nästan uteslutande bristen på yrkeskunnig arbets

kraft. 
För att bedöma produktionsutvccklingen under 1972 har en kalkyl 

gjorts inom konjunkturinstitutet baserad på prognoser för export-, in
vesterings- och lagerutvccklingen vad avser fartyg. Kalkylen pekar på en 
produktionsökning på ett par procent inom varven 1971-1972. 

För verkstadsindustrin exklusive varv, som under 1970 hade mycket 

goda avsättningskonjunkturer, har en snabb försvagning skett under lop
pet av 1971. Orderingången föll successivt och enligt statistiska central-
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byråns leverans- och orderstatistik var orderingången januari-oktober 
1971 i löpande priser ungefär lika stor som under motsvarande period 
1970, vilket uppskattningsvis torde innebära en volymmässig minskning 
på 4-6 Ofu. Orderingången från exportmarknaden har haft en mindre 
ofördelaktig utveckling än orderingången från hemmamarknaden och av 
delbranscherna har elektroindustrin bäst lyckats hävda sin orderingång. 

I löpande priser räknat var orderstockarna i september 1971 ungefär 
lika stora som i september 1970 enligt leverans- och orderstatistiken. 
Exportorderstockarna var närmare 4 % lägre vid motsvarande jämfö
relse, medan orderstockarna på hemmamarknaden var drygt 3 % högre. 
Orderstockarnas volym, som vid slutet av 1970 var mycket stor, tycks 
således ha fallit under hela 1971, och då snabbast för exportmarknaden. 
Enligt konjunkturbarometerns uppgifter om totala orderstockens var
aktighet började orderstockarna först att minska inom järn- och metall
manufaktursektorn, därefter följde maskinindustrin medan elektroin
dustrins orderstockar ännu i september 1971 endast minskat i begränsad 

omfattning. 
Den vikande efterfrågan ledde till en avmattning av produktionsök

ningen under första delen av l 971 och därefter en sänkning av produk
tionsvolymen under andra halvåret i samband med att arbetstiden för
kortades 1,5 tim/vecka efter scmcstcrstängningen. Enligt statistiska cen
tralbyråns produktionsvolymindex ökade produktionen de tre första 
kvartalen 1971 med ca 4 O/o, jämfört med motsvarande period 1970. 
Elektroindustrin har svarat för de kraftigaste produktionsökningarna en
ligt vad konjunkturbarometern visar för denna period. 

Den sänkta produktionsvolymen under andra halvåret 1971 ledde till 
att lagerökningen av färdigvaror tycks ha kunnat hållas på en så måttlig 
nivå som ca 100 milj. kr. andra halvåret 1971 mot ca 400 milj. kr. första 
halvåret säsongrensat sett. Maskininvesteringarnas utveckling under 
1971 går i motsatt riktning med en minskning under första halvåret och 
en uppgång under andra halvåret. Likaså minskade den privata konsum
tionen av verkstadsprodukter kraftigt under första halvåret 1971, men 
tog åter fart under andra halvåret i samband med utbetalningen av de 

retroaktiva lönerna. 
Efter den kraftiga exportuppgången under loppet av 1970 avtog ök

ningstakten snabbt under första halvåret 1971. Under 1970 var nivån på 
orderingången så hög och orderstockarna så stora, att kapaciteten inom 
den svenska verkstadsindustrin till stor del avgjorde storleken av export

leveranserna. Under senare delen av 1971 har den sedan mitten av 1970 
vikande orderingången på exportmarknaden börjat avspegla sig i sjun
kande leveranser och storleken av exporten bestäms under loppet av 
1971 och 1972 i allt högre grad av orderingångens utveckling. 

Någon snabb vändning uppåt för verkstadskonjunkturen förutses inte 
första halvåret 1972. En svag ökning av exporten beräknas ske, medan 



BiJ.1 Preliminär nationalbudget 109 

Tabell IV: 3. Försörjningsbalans för verkstadsprodukter, exkl. fartyg 1969-1972 

Milj. kr., 1968 års producentpriser 

1969 1970 1971 1972 
prel. prognos 

Produktion 22 765 25 549 26090 26430 
Import 10017 11 581 11410 11 880 

Summa tillgång 32 782 37130 37500 38310 

Offentlig konsumtion 1 683 1468 1 820 1 520 
Privat konsumtion 4 835 4944 4 850 5 230 

nyinköp av bilar 1 967 I 843 1 760 1 940 
övrigt 2 868 3 101 3 090 3 290 

Investeringar i maskiner m. m. 8 979 9 767 9 760 10230 
offentliga 2127 2 559 2 640 2 630 
privata 6 852 7 208 7120 7 600 

Lagerförändringar 716 I 825 590 120 
Export 9 806 12 048 13 520 14050 
Varuinsats 6 763 7 078 6960 7160 

industri 2 672 2 882 2 900 2 970 
byggnadsverksamhet 2689 2 735 2 600 2 730 
maskin underhåll och reparationer 1402 J 461 1460 1 460 

Summa användning 32 782 37130 37500 38310 

Anm. Denna balans mäter produktionen av de varor som definitionsmässigt 
klassificerats som verkstadsprodukter. Då statistiska centralbyrån lagt om större 
delen av sina beräkningar till SNf, vilket är en anpassning till den nya internatio
nella näringsgrensindelningen har försörjningsbalansen fr. o. m. konjunkturinsti
tutets höstrapport 1971 i görligaste mån anpassats till denna definition av verk
stadsprodukter (SNI 38. / .3841). Balansen har vidare räknats om i 1968 års priser. 
Den visar för perioden 1963-1968 en systematisk underskattning jämfört med 
statistiska centralbyråns årsberäkningar över produktionsutvecklingen (mätt i 
förädlingsvärde) inom verkstadsindustrin, definierad som de arbetsställen som 
huvudsakligen tillverkar verkstadsprodukter, och för 1968-1969 en överskattning. 
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 nationalräkenskaperna grundade beräkningarna 
av komponenterna på användningssidan och dels skillnaden i de prisdeflatorer 
som använts vid produktionsvolymberäkningarna resp. vid deflatering av natio
nalräkenskaperna. Försörjningsbalansens produktionsökning för prognosperioden 
korrigeras därför regelmässigt uppåt. 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

konsumtion och investeringar i stort sett förutses stagnera efter upp
gången under andra halvåret 1971. Man kan dock räkna med en ökad 
efterfrågan från byggsektorn. En viss uppdragning av produktionen be
räknas ske efter nedgången andra halvåret 1971 - produktionen skulle 
dock komma att ligga under nivån första halvåret 1971. 

För andra halvåret 1972 kan man av verkstadsenkäten och den inter
nationella konjunkturbedömningen att döma förvänta en uppgång i ex
portleveranserna, och då även konsumtion och investeringar beräknas 
öka skulle en uppgång i verkstadskonjunkturen kunna inträffa under 

andra halvåret 1972, med en därmed sammanhängande snabbare pro
duktionstillväxt. 
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I tabell 3 presenteras en försörjningsbalans för verkstadsprodukterl för 
helåren 1969-1972. Exportleveranserna beräknas 1970-1971 ha ökat 
med drygt 12 O/o i volym och för 1971-1972 förutses en dämpning av 
ökningstakten till ca 4 % . Leveranserna till hemmamarknaden, som en

ligt balansen var ca 3 % lägre 1971 än 1970 prognoseras åter stiga 1972. 
Minskningen i hemmaleveranserna under 1971 var framför allt hänför
lig till ett markant omslag i utvecklingen av verkstadprodukterna i råva
rulagren från en lagerökning 1970 på ca 650 milj. kr. till en minskning 
på ca 50 milj. kr. 1971, men även till att konsumtion och varuinsats 
minskade, medan investeringarna var ungefär lika stora som under 
1970. För de tre sistnämnda komponenterna prognoseras ökningar 
1971-1972, som till största delen förklarar den väntade uppgången i 
leveranserna till hemmamarknaden 1972. Den privata konsumtionen av 

verkstadsprodukter förutses öka med drygt 7 O/o, varav bilkonsumtio
nen skulle stiga med ca 10 O/o efter nedgången under 1971. Investe
ringarna i maskiner prognoseras öka med knappt 5 O/o 1971-1972 -

detta år med en högre tillväxttakt för de privata investeringarna än 
för de offentliga. 

Vid bedömningen av den offentliga konsumtionen - dvs. i huvudsak 
inköp av militärmateriel - har hänsyn tagits till att uppgifterna för 
denna avser betalningar och inte leveranser. Dessa uppgifter visar en 
kraftig nedgång 1970, en mycket stark uppgång under 1971 och sedan 
återigen ett snabbt fall 1972. Leveranserna har bedömts ha en jämnare 
utveckling, varför siffrorna i försörjningsbalanscn korrigerats i enlighet 
härmed. 

Lagerökningen av färdigvaror under 1971 beräknas inte ha blivit fullt 
så stor som under 1970 då den uppgick till ca 600 milj. kr. För 1972 för
utses lagerökningen bli väsentligt lägre - ca 150 milj. kr., varav unge
fär hälften förutsatts vara ett resultat av de subventioner till lagerinves
teringar som genomförs under 1972. Lagren av varor i arbete steg myc
ket brant under 1969 och 1970 medan lagerökningen dämpades kraftigt 
under 1971. Lagerutvecklingen för varor i arbete under 1972 är vansklig 
att förutse. Förhållandet mellan lagerstock och produktion - här kallad 
lagerkvot - steg under 1969 och 1970 mycket brant, dvs. lagren av va
ror i arbete växte betydligt snabbare än produktionen. Först mot slutet 
av 1971 upphörde lagerkvoten öka, men låg då på en helt ny nivå järn-

1 Den import- och exportutveckling, som redovisas i balansen, skiljer sig 
från den som presenteras i avsnittet om utrikeshandeln. Till en del beror av
vikelserna på olika definitioner av begreppet verkstadsprodukter. Sålunda ingår 
här i såväl import som export t. ex. flygplan och vapen. Framför allt för
klaras emellertid skillnaden av att de import- och exportprisindex som 
används i handelsstatistiken inte använts vid deflateringen i försörjningsba
lansen, eftersom dessa sannolikt överskattat prisstegringarna. På basis av de 
informationer man får av exportenkäterna för verkstadsprodukter har pris
utveeklingen för exporten och importen bedömts och därvid har hänsyn ta
gits till devalveringar och revalveringar i viktiga import- och exportländer 
~amt till den olika varusammansättningen i import och export. 
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fört med nivån tidigare under 60-talet. Om lagerkvoten uppvisar en 
snabbt fallande tendens under 1972 skulle konsekvensen bli uppseende
väckande nedskärningar av lagren av varor i arbete. För 1972 har dock 
kalkylerats med ett ganska måttligt fall i lagerkvoten, vilket skulle in
nebära en neddragning av lagren av varor i arbete med ca 50 milj. kr. 
Den totala lagerinvesteringcn beräknas 1971 ha sjunkit med 1,2 miljar
der kr. och för 1972 prognoseras en ytterligare minskning på närmare 

500 milj. kr. 
Den ovan skisserade efterfråge- och lagerutvecklingen beräknas under 

1971 ha resulterat i en importvolymminskning på ca 11/2 O/o och en 
produktionsökning på 2 1/2 a 3 O/o. För 1972 förutses den ökade efter
frågan från hemmamarknaden ge upphov till en importvolymökning på 
ca 4 O/o, medan produktionen bedöms komma att stiga med 11/2 a 2 O/o. 

Efter en stagnation under 1969 och första halvåret 1970 ökade såg

verkens exportleveranser markant under andra halvåret 1970. Exporten 
ökade sedan ytterligare något under första halvåret 1971. De mycket 
stora leveranserna under första halvåret 1971 torde dock delvis ha be
rott på den gynnsamma väderleken och god tillgång på tonnage till låga 

frakter, vilket i flera importländer medfört lagerökningar. Till följd av 
en lageravveckling sjönk därför exportleveranserna under andra halv
året och för året som helhet beräknas ökningen ha stannat vid omkring 
5 O/o. Exportökningen under 1971 var i stor utsträckning hänförlig till 
ökade marknadsandelar för svenska trävaror. I flera viktiga konsument
länder expanderade byggnadsverksamheten. Den livliga byggnadsverk
samheten i Förenta staterna resulterade dessutom i ett minskat tryck av 
kanadensiska trävaror på den europeiska marknaden. 

Leveransutvecklingen på hemmamarknaden var motsatt exportut
vecklingen. Produktionen inom byggnadsindustrin - och därmed också 
förbrukningen av trävaror - stagnerade under 1970 och föll sedan 

Tabell IV: 4. Försörjningsbalans för sågade och hyvlade trävaror 1969-1972 
1 000 kbm (barr- och lövträ) 

1969 1970 1971 1972 
prel. prognos 

Produktion 11 393 12 280 12640 12470 
Import 161 150 130 130 

Summa tillgång 11554 12430 12 770 12600 

Export 6 815 6 900 7 240 7 430 
Varuinsats 5 840 6040 5 830 6050 I industri 3 610 3 780 3 670 3 770 
- byggnadsverksamhet 2230 2260 2160 2280 

Lagerförändring - 451 370 580 0 
Saldopost - 650 - 880 - 880 - 880 

Summa användning 11554 12430 12 770 12600 

Källa: Konjunkturinstitutet. 
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kraftigt under första halvåret 1971. Byggnadssnickeriernas avsättnings
svårigheter ledde redan under senare delen av 1970 till en neddragning 
av snickeriproduktionen och denna fortsatte att sjunka under de tre 
första kvartalen 1971. Den svaga förbrukningsutvecklingen, som för
stärktes av en lagernedskärning i köparledet, avspeglas klart i sågverkens 
orderingång från hemmamarknaden som föll under andra halvåret 1970 
och de tre första kvartalen 1971. Även under fjärde kvartalet torde för
brukningen ha varit rätt svag även om en begynnande uppgång då be
räknas ha skett till följd av en ökad aktivitet inom byggnadssektorn. To
talt för året kalkyleras i försörjningsbalanscn med en minskning av den 
inhemska förbrukningen på ca 3 O/o. 

Produktionen inom sågverken var under de gynnsamma väderleksför
hållandena under första kvartalet 1971 mycket hög men drogs under 
loppet av året successivt ned i syfte att begränsa de till följd av den vi
kande hemmamarknadsefterfrågan kraftigt stigande färdigvarulagren. 
Dessa ökade emellertid markant vid sågverken under loppet av 1971 

medan både handels- och förbrukarleden skar ner sina absolut sett mera 
begränsade lager. I balansen har kalkylerats med en sammantagen lager
ökning i producent, handels- och förbrukarleden på nära 600 000 ku
bikmeter och en produktionsökning för sågverken på ca 3 % . 

Som framgår av avsnittet om utrikeshandeln beräknas exporten under 
1972 kunna öka ca 2 O/o främst till följd av ökade svenska marknadsan
delar. Samtidigt beräknas hemmamarknadsleveranserna öka snabbt sär
skilt under första halvåret. Produktionen torde dock med hänsyn till de 
stora producentlagren komma att utvecklas svagt under första delen av 
1972. Med den ovan kalkylerade efterfrågeutvecklingen skulle produk
tionen inom sågverken minska omkring 1 lJ'o 1971-1972 under förut
sättning av att lagernivån inte ytterligare stiger. 

Inom gruppen trilindustri exkillsive sågverk försvagades avsättningslä
get betydligt under andra halvåret 1970. Orderingången till snickeriin
dustrin, som stagnerat under första hälften av 1970, föll kraftigt under 
andra halvåret 1970 som en följd av byggnadsverksamhetens utveckling. 
Produktionen drogs ned under andra halvåret 1970 och minskade sedan 
successivt under de tre första kvartalen 197 l. Inom möbelindustrin re-. . . 

sulterade en svag orderutveckling under 1970 i kraftigt stigande fär-
digvarulager. Produktionen minskade under fjärde kvartalet 1970 och 
föll sedan under första halvåret 1971. Ett omslag i orderutvecklingen för 
de mer konsumtionsinriktade delarna av branschen - möbelindustrin 

och gruppen övrig träindustri - skedde emellertid under tredje kvarta

let och produktionskurvan vände svagt uppåt. För året som helhet be
räknas produktionen ha minskat med omkring 6 O/o. 

!\fot bakgrund av den prognoserade starka uppgången av byggnads
verksamheten och med hänsyn till den förutsedda konsumtionsökningen 
beräknas produktionen inom gruppen -träindustri exklusive sågverk kun

na öka omkring 4 O/o 1971-1972. 
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En summering av de olika. utvecklingstendenserna inom träindustrins 
delbranscher skulle för ·totala triiindustrin innebära en produktions
minskning 1970---1971 på ca 3 O/o och en produktionsökning 1971-
1972 på ca 2 %. 

Världsmarknaden för avsalumassa kännetecknades ännu i början av 
1970 av en klar brist på massa och massaföretagen kunde fullt utnyttja 
produktionksapaciteten och priserna var stigande. Marknadsklimatet för
ändrades emellertid urider loppet av 1970 med den .sänkning av aktivi

teten som inträffade i den amerikanska ekonomin samtidigt som tillväxt
takten i Västeuropa avtog. Till följd av strejkerna i den kanadensiska 
massaindustrin under sommaren kunde dock ännu marknadsbalansen i 
stort sett bibehållas men mot slutet av 1970 kom marknaden ur balans. 
Framför allt berodde detta på att den under 1970 fortsatt kraftigt 
ökande importen till Västeuropa, till följd av dämpningen i papperspro
duktionen, resulterade i en markant ökning av massalagren i förbrukar
ledet. Nedskärningen av den amerikanska pappersproduktionen med
förde dessutom ett ökat utbud av avsalumassa på den västeuropeiska 
marknaden dels från Kanada och dels från amerikanska integrerade fö
retag som normalt vidareförädlar massan till papper. 

När förbrukarlagren under första halvåret 1971 drogs ned föll efter
frågan kraftigt och den svenska exporten av massa sjönk markant under 

loppet av första halvåret och blev därmed omkring 16 O/o lägre i volym 
än under andra halvåret 1970. Lageravvecklingsprocessen fortsatte un
der en stor del av andra halvåret 1971 men mot slutet av året torde för-· 
brukarlagren ha nått en bottennivå och exportleveranserna under andra 
halvåret var säsongrensat sett ungefär lika stora som under första halv
året. Den svenska exporten minskade därmed med omkring 13 % i vo
lym mellan helåren 1970 och 1971. 

Produktionstaktcn i den svenska massaindustrin var, trots fallet i ex
portleveranserna, fortsatt hög under första kvartalet 1971. Först under 
andra kvartalet drogs produktionen ned och minskade sedan kraftigt 
genom driftsstopp under andra halvåret. För året som helhet minskade 
massaproduktionen därmed ca 4 % i volym. Färdigvarulagren som stigit 
något redan i slutet av 1970 steg markant under första halvåret 1971 
och fortsatte trots driftsstoppet att stiga något även under andra halv
året. 

Efterfrågeutsikterna för 1972 pekar på en förbättring av marknadslä
get. Exportleveranserna påräknas stiga under första halvåret till följd av 

att lageravvecklingen i förbrukarledet upphört och leveranstakten höjs 
ytterligare under andra halvåret i takt med den ökade ekonomiska akti

viteten i Västeuropa samtidigt som massalagren beräknas öka något i 
förbrukarledet mot slutet av året. Vidare torde trycket på Västeuropa av 

de nordamerikanska massautbuden lätta i takt med återhämtningen i 
den amerikanska ekonomin. 

A andra sidan tillkommer i Europa såväl som i Nordamerika nya ka-
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pacitetstillskott. Även om utbyggnadstakten nu är lägre än under 60-ta
let torde ett återställande av marknadsbalansen inte ske förrän en ut
präglad efterfrågeåterhämtning gör sig gällande i Västeuropa. Sålunda 
torde man för den svenska massaindustrin kunna räkna med fortsatta 
driftsinskränkningar under våren och sommaren 1972 i syfte att skära 
ner de stora färdigvarulagren. I takt med ett förbättrat marknadsläge 
beräknas produktionen sedan kunna dras upp mot slutet av 1972. För 
året som helhet beräknas produktionen minska med ca 3 % , vilket med 
den kalkylerade leveransutvecklingen beräknas medföra en viss reduce
ring av färdigvarulagren. 

Den senaste uppgångsfasen för den svenska pappersindustrin inled
des i slutet av 1967 då orderingången från såväl hemma- som export
marknaden stegrades kraftigt. Efterfrågetillväxten bromsades upp i bör
jan av 1970 och föll sedan kraftigt mot slutet av året när pappersför
brukningen dämpades och förbrukarlagren steg. Produktionen drogs 
upp i början av 1968 och trots mycket stark produktionsstegring kunde 
färdigvarulagren, som vid början av 1968 var mycket stora, sänkas kraf
tigt under 1968 och 1969. Produktionen fortsatte att stiga och drogs ned 
först under fjärde kvartalet 1970. Leveranstakten hade då dämpats i 
början av 1970 och leveranserna minskade sedan kraftigt mot slutet av 
året och under första halvåret 1971 när förbrukarlagren avvecklades. 
Produktionen kom därmed att överstiga leveranserna och producentlag
ren steg markant under hela 1970 och första halvåret 1971. 

Exporten av papper synes ha ökat förhållandevis mycket under andra 
halvåret 1971. Detta berodde till viss del på en hög leveranstakt under 
tredje kvartalet då köparna höjde sina lager inför en tidigare beslutad 
prishöjning på vissa pappersslag. Mellan helåren 1970 och 1971 kom 
därmed exportminskningen att begränsas till omkring 1 O/o. Den svaga 
konsumtionsutvecklingen på hemmamarknaden, som under året medfört 
en stagnation även i den tidigare starkt stigande pappersimporten, resul
terade i en minskning av de svenska pappersbrukens inhemska leveran
ser på omkring 4 % 1970-1971. 

Produktionen fortsatte att dras ned under första halvåret 1971 och 
genom att den under andra halvåret i stort sett låg kvar på andra kvar
talets nivå kunde lageruppbyggnaden under året som helhet begränsas. 

För 1972 väntas pappersexporten kunna stiga omkring 5 O/o främst 
genom en successivt ökad ekonomisk aktivitet i Västeuropa samtidigt 
som exporttrycket från Förenta staterna avtar. Även hemmamarknaden 
kalkyleras absorbera en större leveransvolym än under 1971. Då tyngd
punkten i leveransuppgången beräknas ligga på andra halvåret torde 
produktionstakten under första halvåret bli fortsatt låg. För året som 
helhet beräknas produktionsvolymen stiga omkring 4 % , vilket med den 
beräknade leveransutvecklingen skulle medföra en minskning av produ
centlagren. 
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Produktionen inom livsmedelsindustrin, inklusive dryckesvam- och 
tobaksindustrin bar under hela 1971 legat på en ungefär oförändrad 
nivå. Detta är helt i konsekvens med den svaga konsumtionsutveck
lingen som även drabbat livsmedelssektorn. Den svagaste utvecklingen 
har skett inom. dryckesvaruindustrin, som sannolikt kommer att uppvisa 
en produktionsminskning under 1971 jämfört med 1970. Den egentliga 
livsmedelsindustrin har däremot ökat sin produktion något under 1971, 
om än i svagare takt än under 1970. Hela branschen uppvisar minsk
ningar av lagren på råvarusidan medan ökningar skett på färdigvarusi

dan. För 1971 beräknas produktionsuppgången för hela branschen till 
närmare 2 O/o. 

Med hänsyn till den prognoserade större tillväxten av livsmedelskon
sumtionen under 1972 kan man räkna med en något högre ökningstakt 
för livsmedelsproduktionen, ca 2 1/2 O/o för branschen som helhet. Lager
ökningarna förutses bli betydligt mindre än 1971 och falla helt på råva
rusidan. 

Produktionen inom textil-, beklädnads- och sömnadsindustrin har gått 
tillbaka under de tre första kvartalen 1971 med ca 12 o/o jämfört med 
motsvarande kvartal 1970. Produktionen av trikåvaror steg visserligen 
med ca 18 O/o, men eftersom övriga delar av beklädnadsproduktionen 
samtidigt minskade ungefär lika mycket, blev produktionsnedgången för 
hela beklädnadssektorn (inkl. trikå) ca 12 O/o, dvs. lika stor som för 
textilsektorn. En stabilisering av bcklädnadsproduktionen tycks ha in
träffat under andra halvåret 1971, varför produktionsnedgången 1970-
1971 torde ha stannat vid ca 11 O/o för hela textil-, beklädnads- och 
sömnadsindustrin. 

Produktionsutvecklingen 1972 har bedömts med hjälp av en försörj
ningsbalans för beklädnadsvaror. I balansen kalkyleras med en konsum
tionsökning på 2 1/2 O/o och en viss lagerökning efter lagerreduceringen 
1971. Den åter tilltagande inhemska efterfrågan torde troligtvis medföra 
att importen ånyo kommer att växa kraftigt. Här har kalkylerats med en 
importökning på 15 %, vilket skulle ge utrymme för en produktionsök
ning på ca 1 O/o 1971-1972 för beklädnadsvaror. Då en fortsatt minsk
ning kalkyleras för textilsektorn beräknas produktionen för hela textil-, 
beklädnads- och sömnadsindustrin minska med ett par procent 1971-
1972. 

De hittills berörda branscherna svarar för närmare 80 % av den to

tala industriproduktionen. För återstående industrisektorer, som i tabell 
1 ingår under benämningen övriga branscher, är produktionsutveck

lingen efter 1969 till övervägande delen tills vidare mycket bristfälligt 
belyst. Den i tabellen angivna utvecklingen för 1971 och 1972 syftar 

därför huvudsakligen till att ge en ungefärlig uppskattning av produk
tionsförändringen inom dessa branscher sammantaget, av vilka jord
och sten-, kemisk-teknisk samt grafisk industri utgör de förädlingsvär-
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demässigt tyngst vägande branscherna. Gruppen innefattar även papp
och pappersvaru-, gummivaru- och läderindustri. Nedan berörs utveck
lingen inom dessa branscher. 

Orderingången till jord- och stenindustrin fortsatte att falla under 

1971, beroende på den låga aktiviteten inom byggnadssektorn. Detta 
ledde till att produktionen, som drogs ned redan i slutet av 1970, mins
kade ytterligare under första halvåret 1971. Under andra halvåret synes 
en stabilisering av utvecklingen ha skett och produktionsvolymen tycks 
ha legat kvar på första halvårets nivå. För helåret 1971 beräknas ned
gången ha blivit drygt 5 O/o jämfört med 1970. 

Produktionen inom den kemisk-tekniska industrin låg under de tre 
första kvartalen 1971 omkring 7 % över nivån för samma period 1970. 

Produktionen visade under första halvåret en fortsatt snabb tillväxt, vil
ket ledde till fortsatta ökningar av branschens färdigvarulager. Kapaci

tetsutnyttjandegraden föll dock snabbt under året och andra halvårets 
produktionsvolym torde ha legat kvar på första halvårets nivå. En hel
årsjämförelse 1970-1971 beräknas visa en uppgång på ca 7 O/o. Detta 
innebär en halvering av ökningstakten jämfört med de närmast före
gående åren. 

Produktionen inom den grafiska industrin, som under 1969 och 1970 

ökat kraftigt, torde ha minskat åtminstone under första halvåret 1971. 

För 1970-1971 beräknas produktionsnedgången ha stannat vid 2 O/o. 
Papp- och pappersvaruindustrins produktionsvolym under de tre 

första kvartalen 1971 låg närmare 3 O/o under motsvarande period 1970. 

Under fjärde kvartalet synes en uppdragning av produktionsnivån ha 
skett och för helåret 1971 torde nedgången ha stannat vid ca 1 O/o. 

Gummivaruindustrin uppvisar, efter en kraftig produktiönsuppdrag
ning under tredje kvartalet 1971, en ökning av produktionen under de 
tre första kvartalen jämfört med motsvarande period föregående år på 
omkring 3 O/o. Totalt för helåret 1971 kom tillväxten av produktionen 
att uppgå till ca 4 1/2 % . 

Produktionsvolymen inom läderindustrin föll tillbaka ytterligare un
der första halvåret 1971. Från andra halvåret 1970 har produktionen 
gått ned med närmare 5 O/o. Under tredje kvartalet har en relativ för
bättring av utvecklingen ägt rum och nedgången 1970-1971 beräknas 

till ca 6 %. 
Totalt för gruppen övriga bramcher drogs produktionen upp något 

under första halvåret 1971. En fallande orderingång ledde till att fär
digvarulagren fortsatte att växa och produktionsvolymen tycks ha mins
kat under andra halvåret. Produktionsökningen för hela gruppen kom 
därför att stanna vid omkring 1 1/2 O/o 1970-1971. 

För 1972 beräknas produktionstillväxten bli betydligt kraftigare, 
främst beroende av det kraftiga omslag i produktionsutvecklingen för 
jord- och stenindustrin, som förutses inträffa mot bakgrund av den bety-
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dande förbättring som bedöms komma till stånd inom byggnadsverk
samheten. En betydligt positivare utveckling av varukonsumtionen un
der 197'2 väntas medföra att produktionstillväxten för konsumtionsvaru
branscherna bedöms bli kraftigare än under 1971. Totalt för gruppen be
döms ökningen komma att uppgå till drygt 4 1/2 %. Färdigvarulagerök
ningen väntas under 1972 komma att bli av betydligt mindre omfattning 
än under 1971. 

2. Skogsbruket 

Rundvirkesförbrukningen under 1971 beräknas på grundval av den 
ovan redovisade produktionsutvecklingen inom skogsindustrierna ha 
minskat omkring 2 0/0 jämfört med 1970. De till följd av det försvagade 
avsättningsläget inom massa- och pappersindustrin successivt vidtagna 
produktionsbegränsande åtgärderna medförde särskilt under första 
delen av 1971 en stark ansvällning av massavedslagren. Massavedsex
porten som till följd av stormfällningarna 1969 var mycket hög under 
1970 fortsatte att öka under första delen av året. Avsättningssvårighe
terna för den norska massaindustrin i förening med stigande massaveds
lager resulterade dock under andra halvåret i en starkt sjunkande ex
port. För sågverken beräknas timmerförbrukningen under 1971 ha ökat 
ca 3 % samtidigt som lagren sjunkit något. 

Avverkningarna under 1971 torde av sysselsättningsstatistiken att 
döma ha legat på en hög nivå under första halvåret medan aktiviteten 
dragits ned kraftigt under andra halvåret. För året som helhet beräknas 
avverkningarna sålunda ha varit oförändrade jämfört med 1970. 

Under 1972 beräknas förbrukningen av såväl massaved som sågtim
mer sjunka omkring 1 0/0 jämfört med 1971. Exporten av rundvirke kal-

Tabell IV:5. Försörjningsbalans för rundvirke 1969-1972 

1 000 kbm, fast mått utan bark (barr- och lövträ) 

1969 1970 1971 1972 
prel.' prognos 

Produktion 52 800 59 990 60010 55 610 
sågtimmer 21 790 23 630 23 650 23 670 
massa- och boardved .27 020 32480 32620 28410 
övrigt rundvirke 3 990 3 880 3 740 3 530 

Import 400 570 800 550 

Summa tillgång 53200 60560 60810 56160 

Export 3 180 4270 3 630 2 920 
Lagerförändring - 2590 50 1800 - 1400 
Förbrukning 52610 56240 55 380 54630 

sågtimmer 21 250 22 910 23 570 23 270 
massa- och boardved 27 480 29 560 28 150 27 910 
övrigt rundvirke 3 880 3 770 3 660 3 450 

Summa användning 53200 60560 60810 56150 

Källa: Konjunkturinstitutet. 
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kylcras gå tillbaka samtidigt som massavedslagren beräknas sjunka kraf
tigt. Skogsavverkningarna beräknas sålunda minska omkring 7 % 

1971-1972. Förbrukningen av rundvirke kommer med ovan ställda 
prognoser för skogsindustrierna att stagnera under första halvåret 1972 
samtidigt som lagren beräknas dras ned kraftigt, varför aktiviteten inom 
skogsbruket under vintern 1971/1972 torde bli låg. 

3. övriga näringsgrenar och den totala produktionen 

Jordbrukets bidrag till bruttonationalprodukten beräknas av statens 
jordbruksniimnd ha ökat med ca 6,5 O/o 1970-1971. Till följd av den 
goda skörden, framför allt av foderspannmål, ökade vegetabilieproduk
tionen med drygt 20 % , medan produktionen av animalier minskade nå

got. Under förutsättning om normalskörd 1972, vilket innebär en minsk
ning av produktionen av vegetabilier med drygt 10 O/o, förutses jordbru
kets förädlingsvärde minska med 4 % 1971-1972. Animalieproduktio
nen beräknas öka något och bli lika stor som under 1970. Efter minsk
ningar under ett antal år då mjölkbesättningarna och därmed även 
mjölkproduktionen reducerats visade denna ånyo uppgång mot slutet 
av 1971. ökningen av animalieproduktionen 1971-1972 yttrar sig 
främst däruti att minskningen av kreaturskapitalet väntas bli förhållan

devis liten. 
Skogsbrukets förädlingsvärde beräknas ha stigit med 1,5 O/o 1970--

1971. Bl. a. till följd av massaindustrins mycket stora råvarulager torde 
man kunna räkna med en nedgång med ca 1 % 1971-1972. 

Som framgår av avsnitt 1 i detta kapitel beräknas industriproduktio

nen ha i det närmaste stagnerat 1971. För 1972 förutses en uppgång 

med 2 O/o. 
Centrala driftledningens beräkning av elkraftproduktionen för 1971 

indikerar en volymökning med 9 % jämfört med 1970. Den låga tillrin
ningen i de svenska älvarna under 1969 och början av 1970 medförde en 
kraftigt minskad vattenkraftproduktion, medan produktionen av värme
kraft och importen av elkraft steg. ökningen under 1971 låg helt på vat

tenkraft och var avhängig av den förbättrade vattenförsörjningen. Vär
mekraftproduktionen minskade däremot och var något lägre än under 
1969. Produktionsökningen 1971-1972 beräknas bli 6,5 O/o och även 
detta år falla på vattenkraftsidan medan värmekraftproduktionen vän

tas bli i stort sett oförändrad. 
I kapitel VII beskrivs utvecklingen inom byggnads- och anläggnings

verksamheten. Bruttoinvesteringarna beräknas ha minskat med 5,5 % 

1971 och för 1972 räknar man med en ökning på 6 O/o. Läggs härtill 
byggnadsunderhållet blir volymminskningen 5 O/o 1970-1971 och ök
ningen 1971-1972 beräknas till 5,5 O/o. 

Med ovan redovisade prognoser för de olika branscherna beräknas 
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varu- och kraftproduktionen - främst till följd av industriproduktio
nens stagnation - bli i stort sett oförändrad 1971 jämfört med 1970. 
Tillväxten 1971-1972 beräknas till 2,5 O/o. 

Den offentliga tjänsteproduktionen beräknas ha stigit med 3,5 O/o 

1970-1971 och för 1971-1972 förutses tillväxttakten bli ca 3 %. 
För de privata tjänstesektorerna synes produktionsutvecklingen 1971 

ha blivit betydligt svagare än man hade anledning att räkna med i början 
av året. Framför allt berodde detta på nedgången i den privata varu

konsumtionen, som medförde minskad produktion i bl. a. varuhandeln. 
Statistiska centralbyråns beräkningar för de tre första kvartalen 1971 vi
sar en ökning med endast drygt 1 O/o. Helårstalct beräknas därför bli 
ca 1 O/o. För 1972 förutses en produktionsuppgång i den privata tjänste

sektorn på 4 till 5 O/o. Den snabbare tillväxten jämfört med 1971 är del
vis orsakad av omslaget i den privata varukonsumtionen, som påverkar 

både varuhandcln och delar av transportväsendet i positiv riktning. En 
annan faktor som verkar uppdragande är investeringsutvecklingen. Från 
att ha minskat med 2,5 O/o 1970-1971 beräknas investeringarna i stället 
öka med 7 O/o från 1971 till 1972. Detta medför produktionsökningar i 
första hand i delar av transportsektorn. 

Bruttonationalproduktens tillväxt, mätt från produktionssidan, skulle 
med ovan angivna antaganden bli knappt 1 O/o 1970-1971 och ca 
3,5 O/o 1971-1972. ökningen 1970-1971 härrörde sig så gott som ute
slutande från ökad tjänsteproduktion, framför allt inom den offentliga 
sektorn. 1971-1972 skulle i stället den privata tjänsteproduktionen stå 
för drygt hälften av ökningen. Varu- och kraftproduktionens bidrag 

prognoseras bli knappt en tredjedel av ökningen 1971-1972 efter att ha 
varit försumbart 1970-1971. 

Förändring i produktionsvolym 

1970---1971 1971-1972 

procent milj. kr. i 1971 procent 
års priser 

Jordbruk 6,5 - 150 -4 
Skogsbruk 1,5 0 -1 
Industri 0,5 1 000 2 
Elkraft produktion 9 300 6,5 
Byggnadsverksamhet -5 750 5,5 

Summa varu- och kraftproduktion 0 1900 2,5 

Offentliga tjänster 3,5 900 3 
Övriga tjänster I 3 500 4,5 
Summa tjänstesektorer 1,5 4400 4 

Total produktion 1 6300 3,5 
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Enligt de preliminära be'räkningar för 1971 och prognoser för 1972 
som redovisas j de olika specialkapitlen skulle ökningen av bruttonatio
nalprodukten, mätt från användningssidan, bli 0,5 % eller något därun
der 1970-1971 och ca 3,5 O/o 1971-1972. Differensen mellan beräk
ningarna från produktions- och användningssidan skulle därmed bli· 
ungefär en halv procentenhet för 1971 - samma differens som registre
rats i statistiska centralbyråns beräkningar för 1969-1970 - medan be
räkningarna i stort sett överensstämmer för J 972. 
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V. Arbetsmarknaden 

1. Arbetsmarknaden under 1971 

Läget på arbetsmarknaden karakteriserades under 1970 av ett från 
1969 fortsatt ökat resursutnyttjande, och trots en snabb sysselsättnings
ökning kunde inte bristen på arbetskraft tillgodoses. Under loppet av 
året avtog dock efterfrågan på arbetskraft och vid slutet av året låg 
antalet obesatta platser vid månadens mitt säsongrensat ca 30 O/o under 
nivån vid årets början. Samtidigt visade också arbetslösheten en stigan
de tendens, främst mot slutet av perioden. Arbetskraftscfterfrågan fort
satte under 1971 att minska i snabb takt o.ch arbetslösheten steg avse
värt. Under den senare delen av 1971 har dock tendensen till ytterligare 
försvagning av arbetsmarknadsläget upphört. 

Ovanstående utveckling var till en början en följd av det förändrade 
läget inom de främst hemmamarknadsinriktade och s. k. skyddade de
larna av näringslivet. Successivt förmärktes även en försvagad efter
frågan från exportindustrierna, vilket förstärkte den negativa utveck
lingen. 

Efterfrågan på arbetskraft 

För att belysa arbetskraftsefterfrågans utveckling brukar serien över 
vid arbetsförmedlingarna obesatta platser vid månadens mitt användas. 
Serien redovisas med fördelning på län, näringsgrenar och yrken. I 
december 1971 uppgick antalet obesatta platser till 27 960 och var 
därmed 36 0;0 lägre än ett år tidigare. Detta är det hittills lägsta registre
rade decembervärdet. Fr. o. m. september 1970 har antalet obesatta 
platser varje månad varit lägre än motsvarande månadstal för föregåen
de år och fram till oktober hade differensen hela tiden stigit - bortsett 
från under andra kvartalet 1971. Från oktober till november 1971 avtog 
dock skillnaden något, och den minskade ytterligare till december. En 
minskande skillnad noterades även från juli 1971 inom textilindustri 
m. m., från augusti inom träindustri och privata samt offentliga tjänster 

och från september inom kemisk industri. 
I diagram 1 visas föi: några näringsgrenar säsongrensade kurvor för 

serien över obesatta platser t. o. m. november 1971. Som framgår av 
diagrammet har nedgången varit snabb och fortgått fram till oktober 

1971. Mellan oktober och november ägde därefter en viss uppgång 
rum. Jnom metall- och verkstadsindustrin har nedgången fortsatt hela 
tiden, medan den inom textilindustrin m. m. synes ha bromsats upp mot 
slutet av perioden. Antalet obesatta platser inom träindustrin har legat 
på en ungefär oförändrad nivå sedan mars 1971. Inom samfärdseln -
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Diagram V:I Antal lediga platser vid månadens mitt 1969-nov.1971 
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122 

fortsatte minskningen under de senare månaderna av 1971, medan inom 
flertalet av de övriga tjänstesektorerna en dragning uppåt ägde rum. -
Den från oktober till november registrerade uppgången i antalet obe
satta platser fortsatte även från november till december. 

Vid arbetsförmedlingarna registreras även totala antalet under må
naden Jediganmälda platser. Under perioden januari-november 1971 
var antalet lediga platser (exkl. praktikarbete och militärt arbete) 22 O/o 
lägre än under motsvarande period 1970. Summerat över varje månad 
har dock skillnaden minskat något och under november 1971 var antalet 
8 O/o lägre än under november 1970. Nedgångar noterades inom prak
tiskt taget samtliga yrkesgrupper. Störst var nedgången inom yrkesom
rådet tillverkningsarbete och maskinskötsel (-36 % under perioden 
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januari-november). Antalet obesatta platser vid månadens mitt speglar 
utvecklingen av icke tillgodosedd efterfrågan, medan totala antalet under 
månaden anmälda lediga platser kan antas markera utvecklingen av 
den totala arbetskraftsefterfrågan. Den större nedgången för antalet 
obesatta platser torde kunna förklaras med att uppkomna vakanser 
snabbare kunnat tillsättas, varigenom den kvarstående bristen minskar 
mer än den totala arbetskraftsefterfrågan. 

Den under 1971 avtagande arbetskraftsbristen framgår även av baro
meterundersökningarna för industrin, byggnadsverksamheten och varu

handeln. I konjunkturinstitutets höstrapport redogjordes· för utveck
lit1gen inom industrin och byggnadsverksamheten t. o. m. september 
1971. Det framgick där att andelen industriföretag som uppgivit brist 
på yrkesarbetare kontinuerligt minskat från september 1970. Den andel, 
34 0;0 av företagen, som i september 1971 angav att det förelåg brist på 
yrkesarbetare var dock fortfarande högre än tidigare lägsta värde i 

början av 1968. Detta berodde på att bristen angavs vara väsentligt 
högre inom metallframställning men även inom varvsindustrin, delar av 
verkstadsindustrin samt gummivaruindustrin. En med bristtalen för 
yrkesarbetare likartad utveckling noterades också för andra arbetare 
än yrkesarbetare. Även bristen på tjänstemannapersonal har minskat 
och kvarstod i september 1971 endast i några branscher. Av preliminära 
resultat från konjunkturbarometern i december 1971 framgår att ande
len industriföretag som uppgivit brist på yrkesarbetare minskat ytter

ligare. Andelen företag som angav att det förelåg brist på sådana arbeta
re var sålunda i december densamma som i början av 1968 .. Inom de 
branscher där det ännu i september förelåg någon mer uttalad brist på 
övriga grupper av arbetstagare reducerades bristen kraftigt till december. 
Inom byggnads- och anläggningsverksamheten var såväl i september som 
i december 1971 bristen på samtliga arbetstagarkategorier helt obetydlig. 

Den lägre arbetskraftsbristen inom industrin har varit en orsak till 
successivt minskande nyanställning av arbetare. Jämsides härmed har 
också rörligheten, mätt som andelen avgångna industriarbetare i pro
cent av antalet arbetare, minskat. 

A rhetslöshet m. m. 

Den lägre arbetskraftsefterfrågan har bl. a. yttrat sig i ökade friställ
ningar. Under perioden januari-november 1971 berördes totalt 33 800 
- varav inom industrin 28 200 - arbetstagare av till arbetsmarknads
styrelsen inkomna varsel om personalinskränkningar mot 18 700 respek
tive 16 500 under samma period 1970. Den antalsmässigt största ök
ningen iigde rum inom verkstadsindustrin. Procentuella ökningar väsent

ligt över genomsnittet noterades också inom massa- och pappersindustri 
samt livsmedelsindustri. Däremot var ökningen mer begränsad inom 

träindustrin och inom textil-, beklädnads- och lädervaruindustrin no
terades en minskning. 
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Tabell V:l. Den registrerade arbetslösheten 1970 och 1971 regionalt och branschvis 
K vartalsgenomsnitt 

Aibctslöshetsförsäkrade Samtliga arbetslösa 

Industri- Byggnads- Skogs- Övriga Totalt Kvinnor 
arbetare arbetare arbetare 

I. Antal registrerade 
arbetslösa 1971 

1. Hela landet 
I 14000 17 980 1 660 16 310 60840 16 010 
Il 14 610 13 640 1 670 13 730 55 250 15 490 
IlI 16 540 7 880 1240 12500 52 760 17 220 
IV 17 040. 13 060 1 520 16 740 67 580 21 970 

2. Södra och mellersta 
Sverige 
I 10170 11 640 170 9 320 37 260 10230 
Il 10720 8 640 110 7 230 33 250 10100 
m 12 590 5 620 120 7 370 35 040 11 660 . 
IV 12 880 8 810 170 10160 44660 14620 

3. Värmland, Dalarna 
och Norrland 
I 3 830 6 340 I 490 6 990 23 580 5 780 
Il 3 890 5 000 1 560 6 500 22000 5 390 
III 3 950 2260 1 120 5 130 17 720 5 560 
IV 4160 4250 1 350 6 580 22 920 7 350 

Il. Förändring från 
motsvarande 
period 1970 

1. Hela landet 
I 4260 2420 -290 3 240 13 810 6 610 
Il 6290 6 380 -100 4920 22 730 7060 
I1I 6 500 4830 90 5 060 24420 7780 
IV 6460 5 970 140 5 900 29430 9 870 

2. Södra och mellersta 
Sverige 
I 3 760 2620 - 20 1 860 10890 4 760 
Il 5 240 5 130 20 3 020 17 030 5 100 
m 5 390 4080 60 3 270 18 890 5 760 
IV 5 270 4 920 50 4280 23 050 7180 

3. Värmland, Dalarna 
och Norrland 
I 500 -200 -270 1 380 2 920 1 850 
Il 1 050 1 250 -120 l 900 5 700 1 960 
III Il JO 750 30 1 790 5 530 2020 
IV 1190 1 050 90 1620 6 380 2 690 

Källa: Arbetsmarknadsstyrelscn. 

I tabell 1 ges uppgifter om den vid arbetsförmedlingarna registrerade 

arbetslösheten. Som framgår av tabellen har arbetslösheten under 1971 

jämfört med föregående år stigit genomsnittligt över året. Denna ut-

veckling återspeglas även i de säsongrensade kurvorna för den registre-
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radc arbetslösheten som visat en i stort sett jämn ökning under loppet 
av året fram t. o. m. oktober. Den kraftigaste uppgången enligt denna 
statistik noterades i storstäderna medan den var minst i skogslänen. 
Från oktober till november 1971 minskade den totala arbetslösheten 
något säsongrensat, och en fortsatt nedgång ägde rum till december. Un
der de närmast föregående månaderna synes även arbetslösheten ha 
planat ut i skogslänen samt i de södra och mellersta delarna av Sverige 
utanför storstadslänen. Den från 1970 till 1971 lägre stegringen i arbets
lösheten i skogslänen jämfört med de övriga delarna av landet framgår 
även av arbetskraftsundersökningarna. 

Arbetslöshetsprocenten bland samtliga kassamedlemmar uppgick en
ligt arbetsmarknadsstyrelsens statistik till 2,0 under 1971 mot 1,5 ett år 
tidigare. Jämförelser försvåras dock av bl. a. tillkomsten av nya tjänste
mannakassor, vilket verkar neddragande på 1971 års tal. Ett hänsyns
tagande till denna omständighet synes indikera att arbctslöshctsproccn
ten stigit med drygt 3/4 procentenhet från 1970 till 1971. En ökning av 
samma storleksordning framkommer även för industriarbetarkassorna. 

Denna ökning i den "korrigerade" arbetslöshetsprocenten kan jäm
föras med resultaten från arbctskraftsundersökningarna. Enligt dessa 
steg relativa arbetslöshetstalet (för definitioner se Statistiska meddelan

den Am 1969: 57) från 1970 med 1,0 procentenhet till i genomsnitt 
2,5 Si> under perioden januari-november 1971. 

Enligt arbetsförmcdlingsstatistiken steg arbetslösheten mellan 1970 
och 1971 mer för kvinnor än för män och likaledes ökade den mest 
för yngre personer. Antalet arbetslösa i åldrarna under 25 år var så
lunda 160 0;0 högre än föregående år, medan ökningen i åldrarna 25-
59 år uppgick till 77 O/o. Den betydande stegringen för de yngre kan 
delvis förklaras med en ökad benägenhet att uppsöka arbetsförmedling
arna, som väsentligt förstärkt sina insatser för ungdomar utan arbete. 
Den redan tidigare höga arbetslöshetsnivån för de äldsta, 60 år och 
äldre, steg förhållandevis begränsat. En ökning svagare än genomsnitt
ligt för de äldre noterades även i arbetskraftsundcrsökningarna, men i 
övrigt synes den åldersfördelade ökningen ha varit mer jämn. Sam
tidigt var enligt denna statistik den procentuella uppgången i arbetslös
heten något kraftigare för män än för kvinnor. För äldre gifta kvinnor 
registrerades dock en betydande stegring. Vidare synes arbetskraftsundcr
sökningarna indikera att arbetslösheten under loppet av 1971 stigit mer 
för de personer som är yngre än 25 år än för övriga ålderskategorier. 

De ur arbetskraftsundersökningarna erhållna värdena om arbetslös
heten skiljer sig delvis i betydande grad från arbetsförmedlingsstati

stikens. Skillnaderna kan dock i huvudsak förklaras med hänvisning till 
olikheter i mätperiodernas längd och förläggning, mätteknik i övrigt 
samt institutionella förhållanden. Då främst den sista faktorn påverkat 
<len vid arbetsförmedlingarna registrerade arbetslösheten torde, vid 
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Tabell V:2. Antal personer berörda av vissa arbetsmarknadsåtgärder 1970 och 1971 

År, kvartal I arbetsmarknads- I bered- Beviljade start-
utbildning skapsarbeten1 hjälpsbidrag 

Genom- Föränd- Genom- Föränd- Totalt Föränd-
snitt ring från snitt ring från under ring från 

föregå- föregå- perioden föregå-
ende år ende år ende år 

1970 
I 38 860 2 660 12 810 -4690 5 820 -1550 
Il 31 690 180 11 700 1 010 6270 -1780 
Ill 22 630 70 7 620 270 6 640 940 
okt.-nov. 42070 6 390 8 910 30 3 580 - 910 

1971 
I 46 900 8 040 13 070 260 4 910 - 910 
Il 37 270 5 580 12 270 570 5 080 -1190 
lII 26 580 3 950 9 730 2110 6 240 - 400 
okt.-nov. 46 330 4260 17 480 8 570 3 210 - 370 

1 Omfattar samtliga personer i beredskapsarbeten exklusive anställda vid 
s. k. T-arbeten och arbeten för specialanvisade. 

Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen. 

jämförelser över längre perioder, arbetskraftsundersökningarna ge den 
bästa informationen om utvecklingen. Med hänsyn till den grad av 
statistisk osäkerhet som vidlåder dessa undersökningar, speciellt vid 
uppdelningar av materialet, men även i brist på ännu så länge klarare 
kännedom om säsongmönstret, utgör emellertid arbetsförmedlingssta
tistiken en viktig kompletterande uppgiftskälla, speciellt vid analyser av 
den kortsiktiga utvecklingen. 

I tabell 2 redovisas antalet personer som berörts av vissa arbetsmark
nadsåtgärder. Arbetsmarknadsutbildningen har utökats liksom omfatt
ningen av beredskapsarbetena. Bidragen till den geografiska omflytt
ningen har dock minskat och nedgången hänförs till de i skogslänen 
boende. 

Sammanfattningsvis framgår av avsnitten ovan om efterfrågan och 
arbetslöshet att den höga efterfrågan på arbetskraft som rådde under 
början av 1970 successivt avlöstes av minskande arbetskraftsbrist. Den
na utveckling fortsatte under 1971 och följdes även av en snabbt sti
gande arbetslöshet. Mot slutet av perioden synes dock en uppbroms·· 
ning ha ägt rum av efterfrågenedgången inom vissa branscher samtidigt 

som arbetslösheten säsongrensat sett upphört att stiga. 

Befolk11i11gs11tvcckli11g och sysselsättning 

Tillgången på arbetskraft bestäms förutom av den inhemska folk
ökningen även av nettoinvandringen samt av förändringar i yrkesverk

samhetsgradcn (denna uttrycks i relativa arbetskraftstal vilka anger hur 
stor del av befolkningen i en viss ålder som är i arbetskraften - står 
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till arbetsmarknadens förfogande antingen som sysselsatta eller som ar

betslösa). 
Medelbefolkningen i åldrarna 16-74 år ökade från 1969 till 1970 

med drygt 51 000 personer, 0,9 O/o, till 5,86 miljoner. Mellan 1970 och 
1971 har ökningen beräknats till ca 34 000 personer, 0,6 O/o. Att just 
åldersintervallet 16-74 år betraktas beror på att det är detta som an
vänds i arbetskraftsundersökningarna. Dessa ligger i det följande till 
grund för bedömningen av arbetskraftsutbudets utveckling. I åldrarna 
20-64 år ökade folkmängden mellan 1970 och 1971 med 0,5 0;0 eller 

drygt 25 000 personer. 
Till ovanstående ökningstal bidrar nettoinvandringen. Under 1970 

uppgick denna till totalt 48 700 personer, medan den under 1971 i be
räkningarna satts till 6 000. Under perioden januari-november 1971 
invandrade netto 3 800 personer (under månaderna maj-augusti samt 
november ägde en nettoutvandring rum). Bakom det låga värdet för 
1971 ligger en hög utvandring, knappt 37 000 personer under perioden 
januari-november, vilken inte oväsentligt överstiger det tidigare högsta 
hclårsvärdct, 28 700 under 1970. Jämfört med 1970 har invandringen 
minskat kraftigt men får ändock sägas vara hög och uppgick under de 
elva första månaderna till 40 500 personer. Starkt bidragande till den 

låga nettoinvandringen under 1971 var att många finländare återvänt 
hem. Under de elva första månaderna av 1971 utvandrade netto 2 000 
finländare, och en nettoutvandring ägde även rum för övriga nordbor. 
Däremot var nettoinvandringen för personer med grekiskt och jugosla
viskt medborgarskap betydande. Den utrikes omflyttningens samband 
med läget på den svenska arbetsmarknaden framgår även av att utvand
ringen säsongrensat började tillta under andra halvåret 1970. Invandring
en låg under större delen av 1970 på en ungefär oförändrad nivå, men 
från slutet av året har tendensen varit nedåtriktad. För nettoinvandring
en har detta inneburit en jämn neddragning från andra kvartalet 1970. 

Utifrån det antagande som gjorts om medelfolkmängdens utveckling 
kan sedan en kalkyl av arbetskraftstillgångarnas förändring göras. En 
sådan kan ske på så sätt att de förändringar i de olika variablerna som 
enligt arbetskraftsundersökningarna ägt rum under den belysta delen av 
1971 (de tio första månaderna) jämfört med 1970 antas vara representa
tiva för utvecklingen mellan helåren. Med en sådan förutsättning skulle 
antalet personer i arbetskraften, dvs. antalet sysselsatta samt antalet 
arbetslösa, öka med 55 000 personer, 1,4 °/o, från 1970 till 1971. Anta
let kvinnor ökar med 3 % medan antalet män ökar med endast tiondelen 
härav. Av förändringen med 1,4 O/o svarar befolkningstillväxten för 

0,5 °/o. De ändrade relativa arbetskraftstalcn bidrar med 0,9 Ofo,. varav 
tillskottet för kvinnornas del är 1,1 O/o. 

Utmärkande för utvecklingen mellan 1970 och 1971 har varit att 
kvinnornas relativa arbetskraftstal ---,- .liksom 1970 - stigit starkt och 
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ökningen överstiger i allmänhet den sett över en längre period genom
snittliga. Noteras kan dock att tillskottet av kvinnor till arbetskraften 
som följd av ökade arbetskraftstal avtagit från början av 1971 jämfört 

med samma tid 1970. 
I antalet personer i arbetskraften ingår förutom de sysselsatta även 

de arbetslösa. Genomsnittligt uppgick under 1970 andelen arbetslösa 
till 1,5 0;0 och nivån kan beräknas vara 1 procentenhet högre 1971. 

Arbetslöshetsnivån har stigit med 1 enhet för såväl män som för kvinnor. 
Mellan exempelvis 1966 och 1967 steg arbetslösheten för kvinnor med 
0,3 procentenheter. Den kraftigare ökningen 1971 kan dock inte ses 

isolerad från utvecklingen av de relativa arbetskraftstalen, vilka - som 
påpekades ovan - steg starkt 1971, medan uppgången mellan 1966 och 

1967 var mer begränsad. 
Trots den ökade arbetslösheten ökar antalet sysselsatta med 0,4 O/o 

från 1970 till 1971 (mellan 1966 och 1967 minskade antalet syssel
satta med 1 %). Antalet sysselsatta kvinnor ökar med ca 30 000, men 
den totala uppgången begränsas till hälften av detta tal genom minskat 

antal sysselsatta män. 
I arbetskraftsundersökningarna registreras frånvaro från arbetet på 

grund av semester och sjukdom m. m. Enligt undersökningarna har se
mesterfrånvaron stigit betydligt mellan 1970 och 1971. Det har dock be
dömts att antalet semestrande inte blir tillförlitligt belyst och i det 
närmast följande har därför semesterfrånvaron inte beaktats. Då övrig 
frånvaro genomsnittligt sett inte förändrats ökar antalet personer i 
arbete - här alltså inklusive de semestrande - i samma takt som an
talet sysselsatta eller med 0,4 O/o. 

Genom att medelarbetstiden för personer i arbete minskat med drygt 
1 O/o mellan 1970 och 1971 kan antalet utförda arbetstimmar beräknas 
minska med knappt 1 O/o (0,8 O/o). Medelarbetstidens förändringar är en 
nettoeffekt av förändringar i deltidsarbete, övertidsarbete, korttidsfrån
varo samt lagstadgad arbetstid. Som visades i konjunkturinstitutets höst
rapport kan arbetstidsförkortningen under 1971 beräknas ha minskat 
medelarbetstiden med 0,4 O/o. Vad som orsakat nedgången i övrigt, ca 
3i4 O/o, kan inte beläggas. Det synes dock inte osannolikt att minskad 
övertid bidragit härtill samtidigt som en viss ökning av de deltidsarbe
tande ägt rum. Sålunda framgår t. ex. av statistiken över till arbets
marknadsstyrelsen inkomna varsel om personalinskränkningar att antalet 
arbetstagare berörda av varsel om nedläggning varit oförändrat från 

1970 till 1971 men att permitteringar i övrigt ökat. Likaledes har an
talet arbetstagare berörda av varsel om förkortad arbetsvecka ökat be
tydligt. 

Med den beräkningsmetodik som använts ovan skulle således antalet 
sysselsatta ha ökat med 0,4 O/o, drygt 15 000 personer, och antalet ut
förda arbetstimmar ha minskat med 0,8 O/o från 1970 till 1971. Det har 
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därvid ansetts att arbetskraftsundersökningarna kan antas ange utveck· 
tingen av antalet sysselsatta. Beräkningarna har grundats på resultaten 
från undersökningarna för de tio första månaderna 1971. Genom att 
utvecklingen under loppet av året - jämfört med motsvarande värden 
för 1970 - visat på en försvagning, har det bedömts att antalet syssel
satta utvecklats något svagare mellan helåren än som angivits. En mot· 
svarande justering kan även vara befogad vad avser utvecklingen av an· 
talet utförda arbetstimmar. Som tidigare påpekats exkluderades effck· 
terna av den ökande semcstcrfrånvaron. Det förefaller emellertid inte 
os.rnnolikt att även om inga förändringar i semestcrbestfönmelserna äger 
rum en viss ökning av semestern ändå sker genom omstrukturering av 
arbetskraften. Bidragande hiirtill under just 1971 torde även ha varit att 
antalet företagare minskat relativt kraftigt. Skattningen av denna effekt 
har här satts till 1/4 O/o. Totalt skulle således med dessa förutsättningar 
antalet utförda arbetstimmar ha minskat med ca l 1/4 O/o mellan 1970 
och 1971. 

Till grund för beskrivningen i det följande av sysselsättningsföränd
ringarna inom olika näringsgrenar ligger de av statistiska centralbyråns 
nationalräkenskapscnhet gjorda beräkningarna av utvecklingen mellan de 
tre första kvartalen 1970 och 197 l. Arbctskraftsundersökningarna utgör 
till betydande del källan till dessa bedikningar, men för vissa branscher 
har kompletterande uppgifter använts. 

Mellan 1969 och 1970 minskade det totala antalet sysselsatta inom 
jordbruket med knappt 3 O/o. Nedgången mellan de tre första kvartalen 
1970 och 197.1 beräknas ha varit av samma storlek men helt ha berott på 
minskat antal företagare. 

Inom skogsbruket minskade enligt statistiska centralbyrån antalet sys
selsatta inom storskogsbruket med 0,4 O/o mellan de tre första kvartalen 
1970 och 1971. Jnom det enskilda skogsbruket (frånsett storbolagen) 
ökade under samma period antalet utförda dagsverken med inte fullt 
1,5 O/o. Denna ökning faller dock helt på brukare och familjemed
lemmar, df1 antalet dagsverken i övrigt minskade med drygt 0,5 0;0• 

Antalet sysselsatta enligt nationalräkcnskapsmaterialet minskade dock 
med ett par procent, varvid antalet anställda minskat endast svagt. 

Inom industrin ökade enligt statistiska centralbyråns urvalsundersök
ning av industristatistiken för 1970 antalet anställda arbetare med 4,0 0,10 

och den anställda förvaltningspersonalen med 3,7 O/o från 1969. Mellan 
de tre första kvartalen 1970 och 1971 ökade antalet anställda tjänste
män (cxkl. tjänstemän inom statliga verkstäder m. m.) med 1,3 O/o enligt 
statistiska centralbyråns kvartalsstatistik. Under perioden januari-okto

ber 1971 minskade enligt rnånadsstatistiken antalet anställda industri
arbetare med 3,4 9o och nedgången var densamma för män som för 

kvinnor. Antalet utförda arbetstimmar (exkl. juli) minskade med 4,7 O/o. 

5 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 1. Finansplanen. Bil. 1 
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Samtliga industrigrupper 
Järn- och metallverk 
Verkstadsindustri exkl. varv 
Jord- och stenindustri 
Träindustri exkl. sågverk 
Sågverk 
Massafabriker 
Pappersbruk och pappfabrikcr 
Livsmedels-, dryckcsvaru- och tobaksindustri 
Textil- och sömnadsindustri 

1 kv. 

- 2,1 
0,2 
2,1 

-11,l 
7,5 
0,3 
1,4 
2,1 
1,4 

-16,3 

130 

2kv. 3 kv. 

- 3,3 - 4,2 
- 1,4 - 1,8 

0 - 1,9 
-12,4 -11,9 

9,1 -10,9 
0,4 3,3 

- 0,4 0 
- 2,7 3,1 
- 2,5 3,3 
-16,7 -14,7 

I ovanstående tablå visas de kvartalsvisa förändringstalen för antalet 

anställda industriarbetare 1970-1971 totalt och för vissa branscher. 

Ännu under första kvartalet 1971 var antalet anställda högre än un

der samma kvartal 1970 inom några branscher, men som framgår av 

tablån var utvecklingen under loppet av året nästan genomgående nedåt

riktad. 

Inom byggnadsverksamheten minskade enligt nationalräkenskapsma

tcrialet totala antalet sysselsatta med drygt en procent mellan 1969 och 

1970. Mellan de tre första kvartalen 1970 och 1971 minskade, enligt sta

tistiska centralbyråns kvartalsvisa lönesumme- och sysselsättningsstati

stik, antalet av arbetare utförda arbetstimmar med ca 6 O/o . 

.Inom privata tjiinster beräknas antalet sysselsatta ha ökat med drygt 

en halv procent från 1969 till 1970. Hela ökningen skulle ha fallit inom 

sektorn bank- och försäkringsverksamhet m. m. samt samhälleliga och 

personliga tjänster, medan antalet sysselsatta varit oförändrat inom varu

handel samt minskat inom hotell- och restaurangverksamhet samt sam

färdsel - dock att en ökning ägde rum inom post- och tclcverken. En 

viss ökning av antalet sysselsatta synes under 1971 ha ägt rum i samma 

sektorer som under 1970, men totalt sett förefaller en svag nedgång i 

sysselsättningen sannolik. 

För ovanstående sektorer sammantagna - här benämnda 11iiri11gslivet 

- anges antalet sysselsatta ha ökat med l O/o mellan l 969 och l 970 
medan under 1971 en ungefär lika stor nedgång kan beräknas ha ägt 

rum. Antalet anställda synes därvid ha minskat mindre starkt än antalet 

företagare. 

Inom den offentliga sektorn ökade antalet sysselsatta med drygt 7 O/o 
mellan 1969 och 1970, eller i ungefär samma takt som mellan närmast 

föregående år. Sysselsättningen ökade kraftigast inom kommunerna, 

eller med 8-9 O/u båda åren. Mellan 1970 och 1971 kan antalet syssel

satta beräknas ha ökat med ca 6 O/o. Den jlimfört med 1970 lägre ök

ningstakten orsakades av lägre tillväxttakt inom kommunerna. Antalet 

utförda arbetstimmar inom den offentliga sektorn synes under 1971 ha 

stigit några procentenheter mindre än antalet sysselsatta. Till viss del 

torde arbetsmarknadskonfliktcrna under våren 1971 ha medverkat här

till. 
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Sammantaget beräknas antalet sysselsatta - som mellan 1969 och 
1970 ökade med 2 O/o - ha varit i det närmaste oförändrat eller ökat 
något svagt mellan 1970 och 1971. Samtidigt kan antalet utförda arbets
timmar skattas ha minskat med i runt tal 1 1/4 O/o. även här att jämföra 
med en ökning med 2 O/o under 1970. Den enda sektor inom vilken sys
selsättningen under 1971 ökade i mer betydande omfattning var den 
offentliga. 

2. Arbetsmarknaden 1972 

Bedömningen av läget på arbetsmarknaden under 1972 framkom
mer som ett resultat av en kalkyl i två steg. Först görs en beräkning 
av ett sannolikt utbud av arbetskraft. Detta sätts sedan i relation till 
den sysselsättningsförändring som följer av näringsgrensvisa kalkyler 
över efterfrågan på arbetskraft och en indikation erhålls då på i vil
ken riktning utnyttjandet av arbetskraft utvecklas. 

Beräkningarna över arbetskraftsutbudets utveckling görs i princip 
på samma sätt som i det föregående och ansluter sig därmed också till 
den metodik som användes i den senaste långtidsutredningen. 

Medelfolkmängden i åldrarna 16-74 år beräknas öka med 0,4 O/o 
från 1971 till 1972. Det har då antagits att nettoinvandringen under 

1972 blir större lin under 1971 och uppgår till 15 000 personer. Även 
om nettoinvandringen skulle bli än större, t. ex. ytterligare 20 000, 
begränsas tillskottet till befolkningstillväxten - genom att det är med

de/folkmängden som betraktas - till drygt O,l O/o. Med ett nettoinvand
ringsantagande om 15 000 ökar folkmängden i åldrarna 20-64 år 
med 0,2 O/o. 

Av väsentlig betydelse för arbetskraftsutbudets utveckling är hur de 
relativa arbetskraftstalen förändras. Om dessa utvecklas i samma takt 
som mellan närmast förcgt1cndc år skulle antalet personer i arbetskraf
ten öka med 1,2 O/o 1972 (mot 1,4 O/o 1971). Det förefaller dock väl 
så rimligt att anta att förändringarna sker i linje med den trend som 
iakttagits för perioden 1964-1971. Under sådana förhållanden ökar 
arbetskraften med drygt 20 000 personer, 0,5 O/o. Härav skulle befolk
ningstillväxten samt ändrade relativa arbctskraftstal vardera svara för 
knappt 0,3 O/o. Totalt beräknas antalet mlin minska svagt medan antalet 
kvinnor ökar med närmare 2 % (något under 20 000 personer). 

Då i detta steg av kalkylerna någon effekt av eventuellt ändrad ar
betslöshet inte skall ingå, ökar utbudet av antalet sysselsatta i samma 
takt som antalet personer i arbetskraften, dvs. med 0,5 0;0. För från
varon (exkl. semester) synes det inte befogat att anta någon föränd
ring, varför antalet personer i arbete också ökar med 0,5 0;0. 

Andringar i mcdclarbctstidcn under 1972 gör att antalet utförda 

arbetstimmar utvecklas svagare än antalet personer i arbete. Vecko
arbetstidens förkortning från 42,5 till 40 timmar per vecka inleddes 
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under 1971 och skall vara slutförd i början av 1973. Till sin huvud

del kommer den att genomföras under 1972, och effekten härav kan 

för anställda personer beräknas dra ned medelarbctstiden med 3,5 O/o. 
Beräkningarna förutsätter att samtliga kategorier av anställda får en 

parallell förkortning av arbetstiden.' För samtliga sysselsatta, dvs. in

klusive företagare, torde mcdclarbctstiden inte förkortas fullt lika 

mycket, uppskattningsvis några tiondels procentenheter mindre. Avvikel

ser från dessa förutsättningar påverkar naturligtvis arbctskraftsutbu

det; det synes vara sannolikt att sådana närmast skulle verka i positiv 

riktning. Vidare är det väl så möjligt att förändringar av den genom

snittliga arbetstiden i övrigt ligcr rum, då ett samband med arbets

marknadsläget synes föreligga för denna variabel. Med ökad ekonomisk 

aktivitet kan sålunda medelarbetsliden, bortsett från arbetstidsförkort

ning, komma att förlängas. 

För efterfrågan på arbetskraft under 1972 kan följande kalkyler 

framläggas. Utifrån de i föregående kapitel givna produktionsprogno

serna samt med antaganden om produktivitetsutvecklingen kan syssel

sättningens förändring räknat i timmar skattas. Med beaktande av 

arbetstidsförkortningcns inverkan, varvid denna antagits komma till ut

tryck i ett motsvarande.behov av arbetskraft, erhålls sedan förändringen 

av antalet sysselsatta personer. Allmänt sett gäller att produktivitctstill

växten under 1972 antagits bli högre än under 1971, och en ytterligare 

höjande inverkan på denna har också antagits följa av arbetstidsför

kortningen. Några stockningsproblem som i avgörande grad skulle hindra 

en höjning av produktivitetsuppgången har inte förutsatts föreligga. 2 

T följande tablå visas resultatet av den beräknade syssclsiittningsulvcck

lingen 1971-1972 i antal arbetstimmar och antal personer för ansHillda. 

Procenttalen anger förändring i produktion, produktivitet och sysselsätt

ning samt arbetstidsförkortningens effekt. Värdena är, utom för totalen, 

avrundade till närmast hela och halva procenttal. 

Produktion Produk- Sysselsätt- Arbetstids- Sysselsätt-
tivitet ning i tim. förkortning ning i antal 

Jordbruk och fiske -4 7,5 -10,5 5 -6 
Skogsbruk -1 8 -8 -8 
Industri 2 7 -5 3,5 -1,5 
Elkraftproduktion 6,5 6 0,5 5 5,5 
Byggnadsvcrksamhct 5,5 4 1,5 2,5 4 
Privata tjänster 4,5 5 - 0,5 4 3,5 
Off cntlig sektor 3 3 3,5 6,5 

Totalt 3,5 4,8 - 1,2 3,5 2,3 

1 Det angivna värdet är ett uttryck för den genomsnittliga förändringen. 
Hänsyn har såtillvida tagits till arbetstidsutvecklingen för de i olika grad be
rörda arbetstagarkategorierna. 

2 Det kan påpekas att även i produktionsprognoserna hänsyn tagits till ar
betstidsförkortningen. 
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Beträffande jordbruket bör påpekas att produktionen är prognoserad 
under förutsättning om normalskörd. Det gäller vidare att produktivi
tetstillväxten varierat kraftigt från år till år, varför det ungefär ge
nomsnittliga viirdet för 60-talet satts in i tabellen. Antalet sysselsatta 
företagare har antagits minska ungefär lika mycket som antalet an
ställda. Inom skogsbruket beräknas produktionen minska med någon 
procent. Som framgår av avsnitt 2 i kapitel IV har dock skogsavverk
ningarna antagits minska med 7,5 O/o 1971-1972. Den i tabellen an
givna sysselsättningsnedgfmgen kan därför vara underskattad. 

Inom industrin kan produktivitetstillväxten, mätt som produktion per 
arbetstimme utförd av industriarbetare, beräknas ha uppgått till ca 5 % 

1971, obetydligt högre iin 1970. Genom ökat antal tjänstemän begränsa
des produktivitetsuppgången för samtliga anställda till drygt 4 O/o. För 
1972 har tillviixten satts till 7 O/o, i linje med genomsnittet för tidigare år 
men underskridande värdena för 1964 och 1965 samt 1967-1969. An
talet sysselsatta torde minska med ett par procent. 

Produktionen inom byggnadsverksamheten, som beräknas ha mins
kat med 5 O/o 197 l förutses visa en betydande uppgång 1972. Antalet 
sysselsatta skulle med den givna produktionsuppgången och antagen 
produktivitetstillväxt öka förhållandevis kraftigt. 

Inom de privata tjiinsterna ökar antalet sysselsatta med 3 a 4 °/o. 
ökningar av sysselsättningen skulle äga rum inom samtliga huvud
branscher men bli mest betydande inom varuhandeln. Antalet syssel
satta inom post- och televerken har antagits öka relativt begränsat, 
medan inom övriga delar av samfiirdseln uppgången torde bli större. 

1nom 11iiri11gslivet - ovanstående sektorer sammantagna - kan an
talet anställda beräknas öka med någon procent från 1971 till 1972. 

Inkluderas företagarna torde ökningen begränsas till mindre än hälf
ten härav. 

Inom den offentliga sektorn tillväxer antalet utförda arbetstimmar 
i samma takt som produktionen och därmed något svagare än 1971. 
J princip registreras i produktivitetstillväxten ett visst obetydligt bidrag 
från kapitalavskrivningarna, men detta har här ansetts försumbart. 
Genom arbetstidsförkortningens inverkan ökar antalet sysselsatta 1972 
något mer än 1971. 

Sammantaget visar de näringsgrensvisa kalkylerna att arbetskrafts
eftcrfrågan, uttryckt i antal arbetstimmar för anställda, skulle minska 
med 1 a 1,5 O/o från 1971 till 1972. Antalsmlissigt har detta beräknats 
medföra en sysselsättningsökning om drygt 2 O/o. 1nkluderas företa
garna torde ökningen bli i runda tal 1.5 O/o. 

Denna skattade förändring kan ställas i relation till den ovan ber~ik
nade utvecklingen av arbetskraftsutbudet, en ökning med 0,5 0/0 • Detta 

skulle då - under förutsättning att övriga variabler inte förändras -
inncb~ira att arbetslöshetsprocenten minskar med en enhet mellan ge-
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nomsnittslägcna för 1971 och 1972. Det måste dock starkt understrykas 
att det angivna värdet inte kan ses som en prognos på hur arbetslöshe
ten faktiskt kommer att förändras utan enbart som en indikation på i vil
ken riktning utnyttjandet av arbetskraften utvecklas. Sålunda skulle t. ex. 
en förändring i tillväxttakten för produktiviteten isolerat taget ändra 
arbctslöshctsprocenten i motsvarande grad. Vidare har heller i kalkylen 
inte inlagts någon förutsättning om ökat tillvaratagande av arbetskrafts
resurscrna i övrigt genom t. ex. ökad övertid. Slutligen kan påpekas att 
arbetskraftsutbudet 1972 förutsattes utvecklas i linje med tidigare tren
der - en tillväxt i nästan samma takt som 1971 skulle ge ett ytterligare 
tillskott om ca 0,5 O/o. 

Som ett illustrerande exempel kan det vara av intresse att belysa en 
tänkbar utveckling av sysselsättningen för män respektive kvinnor ut
ifrån de kalkyler som gjorts ovan. Det antas d1irvid att sysselsättnings
förändringen till 1972 inom de olika näringsgrenarna - mätt i antal 
totalt sysselsatta - har samma könsfördelning som enligt arbetskrafts
undersökningarna anges för 1971. Med sådana förutsättningar skulle 
inom de varuproducerande sektorerna antalet sysselsatta män öka en
dast inom byggnadsvcrksamheten (och clkraftproduktioncn). Genom 
den beräknade syssclsättningsökningen inom de tjänsteproducerande 
sektorerna ökar antalet män mer där än inom de varuproducerande 
sektorerna. Då andelen kvinnor är högre än andelen män inom tjäns
tesektorerna skulle antalet sysselsatta kvinnor öka inte obetydligt mer 
än antalet män. Genom den stora a1~delen kvinnor inom offentliga 
tjänster skulle betydligt mer än hälften av den totala sysselsättnings
ökningen för kvinnor äga rum inom denna sektor. Om den kalkyle
rade utvecklingen för män respektive kvinnor ställs i relation till den 
tidigare skattade utbudsförändringcn skulle ett "behov" uppkomma av 
för män ca 20 000 a 25 000 personer och för kvinnor ca 35 000 p1~r

soncr. Resultaten får dock tolkas med betydande försiktighet. 
Sammanfattningsvis synes av ovanstående framgå att - främst ge

nom arbetstidsförkortningens inverkan - ett ökat utnyttjande av ar
betskraften samt ökad sysselsättning torde äga rum från 1971. till 1972. 

Sysselsättningsökningen beräknas dock främst vara hänförlig till ut
vecklingen inom tjänstesektorerna. Genom att dessa sektorer också har 
en större betydelse inom de mer tätbefolkade regionerna av landet 
kan det förefalla sannolikt att en viss relativ försvagning äger rum i 
de övriga delarna av landet, där jordbrukets, skogsbrukets och indu

strins betydelse är större. 



Bil. 1 Preliminär nationalbudget 135 

VI. De enskilda konsumenternas ekonomi 

Hushållssparandets andel av de disponibla inkomsterna sjönk från 
omkring 6 O/o i början av 60-talet till drygt 2 0;0 1969. Nedgången var 
särskilt markant under decenniets senare hälft. Under 1970 och i än 
högre grad 1971 steg emellertid sparkvoten kraftigt, eller med ungefär 
lika mycket som den sjunkit under den närmast föregående 10-års
perioden. 

En faktor som sannolikt bidrog till att vända sparkvotsutveeklingen 
1970 var den kraftiga ökningen av faktorinkomsterna på knappt 11 O/o 

1969-l 970 med en förhållandevis hög tillväxttakt för företagarinkoms
ter och kapitalinkomster. Företagarhushållen har nämligen en betydligt 
högre sparkvot än övriga hushåll såsom framgått av sparundersökning

arna. De offentliga inkomstöverföringarnas andel av de disponibla in
komsterna ökade vidare inte lika kraftigt 1969-1970 som under de när
mast föregående åren vilket kan antas ha dämpat en fortsatt neddrag

ning av sparkvotcn. Inkomstöverföringarna som till stor del görs i in
komstutjämnande syfte kan företrädesvis antas gå till grupper med 
förhållandevis hög konsumtionskvot. Efter mervärdeskattens höjning för 
personbilar i februari 1970 sjönk nybilsförsäljningen tillbaka kraftigt. 
Detta tillsammans med en stram kreditmarknad medförde att hushålls
kreditcrna drogs ned, vilket alltså återspeglades i sparkvoten. 

Från 1969 till 1970 beräknas ökningen av sparkvoten ha uppgått till 
ca en procentenhet. Den privata konsumtionen beräknas ha ökat med 
drygt 2 11/o 1969-1970 i volym samtidigt som den reala disponibla 
inkomsten ökade med drygt 3 11/o. 

Faktorinkomsterna beräknas 1970-1971 ha ökat med 7,5 O/o eller 
ca 3 I/'!. procentenheter mindre än mellan de två närmast föregående 
5.:-en. Neddragningen i ökningstakten var huvudsakligen följden av ett 
kraftigt omslag i sysselsättningsutvecklingcn. Efter tillägg för trans
fereringar till hushållen och avdrag för skatter, avgifter m. m. beräk
nas ökningen av den disponibla inkomsten ha uppgått till 9,7 O/o, eller 
ungefär en procentenhet högre än 1969-1970 trots den antagna lägre 
ökningen av faktorinkomsterna. Detta sammanhänger med de i samband 
med skattereformen genomförda åtgärderna; sänkt statlig skatt och 

höjda barnbidrag. 
Prisuppgången 1970-1971, enligt deflatorn (det genomsnittliga pris

indextaletJ för den privata konsumtionen, beräknas ha uppgått till 6,7 O/o 
inklusive höjningarna av mervärdeskatten, att jämföra med 5,5 O/o 1969 
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-1970. Eftersom hushållen i stort sett kompenserades för momsböj

ningen genom sänkt direkt skatt och ökade transfereringar 1971 kan 

effekterna av momsböjningen på priserna såtillvida rensas bort vid jäm

förelse med 1969-1970. Den sålunda korrigerade prisuppgången 1970 
-1971 beräknas ha uppgått till drygt 3 O/o, vilket är avsevärt lägre än 

mellan de närmast föregående åren. Differensen förklaras huvudsakligen 

av prisstoppet, de lägre importprishöjningarna och mindre höjningar av 

andra indirekta skatter mellan 1970 och 197 l. Detta gör - trots det 

påtagliga omslaget i sysselsättningsutvecklingen mellan 1970 och 1971, 
som motsvarar en minskning pft nästan 2 procentenheter på den dispo

nibla inkomsten - att skillnaden i utvecklingstakt för de reala dispo

nibla inkomsterna beräknas bli endast ca l/2 procentenhet, knappt 3 O/o 
1970-1971 mot 3,1 O/o 1969-1970. 

Den privata konsumtionen beräknas ha minskat med 1/4 0;0 mellan 

1970 och 1971 mot en ökning med 2,2 O/o 1969-1970. Sparkvotcn 

ökade med knappt 3 procentenheter mellan 1970 och 1971, vilket inne

bär att det nominella hushå!lssparandet mer än fördubblades. 

Faktorinkomsterna beräknas öka något snabbare 1971-1972 än 

1970-1971, eller med 8,3 O/o, till följd av antagen större lönesumme

ökning. De av regeringen i oktober 1971 föreslagna åtgärderna för att 

stärka köpkraften för grupper för vilka fördelningspolitiska motiv kan 

anföras - i detta fall pensionärer och barnfamiljer - beräknas med

föra ett tillskott på drygt 600 milj. kr. 1972. Med av riksdagen be

slutade kompletteringar torde det utbetalade beloppet 1972 uppgå till 

närmare 700 milj. kr. Efter inkomstöverföringar till hushåll och av
drag för skatter, avgifter m. m. reduceras inkomstökningen till 6,6 O/o 
1971-1972. 

Prisuppgångcn mellan gcnomsnittslägena 1971 och 1972 beräknas 

uppgå till drygt 4 O/o varför den reala disponibla inkomsten förutses 

öka med ca 2 1/4 O/o 1971-1972. 
Konsumtionsprognosen för 1972 är avhängig av mycket osäkra an

taganden om sparkvotens utveckling. Flera skäl talar dock för en åter

gång till en lägre sparkvot 1972. Det var sannolikt en del mycket 

speciella orsaker som bidrog till sparandeökningen 1971. Utan någon 

inbördes rangordning kan exempelvis nämnas de utdragna och kon

fliktfyllda avtalsförhandlingarna första halvåret 1971, den snabbt ökande 

arbetslösheten och rekyleffekter av momshöjningarna fjärde kvartalet 

1970. Sparkvoten har för övrigt ökat också i Förenta staterna, Storbri

tannien, Frankrike och Västtyskland. De nämnda orsakerna kommer 

sannolikt inte att verka med samma kraft 1972 som 1971, även om de 

inte helt försvinner. Dessutom förutses inkomstökningen 1971-1972 
bli förhållandevis låg (den lägsta sedan 1966-1967) och tillsammans 

med det utvidgade stödet åt barnfamiljer och pensionärer kan detta 
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förmodas påskynda fallet i sparkvoten 1972. I konjunkturinstitutets be
räkningar har antagits att ungefär halva sparkvotsökningen 1971 kom
mer att tas tillbaka .redan 1972, vilket skulle innebära en uppgång för 

den privata konsumtionen på 3 3/4 O/o mellan 1971 och 1972. 

1. De disponibla inkomsterna 

Löner 

Den totala lönesumman, beräknad med utgångspunkt från det de
finitiva taxeringsutfallet, ökade med 11,6 O/o mellan 1969 och 1970. 
Av ökningen utgjordes 5,5 procentenheter av avtalsmässiga lönehöj
ningar, medan löncglidningen kalkylerats till 3,5 O/o. Sysselsättnings
komponcnten bidrar till lönesummeökningen med 2,6 procentenheter. 

Industriföretagens totala timkostnader för arbetare beräknas ha ökat 
med 12,4 O/o mellan 1969 och 1970. Härav utgörs 11,6 procentenheter 
av ökningar i den utbetalda lönen, medan höjda ATP- och sjukför
säkringsavgifter svarar för återstoden. Timlöncökningen består av en 

avtalsmässig höjning på 4,5 O/o och 7,1 O/o löneglidning. 
Mellan 1970 och 1971 beräknas lönesumman _ha ökat med 8,9 O/o. 

Därav skulle avtalet svara för 6,8 O/o, vilket är drygt en procentenhet 

lägre än det avtalsantagandc som ingick i beräkningarna till den re
viderade nationalbudgeten. Differensen beror framför allt på att arbets
tidsförkortningen - och därmed också den avtalsmässiga timlöneökning 
som utgör kompensation för arbetstidsförkortningen - mindre berör 
1971 än som tidigare antagits. Den huvudsakliga effekten av arbets
tidsförkortningen kommer först 1972. Avcn den förskjutning av en del 
av de retroaktiva betalningarna från 1971 till januari 1972, som av
talats inom LO-SAF-området, har fått till följd att 1971 års avtalskom
ponent minskar till förmån för 1972 års. 

Löneglidningen beräknas ha uppgått till 2,2 O/o mellan 1970 och 1971, 
vilket kan förefalla mycket med tanke på arbetsmarknadssituationen 
under 1971. Man bör emellertid hålla i minnet att bristen på arbets
kraft var relativt hög under 1970, och att Jöncglidningen mellan ge
nomsnittslägcna 1970 och 1971 påverkas av situationen på arbetsmark
naden under både 1970 och 1971. 

Arbetsmarknadslägets betydelse för löneglidningen har för enskilda 
sektorer av ekonomin påvisats i många andra sammanhang. Under 
arbetet med här föreliggande lönesummekalkyler har gjorts en beräk
ning av sambandet mellan å ena sidan den genomsnittliga Jöneglid
ningen för hela ekonomin och å andra sidan den totala avtalsmässiga 

löneökningen och arbetsmarknadsläget (uttryckt som antalet vid arbets
förmedlingen registrerade lediga platser under den aktuella perioden 
rensat för trendmässiga förändringar). Regressionsberäkningen omfattar 

Si" Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 1. Finansplanen. Bil. 1 
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åren 1955-1970. Det bör påpekas att speciellt löncglidningsuppgifterna 
är osäkra. 

Löncglidningstalen för den aktuella perioden följer klart konjunktur-. 
mönstret med toppar åren 1956, 1961, 1965 och 1970. En stor del av 

variationerna förklaras därmed av arbctsmarknadsvariabeln. 
Enligt beräkningarna skulle löncglidningen mellan två på varandra 

följande år förutom av arbetsmarknadsläget under dessa år också på
verkas av den avtalsmässiga löneökningen mellan åren. Sambandet 
skulle vara negativt, dvs. löneglidningen skulle hållas tillbaka av en 
hög avtalsmässig ökning och dras upp av en låg. Inflytandet från av
talen är dock av flera skäl osäkert. Avtalsperiodcr av olika längd före
kommer under estimationspcrioden, vilket påverkar sambandet mellan 
avtal och löneglidning. Detsamma gäller om de under slutet av cstima

tionsperioden avtalade låglönesatsningarna. Löneglidningen har därför 
analyserats på basis av två skilda hypoteser. Den ekvation, där den 
avtalsmässiga löneökningen är en av förklaringsvariablerna, ger för 
1971 till resultat ett löneglidningstal av praktiskt taget samma storlek, 

som det som ingår i lönesummekalkylen. Om man utesluter avtals
ökningen som förklaringsvariabel, blir resultatet en ungefär 1/2 O/o 

högre löneglidning. 
Den i lönesumman ingående sysselsättningskomponenten uppskattas 

till - 0,2 O/o. Sysselsättningskomponenten påverkas av sådana för
ändringar av arbetstiden, som har inflytande på den utbetalda lönen. 
Således faller variationer i obetald övertid och viss korttidsfrånvaro 
utanför komponenten, och den påverkas av kalendariska förhållanden 
endast i den mån dessa pävcrkar lönerna. Vidare inverkar skillnader i 
sysselsättningsutvecklingen mellan sektorer med olika löneläge på kom
ponenten. Allt detta gör att sysselsättningskomponenten i lönesumme
beräkningarna varken är ett uttryck för den faktiska utvecklingen av 
antalet anställda eller de utförda arbetstimmarna. 

Avtalet för industriarbetarna beräknas ha medfört timlöneökningar 
på 4,7 O/o mellan 1970 och 1971. Därav skulle ca 0,7 procentenheter 
bestå av kompensation för arbetstidsförkortningen. Löncglidningen av

tog troligen successivt under loppet av 1971, och ett helårstal kring 4 O/o 
mellan genomsnitten 1970 och 1971 är sannolikt. 

Industriföretagens arbetskraftskostnader för arbetare ökade utöver vad 
som här nämnts med 1,4 procentenheter. Dessa kostnadsökningar är 
resultatet av höjda ATP- och sjukförsäkringsavgifter och en höjning av 
den allmänna arbetsgivaravgiften. 

Mellan 1971 och 1972 har den utbetalda lönesumman totalt antagits 
komma att öka med 10 O/o. 1972 års avtalsmässiga lönehöjningar - in
klusive kompensation för arbctstidsförkortningen - beräknas bidra med 
närmare 9 procentenheter. Förskjutningen av de retroaktiva betalning
arna från 1971 till 1972 medför ett tillskott därutöver på 0,5 procent-
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enheter. Löneglidningen har satts till 1,5 O/o, och en negativ sysselsätt
ningskomponcnt beräknas dra ned Jönesummeökningcn med närmare 

1 O/o. 
Som en avstämning har löneglidningen för 1972 beräknats även med 

hjälp av de tidigare nämnda ekvationerna. Att döma av den ekvation, 
som utnyttjar både arbetsmarknadsläget och den avtalsmässiga löne
ökningen som förklaringsvariabler, skulle överhuvud taget ingen löne

glidning vara att vänta mellan 1971 och 1972. Man kan emellertid, som 
tidigare nämnts, ifrågasätta giltigheten av ekvationen. Detta gäller i spe
ciellt hög grad för 1972, eftersom den avtalsmässiga löneökningen är 
betydligt större 1972 än vid något tillfälle under estimationsperioden. 
Dessutom är avtalskomponenten speciell i det den till en inte obetydlig 
del består av kompensation för arbetstidsförkortningen och därmed en
dast delvis påverkar veckolönerna. 

Om man väljer den andra ekvationen - där endast arbetsmarknads
läget förklarar variationerna i löneglidningen - blir resultatet ett an

nat. Beroende på hur antalet lediga platser antas komma att utveck
las under loppet av 1972 erhåller man här en löneglidning på 11/2 O/o 

till 2 O/o. Det förstnämnda talet svarar mot en stagnation av vakanserna 

på samma nivå som fjärde kvartalet 1971, medan det senare förutsätter 
en uppgång i antalet lediga platser under loppet av 1972 i ungefär sam
ma takt som nedgången under 1971. 

ÖFriga inkomster 

Faktorinkomsten som ökade med knappt 11 O/o 1969-1970 beräknas 
1970-1971 ha ökat i en betydligt lugnare takt, 71/2 O/o. Till övervä
gande del beror denna avsaktning på den lägre lönesummeutvecklingen 
1971. De övriga i faktorinkomsten ingående inkomsterna beräknas även 
de ha utvecklats i ett lugnare tempo 1970-1971 än under närmast före
gående år. 

De enskilda fiiretagamas inkomster ökade 1969-1970 med 6 O/o och 
antas ha ökat med 1,8 O/o mellan 1970 och 1971. Främst beror denna 
neddragning på försämringen av företagarhushållens driftsöverskott. 

Kapitalinkomsterna ökade kraftigt 1969-1970 eller med nästan 
40 O/o. Trots de fyra diskontosänkningarna under 1971 synes öknings
takten 1970-1971 ha varit hög, 18 1/2 O/o. Detta förhållande förklaras 
av att hushållens ränteutgifter påverkats snabbare av diskontosänk
ningarna än deras ränteinkomster. De sistnämnda har hållits uppe av 
den kraftiga inlåningsökningcn i bankerna under 1971. 

De egentliga inkomstöverföri11gama (barnbidrag, bostadstillägg, om

skolningsbidrag m. m.), som ökade med ca 8 O/o mellan 1969 och 1970, 
beräknas ha ökat med 17 112 O/o mellan 1970 och 1971. Till denna kraf
tiga ökning bidrar framför allt höjningen av de allmänna barnbidragen 
den 1 januari 1971 i samband med skattereformen. Även omskolnings-
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Tabell VI:l De enskilda konsumenternas inkomster och utgifter 1970-1972 

Milj. kr., löpande priser 

140 

1970 1971 Procentuell förändring 

1. Faktorinkomst1 
Egentliga löner• 
Enskilda företagares inkomster 
Kapitalinkomster• 
Övriga faktorinkomster 

2. Inkomstöverföringar till hushåll 
Egentliga inkomstöverföringar• 

därav: Barnbidrag 
Bostads bidrag' 

Socialförsäkringsutfall · 
därav: Folkpensioner• 

ATP 
3. Direkta skatter, avgifter m. m. 
4. Hushållens nettoinbetalningar 

113 080 
90889 
8 552 
1 313 

12 326 
21 357 
7336 
1 593 

699 
14021 
7 903 
1 166 

39 846 

prognos 

121 553 
98 918 

8 703 
1 557 

12 375 
25 018 

8 622 
2120 

790 
16 396 
9 216 
1 662 

42 814 

1969-1970 1970-1971 

10,9 7,5 
11,6 8,8 
6,0 1,8 

39,8 18,6 
7,0 0,4 

12,3 17,1 
8,0 17,5 
0,3 33,l 

15,1 13,0 
14,6 16,9 
13,6 16,6 
40,1 42,5 
17,0 7,4 

till det offentliga (3 - 2) 18 489 
857 
909 

17 796 23,1 - 3,7 
5. Skadeförsäkringsutfall 860 24,2 0,4 
6. Skadeförsäkringspremier 906 22,7 - 0,3 

7. Disponibla inkomster (1-4 + 5-6) 

8. Privat konsumtion 
9. Sparande1 (7-8) 

10. Sparkvot (9: 7) 

94539 

91 501 
3 038 

3,2 

103 711 8,8 

97 319 7,8 
6 392 50.2 

6,2 0,9 

1 Arbetsgivaravgifter till socialförsäkring, tillräknade pensionsavgifter förstatliga 
och kommunala myndigheter, kommunala affärsverk samt för icke-finansiella före
tag är ej medtagna som löneförmåner i denna post. Summan av dessa avgifter 
uppgick 1970 till J l 039 milj. kr. och beräknas uppgå till 13 094 milj. kr. 1971 
och till 14 185 milj. kr. 1972. 

• Inkl. direkt utbetalda pensioner från statliga affärsverk samt från industri och 
handel. 

' Inkl. räntor på privata försäkringsfonder (exkl. skadcförsäkring). 
• Inkl. transfereringar från utlandet och utbetalda pensioner från stat och 

kommun. 
• Exkl. kommunala bostadstillägg till folkpensionärer. 
• Inkl. kommunala bostadstillägg till folkpensionärer. 
1 Inkl. privat försäkringssparande. Detta uppgick 1970 till 2 095 milj. kr. och 

beräknas uppgå till 2 332 milj. kr. 1971 och till 2 587 milj. kr. 1972. 

Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet. 

bidragen ökade i mycket snabb takt på grund av den under årets lopp 
betydligt utökade arbetsmarknadsutbildningen. Inkomstöverföringarna 
från kommunerna beräknas ha fortsatt att öka i stor omfattning - inte 

minst de kommunala bostadstilläggcn. 
Utbetalningarna från socialförsäkringssektorn (inkl. folkpensionerna) 

ökade kraftigt 1969-1970 eller med 14,6 O/o till följd av stora basbc

loppshöjningar för folkpensionerna under 1970. Mellan 1970 och 1971 
beräknas ökningstakten ha stigit ytterligare till knappt 17 O/o på grund 
av en kraftig ökning av antalet förtidspensionärer och fortsatta höj
ningar av basbeloppet, främst orsakade av mcrvärdcskattcns höjning vid 

årsskiftet. 

9,7 

6,4 
110,3 

3,0 

1971-1972 

8,3 
10,0 
2,0 
4,4 

- 0,5 
13,6 
16, 1 

1,8 
66,2 
12,3 
12,l 
30,3 
15,4 

17,8 
9,2 

10,4 

6,6 

8,1 
-16,2 
- 1,4 
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Tabell VI: 2. Hushållens direkta skatter och avgifter 1968-1972 
Milj. kr., löpande priser 

1968 1969 1970 1971 1972 

1. Prel. A-skatt 24537 27 531 32 212 34 676 40600 
2. Prel. B-skatt 3 119 3 352 3 562 3 653 3 700 
3. Fyllnadsskatt 743 894 1 213 1 334 1 350 
4. Kvarskatt 1 704 1 736 1 910 2024 2 518 
5. Överskjutande skatt 2156 2 309 2 589 2 835 3 150 
6. Netto (3 + 4 - 5) 291 321 534 523 718 
7. Övriga skatter och avgifter 2 677 2 843 3 538 3 962 4372 

8. Summa direkta skatter och 
avgifter (1 + 2 + 6 + 7) 30624 34047 39846 42814 49390 

Källor: Statistiska centralbyrån, riksrevisionsverket och konjunkturinstitutet. 

Hushållens inbetalningar av skatter, avgifter m. m. ökade till följd av 
sänkningen av den statliga skatten påtagligt långsammare 1970---1971 
än mellan 1969 och 1970. Av de poster som redovisas i tabell 2 har för 

1971 endast preliminär A-skatt påverkats av skattereformen. När detta 
skrivs är utfallet för de fem första skatteterminerna känt och ett prelimi
närt utfall har beräknats för den återstående terminen avseende in
komståret 1971. Inbetalningar av preliminär A-skatt beräknas enligt des
sa kalkyler öka med drygt 7 1/2 O/o från 1970 till 1971. 

Enligt en kalkyl, utförd av riksrevisionsverket, kan de effekter på 
preliminär A-skatt som sammanhänger med övergången till ett nytt skat
tesystem 1971 beräknas ha reducerat preliminärskatteökningen från 1970 
till 1971 med knappt 9 O/o (2,8 miljarder kr.). Kommunalskattehöjning
arna kan å andra sidan beräknas ha höjt ökningstakten med ca 2 1/2 O/o 
(0,8 miljarder kr.). Detta inneb1ir att om det statliga skattesystemet och 
den kommunala medelutdebiteringen varit oförändrade mellan 1970 
och 1971, så skulle den preliminära A-skatten ha ökat med uppskatt
ningsvis 14 O/o 1970-1971 medan lönesumman ökat med endast knappt 
9 O/o. Detta innebär en kraftig höjning av den makroekonomiska margi
nalskattekvoten.1 Höjningen är så kraftig att man har anledning ifråga
sätta om inte skatte- och Iönckalkylen innehåller felaktigheter på någon 
eller några punkter. Marginalskattekvoten skulle exempelvis sjunka om 
den antagna löncsummeökningen vore för lågt satt, om beräkningarna 
ovan av skattereformens effekter vore överskattade eller om den praktiska 
tillämpningen av de nya preliminärskattetabellerna skulle ha medfört ett 
mindre underuttag än beräknat. Det är emellertid inte möjligt att med 
hjälp av nu tillgänglig information avgöra om felaktigheter i nu nämn
da avseenden föreligger i kalkylerna. 

Den preliminära B-skatten, som baseras på den senast kända taxe

ringen, debiteras med 1/6 per termin. Med hjälp av utfallet för de första 

1 Den beräknade totala ökningen av preliminär A-skatt enligt det gamla 
skattesystemet dividerad med totala lönesummeökningcn 1970-1971. 
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terminerna kan således en relativt god prognos göras för de återstående 
terminerna. ökningen 1970-1971 beräknas uppgå till 2,5 O/o. Hushål
lens inbetalningar av kvar- och fyllnadsskatt ökade betydligt långsam

mare 1970-1971 än mellan 1969 och 1970. Utbetalningen till de en
skilda hu:;hållen av överskjutande skatt inklusive ränta 1971 ökade 
också mindre lin mellan· de närmast föregående åren. Nettoinbetal
ningar av fyllnads-, kvar- och överskjutande skatt 1971 uppgick där
med till ungefär samma belopp som 1970. övriga skatter och avgifter 
beräknas ha ökat med 14 O/o 1970-1971. 

De disponibla inkomsterna beräknas i löpande priser ha ökat något 
snabbare 1970-1971 än 1969-1970, dvs. med 9,7 O/o. Detta trots 
att faktorinkomstutvecklingcn 1970-1971 förutses öka knappt 3 112 O/o 
långsammare än mellan de två närmast föregående åren. Förklaringen 
ligger i de med skattereformen förknippade åtgärderna; sänkningen av 

den direkta statliga skatten och höjningen av barnbidragen, som trots 
den kraftiga höjningen av den genomsnittliga kommunala utdebitering
en på 1,54 kr., resulterar i att hushållens nettoinbetalningar till det of
fentliga mellan 1970 och 1971 beräknas ha sjunkit med närmare 4 O/o 
jämfört med en ökning på 23,1 U/o 1969-1970. Prisuppgången 1970-
1971 enligt implicitprisindex beräknas till 6,7 O/o. Den reala ökningen 
av de disponibla inkomsterna 1970-1971 beräknas d[irmcd ha blivit nå
got mindre än mellan 1969 och 1970. eller 2,8 O/o. 

För 1972 förutses faktorinkomsten öka något mer än 1971, drygt 
8 0;0• Det är lönesummans beräknade snabbare ökningstakt som svarar 
för så gott som hela skillnaden i tillväxttakten. Företagarinkomsterna 
väntas utvecklas i samma takt som under 1971 medan kapitalinkomster
nas ökningstakt beräknas bli betydligt lägre till följd av räntenivåns 
sänkning under loppet av 1971. 

Under 1972 väntas de egentliga inkomstöverföringarna öka i en något 
lägre takt än under föregående år eller med ca 16 O/o. Den högre ök
ningstakten 1970-1971 förklaras huvudsakligen av bcloppshöjningcn av 
barnbidragen 1 januari 1971. En betydande ökning av såväl de statliga 
som de statsbidragsberättigade kommunala bostadstilläggen förutses 
dock för 1972. Under januari månad görs en särskild utbetalning av de 
statliga bostadstilläggen uppgående till tre gånger det belopp som utbe

talades i december 1971. Detta väntas medföra en ökning av de statliga 
bostadstilläggen med ca 125 milj. kr. Den l april 1972 träder ändrade 
regler i kraft för både de statliga och kommunala bostadstilläggen till 

barnfamiljer. Reformen väntas medföra en ökning av bostadstilläggen 
med ytterligare ca 225 milj. kr. under 1972. De totala bostadstilläggen 
till barnfamiljer väntas härmed komma att öka med 66 O/o mellan 1971 
och 1972. De kommunala inkomstöverföringarna - exklusive bostads

tillägg - vtintas under 1972 komma att öka i ungefär samma takt som 

under 1971, dvs. med ca 18 O/o. 
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Socialf örsiikringsutfallet beräknas öka i något långsammare takt 1971 
-1972 än mellan de närmast föregående åren trots den beslutade en
gångsutbetalningen av ett särskilt tillägg till folkpensionärerna i januari 

1972. Anledningen till den lägre ökningstakten är den förutsedda lägre 
prisuppgångcn detta år, vilket leder till mindre basbcloppshöjningar än 

under 1971. 
Den preliminära A-skatten beräknas mellan 1971 och 1972 återigen 

öka snabbare än lönerna till följd av kommunalskattehöjningar och den 

statliga skattens progressiva utformning. Den kommunala medelutdcbi

teringcn har antagits öka med 1,30 -kr. mellan 1971 och 1972, dvs. en 
något ~indrc ökning än mellan 1970 och 197.l. För skatteprognosen 

1972 har använts den metod som redovisades i konjunkturinstitutets 

höstrapport. Förändringarna i den totala makroekonomiska marginal
skattekvotcn1 antogs där huvudsakligen kunna förklaras med hjälp av 

skattesatsförändringen och syssclsättningsförändringcn räknat i antal 

personer. Den förbättring av sysselsättningen som förutses för 1972 för

väntas således medföra en neddragning av marginalskattekvoten 1971-
1972 (beräknad vid oförändrade skattesatser från föregående år) jämfört 

med den mycket höga kvot som beräknats för 1970-1971. De preli

minära B-skatterna förutses öka avsevärt långsammare än A-skatterna 

till följd av den svaga ökningstakten av företagarinkomsterna (se tabell 

2). Den ökning av prcliminärskatteuttagct som trädde i kraft i och med 
övergången till det nya skattesystemet 1971 kan förväntas medföra en 

lägre ökningstakt av fyllnadsskatterna 1971-1972 än tidigare. Av sam

ma skäl kan den överskjutande skatten 1972 förmodas öka något mer 

än normalt. Hushållens nettoinbetalningar av fyllnads-, kvar- och över

skjutande skatt förutses trots detta öka något mellan 1971 och 1972 på 

grund av de stora inbetalningarna av kvarskatt 1972. Dessa inbetalningar 
utgör nämligen skatt på inkomster intjänade under 1970, dvs. skatter 

beräknade enligt det äldre skattesystemet. 
Enligt ovanstående beräkningar förutses de disponibla inkomsterna 

öka med 6,6 O/o 1971-1972. ökningstakten är något lägre än den som 
beräknats för 1970-1971, 9,7 O/o, men denna drogs upp med ca 3 1/2 O/o 
av de effekter som sammanhänger med skattereformen 1971. Korrige
rat för dessa effekter skulle således ökningstaktcn 1971-1972 vara ca 
en halv procentenhet högre än mellan 1970 och 1971. Den återstående 

skillnaden beror på den högre löncsummeutvecklingen och lägre höj

ningar av kommunalskattesatserna 1971-1972 jämfört med 1970-
1971. Med hjälp av den prisprognos för implicitprisindex 1971-1972 på 

4.2 Ofo, som redovisas i det närmast följande avsnittet, kan de reala 

disponibla inkomsterna beräknas öka med 2 l/4 O/o 1971-1972. 

I ökningen av preliminär A-skatt mellan 1971 och 1972 dividerad med 
ökningen av löncsumman mellan samma år. 
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2. Konsumentpriserna 

Prisutvecklingen under 1971 

Från december 1970 till november 1971 steg konsumentprisindex med 
6,3 O/o. Inklusive den i december varje år återkommande justeringen av 
bostadspostcn får en uppgång av konsumentpriserna med 6,8 0;0 anses 
trolig för perioden december 1970-deccmber 1971. Från november 
1970 till november 1971 har konsumentprisnivån stigit med 6,8 O/o. 
Mellan gcnomsnittslägena för kalenderåren 1970 och 1971 kan prisni
våns uppgång beräknas till 7,4 O/o. Vid s. k. implicitprisberäkning, då 
även förändringar i konsumtionens sammansättning kvartalsvis beaktas, 
erhålls en genomsnittlig prisökning med 6,7 O/o. 

Prishöjningarnas fördelning mellan olika delar av konsumtionen bely
ses av sammanställningen nedan 

Genomsnittliga prisförändringar december 1970-november 1971 

Livsmedel 
Kläder och skor 
Tjänster (exkl. bostad) 
Inventarier och husgeråd 
Diverse varor 
Alkohol och tobak 
Bränsle och drivmedel 
Bostad 

Procent 
J 1,7 
9,5 
8,4 
7,9 
6,4 
5;8 
2,5 

-4,8 

Den största uppgången redovisas för livsmedclspriserna. Dessa steg 
främst i januari 1971 då höjd mcrvärdeskatt medförde en uppgång med 
närmare 6 0;0 samt i juli och augusti på grund av jordbruksöverenskom
melscn och de lättnader som samtidigt skedde i prisreglcringen för 
distribution och förädling. Uppgången för tjänster förklaras främst av 
taxehöjningarna inom post och telc samt resor och transporter i okto
ber. För grupperna kläder och skor, inventarier och husgeråd samt di
verse varor har priserna stigit huvudsakligen till följd av beviljade dispen
ser från prisstoppet. Bränslen och drivmedel har stigit betydligt lång
sammare än under 1970, bl. a. beroende på att den internationella pris
stegringen på eldningsolja upphört under loppet av 1971. För bostäder 

redovisas en prisnedgång, vilket beror på de fyra diskontosänkningarna i 
mars, april, september och november 1971 med åtföljande effekter på 

egnahemsposten. 
I tabell 3 anges prognoser för konsumentprisnivåns uppgång under 

1971 och 1972. Prognosen för den totala uppgången 1971 är densamma 
som i den reviderade nationalbudgeten. Vissa smärre förskjutningar 
mellan de olika priskomponenterna har dock inträffat. Bostadsposten 
har dragits ned (med 0,3 O/o) till följd av räntesänkningarna i september 
och november. Den internationella prisuppgångcn har avstannat under 
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Tabell VI:3. Konsumentprisprognos för 1971-1972 

Konsumentprisnivåns pro.::entuella uppgång, totalt 
därav hänförs till 

ändring i indirekta skatter 
ändring i internationellt bestämda priser 
ändring i jordbrukspriser 
ändring i bostadsprissättning 
ändring i diverse taxor 
trendavvikelse i priserna för vissa färskvaror 
restfaktor 
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Prognoser för långtidsindex 

dec. 1970- dec. 1971-
dec. 1971 dec. 1972 

6,8 

3,2 
0,8 
0,3 

-0,3 
0,8 
0,1 
1,9 

4,1 

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

andra halvåret 1971, vilket föranlett en mindre nedjustering (0,2 O/o).1 

Höjningarna av diverse taxor under hösten har blivit högre än vad som 

förutsågs i den reviderade nationalbudgeten 1971. Restfaktorn (exkl. 

taxor) förutses medföra en höjning av konsumentprisnivån med 1,9 O/o, 
vilket är något högre än prognosvärdet i den reviderade nationalbudge

ten. Denna höjning har i sin helhet inträffat under tiden fr. o. m. 

augusti 1971 under inverkan av de lättnader som prisregleringen med

givit. Det kan nämnas att under prisstoppsperioden augusti 1970-juli 

1971 restfaktorn faktiskt varit svagt negativ, vilket tyder på att pris

stoppet under denna period varit verksamt. 

Prisutsikter för 1972 

Vid bedömningen av prisutsikterna för 1972 har liksom vid tidigare 

motsvarande tillfällen följande faktorer beaktats (se tabell 3): 

1. Lönekostnadsstegringarnas sannolika genomslag inom 'de från in

ternationell konkurrens skyddade näringsområdena (restfaktor och di

verse taxor i tabellen). 

2. Speciella prisförändringar som sker i anslutning till särskilda reg

ler och beslut (avser bl. a. bostäder och jordbruksprodukter). 

3. Direkta återverkningar av den internationella prisutvecklingen. 

4. Tillfällighetsbetonade prisförändringar (posten trendavvikelse för 

vissa färskvaror i tabellen). 

5. Föreslagna förändringar i den indirekta beskattningen. 

(1) Med utgångspunkt från avsnittet om lönerna har arbetsgivarnas 

kostnader per timme i genomsnitt för samtliga anställda antagits stiga 

med 11 % . Lönekostnadernas genomslag inom de från internationell 

konkurrens skyddade områdena förutsätts få ett för denna lönestcg-

1 De faktiska importprisstegringarna har i prisbildningsrnodclkn kalkyl
mässigt fått slå igenom i den internationella prisfaktorn t; ots att även import
konkurrerande verksamhctsgrenar berörts av prisstoppct. Prisregleringen har 
sålunda i viss utsträckning verkat återhållande på prissiittningen ocksf1 inom 
de sektorer som enligt modellen har en internationellt styrd prissättning. 
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ringstakt normalt värde. Detta blir alltså något högre än 1971, då pris
regleringen i viss utsträckning förhindrade sedvanliga konsekvenspris
stegringar att slå igenom. Återverkan på totalindex har satts till 2,3 % 

varav 0,3 % faller på ändring i diverse taxor. 
(2) Bostadspriserna väntas öka under 1972 med trolig inverkan på 

totalindex om 0,8 % . Kalkylen förutsätter oförändrad räntenivå. En 
eventuell förändring av denna medför för varje procentenhet en ändring 

i totalindex med ca 0,5 O/o. Jordbruksprisernas inverkan på totalindex 
har tentativt satts till 0,5 % . 

(3) De faktiska importpriserna och därmed de internationellt bestäm
da priserna på importkonkurrerande varor beräknas i genomsnitt stiga 

även under 1972, men i avsevärt lägre takt än 1970 och 1971. Den di~ 
rekta inverkan på konsumentprisnivån kalkyleras till 0,4 % , vilket är 
ungefär i nivå med genomsnittet för den senaste 5-årsperioden. 

(4) Tillfällighetsbctonade prisförändringar på vissa färskvaror som 

grönsaker, färsk fisk m. m. är svåra att förutse. Som en möjlig effekt 

räknas med en höjning av konsumentprisnivån med 0,1 'J'o på grund av 
s[tdana prisrörelser. 

Sammanfattas de olika priscffckterna under punkterna 1--4 ovan er
hålls som resultat en uppgång av konsumentpriserna under loppet av 
1972 med 4,1 %. Mellan genomsnittslägena för kalenderåren 1971 och 
1972 fås en trolig förändring med 4,5 % . 

För implicitprisindex, vars prisförändringstal brukar påverkas av för
skjutningar i konsumtionens sammansättning under loppet av året, har 
den årliga uppgången tämligen systematiskt varit något mindre än för 
konsumentprisindex. Mellan genomsnittslägena för 1971 och 1972 har 
en förändring i implicitprisindex med 4,2 % ansetts rimlig. 

3. Den privata konsumtionen 

Hushållens sparkvot, som under 60-talets senare hälft sjunkit mar
kant, steg melJan 1969 och 1970 med knappt en procentenhet till 3,2 % 

(se diagram 2). HushålJens disponibla inkomster ökade således något 

snabbare än den privata konsumtionen som steg 7,8 % i värde. Den 

reala inkomstökningen uppgick till 3, 1 O/o och den volymmässiga kon
sumtionens uppgång stannade vid 2,2 % . 

Utvecklingen för delposterna i den privata konsumtionen framgår av 
tabell 4. N yinköpcn av bilar sjönk mellan 1969 och 1970. För turist

nettot redovisas en kraftig höjning med 31,1 O/o. Som påpekats tidigare 
har sannolikt en del valutatransfereringar framför allt under våren och 
sommaren 1970 felaktigt registrerats som turistvaluta. Enligt en beräk
ning som redovisades i den reviderade finansplanen 1971 kan importen 
av turisttjänster antas ha överskattats med ca 300 milj. kr. 1970. 
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Tabell VI: 4. Konsumtionsutvecklingcn 1969-1971 
1968 års priser 

Milj. Procentuell Procentuella 
kr. volymförändring bidrag till 

totala konsum-
tionsvolym-
ökningen 

1969- 1970- 1969- 1970-
1969 1970 1971 1970 1971 

1. Varaktiga varor 10 579 1,9 -5,2 0,3 -0,7 
I.I. Bilar 2 887 -7,0 -4,3 -0,2 -0,2 
1.2. Övriga varaktiga varor 7 692 5,2 -5,5 0,5 -0,5 

2. Icke varaktiga varor 42 262 1,7 -0,6 0,9 -0,3 
2.1. Livsmedel 20 304 1,6 0 0,4 0 
2.2. Övriga icke varaktiga varor 21 958 1,7 -1,2 0,5 -0,3 

3. Tjänster 27 862 1,6 2,0 0,5 0,7 

3. I. Bostäder 13 920 1,8 2,7 0,3 0,5 
3.2. Övriga tjänster 13 942 1,5 1,3 0,2 0,2 

4. Summa inhemsk konsumtion 80 703 1,7 -0,3. 1,7 -0,3 

5. Turistnetto 1435 31.1 3,8 0,5 0,1 

6. Hushållens totala konsumtion 82138 2,2 -0,2 2,2 -0,2 

7. Hushållens disponibla 
inkomster 84 101 3,1 2,8 

Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet. 

Sparandets andel av de disponibla inkomsterna fortsatte att öka även 

under första halvåret 1971. trots avtagande inkomster. Räknat från 

andra halvåret 1970 sjönk de reala disponibla inkomsterna säsongrensat 

med 0.2 O/o under det att den privata konsumtionen föll med ungefär 

3,5 t;f,. Tidigarelagda varuinköp före mervärdeskattens höjning 1 no

vember 1970 och vid årsskiftet torde endast till en mindre del kunna 

förklara den svaga konsumtionen första halvåret 1971. Den neddragning 

av sparkvotcn som normalt sker vid en tillfällig minskning i inkomsterna 

uteblev således helt första halvåret 1971 och ersattes med en kraftig 

ökning. Det förefaller sannolikt att det ovissa Higct i de centrala avtals

förhandlingarna kraftigt bidrog till att begränsa hushftllsinköpcn. Den 

kraftiga ökningen av sparandet - här beräknad som skillnaden mellan 

hushållens inkomster och konsumtion - första halvåret 1971 framgår 

också av inlåningen i bankerna, som ökat kraftigt. Till en del yttrade 

sig sparandcökningen även i en neddragning av hushållskrediterna. Hus

hållens inköp av exempelvis nya bilar, som till viss del är avbetalnings

köp, har successivt sjunkit sedan 1969, vilket alltså har återspeglats i 

sparkvoten. 

Samtliga delposter i den privata konsumtionen utom bostäder låg klart 

Higrc första kvartalet 1971 än under motsvarande kvartal ett år tidigare. 

En återhämtning inträffade under andra kvartalet. Av delposterna låg 
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Diagram VI: 1. Hushållens disponibla inkomster och konsumtionsutgifter 
1963-1972 
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endast konsumtionen av varaktiga varor exklusive bilar lägre andra kvar
talet 1971 jämfört med samma kvartal 1970. Totala konsumtionen un
der hela första halvåret var knappt 2 O/o lägre jämfört med första halv
året 1970. Trots att de centrala avtalsförhandlingarna avslutades till 
halvårsskiftet 197l var konsumtionsökningen tredje kvartalet måttlig 
sedd i relation till inkomstökningen. Endast livsmedelsinköpen och 
tjänstekonsumtionen var större än under motsvarande kvartal ett år ti

digare. Statistiska centralbyråns preliminära beräkningar av konsmn

tionsutfallet för de tre första kvartalen 1971 visar att totala privata kon
sumtionen låg 1 IJ'o lägre än under motsvarande period 1970. 

Utbetalningarna av retroaktiva lönehöjningar bidrog kraftigt till in
komstökningarna tredje och fjärde kvartalen. Effekterna på konsumtio

nen av dessa torde huvudsakligen ha fallit på fjärde kvartalet. Totala 
konsumtionsnivån kan därmed antas ha blivit 11/2 0;0 högre fjärde 
kvartalet 1971 än samma kvartal 1970. Mellan helåren 1970 och 1971 
beräknas den totala konsumtionsvolymen ha sjunkit med 1 /4 0;0 trots 
en tillv~ixt av de reala disponibla inkomsterna på knappt 3 O/u. Den halv
årsvisa utvecklingen av disponibla inkomster och konsumtion 1963-
1972 framgår av diagram 1. Den privata konsumtionen 1965 har i dia-
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Diagram VI: 2. Hushållens sparkvot' 1954-1972 
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1 Hushållens sparkvot är beräknad som hushållssparandets andel av de dispo
nibla inkomsterna. Sparandet har erhållits som skillnaden mellan disponibla in
komster och privat konsumtion. 

Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet. 

:grammet utjämnats för de inköp som gjordes omedelbart före höjningen 

av omsättningsskatten 1 juli 1965. Den höga sparkvoten första halvåret 

1971 som av flera orsaker kan betraktas som tillfällig har antagits bli 
reducerad med ungefär en procentenhet andra halvåret. De retroaktiva 
löncutbetalningarna, som genom sin karaktär av engångstillskott till in
komsterna sannolikt till stor del tillfälligt går till ökat sparande, kan 
dock förmodas ha bromsat återgången till en lägre sparkvot under 
andra halvåret 1971. Den antagna inkomstökningen mellan halvåren 
1971 på knappt 4 O/o beräknas samtidigt ha resulterat i en konsumtions
·Ökning på drygt 5 O/o räknat på säsongrensade värden. Utvecklingen un
der 197 l är mycket anmärkningsvärd sedd mot bakgrund av tidigare 

.erfarenheter om inkomster och konsumtion. Den svaga inkomstutveck

J ingen första halvåret resulterade i en kraftig ökning av sparkvotcn och 

den kraftiga inkomstökningen andra halvåret antas ha medfört en 

minskning av sparkvoten. Avtalsåren 1966 och 1969 visar det motsatta 

·och mer normala mönstret (se diagram 1). Under 1966 var arbetsmark

nadsHiget liknande det som rådde 1971. Det kanske till en del förklarar 

.att utvecklingen under dessa båda år var likartad såtillvida att sparkvo

ten inte sjönk dessa år, vilket den gjorde exempelvis 1969 (se diagram 2). 
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Diagram VI: 3. Privat konsumtion fördelad på varugrupper 1968-1972 

Index: 1968 = 100. 1968 års priser. Säsongrensade halvårsdata 
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Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet. 

För att något litet belysa efterfrågeläget för den konsumtionsvaruin
riktade industrin och importen kan nämnas att konsumtionen av varor 

mellan andra halvåret 1970 och första halvåret 1971 sjfö}k säsongrensat 
med drygt 5 % . Mellan halvåren 1971 beräknas den åter ha ökat med 
ungefär 5 1/2 %. Varukonsumtionen helåret 1971 skulle därmed ha 
sjunkit med ca 1 1/2 % från föregående år, vilket inte inträffat något 
år tidigare under den period tillbaka till 1954 som täcks av den nuva
rande statistiken. Den halvårsvisa utvecklingen för de olika delposterna 
framgår av diagram 3 och förändringarna mellan helåren framgår av 
tabell 4. ökningen av turistnettot 1970-1971 kan - som en följd av 
den orealistiskt höga nivån 1970 - antas vara kraftigt underskattad. 
Trots en kraftig ökning mellan halvåren 1971 beräknas konsumtionen 

av varaktiga varor ha blivit drygt 5 % lägre 1971 än 1970. 
Ett särskilt osäkerhetsmoment för konsumtionsprognosen 1972 utgör 

förväntningarna beträffande hushållens fortsatta sparbeteende. Det före

faller emellertid sannolikt att 1971 års höga sparkvot var en tillfällig 
reaktion från hushållens sida inför ovissa framtidsutsikter. Det faktum 

att avtalsförhandlingarna avslutats och arbetsfreden i stort därmed räd
dats för de närmaste åren medför sannolikt tillsammans med de för
bättringar av sysselsättningen som kan förväntas för 1972 att en åter
gång till en lägre sparkvot kan väntas. En svårbedömbar fråga är dock 
hur snabbt denna neddragning kan förmodas ske. Antar man exempel
vis att hushållen redan under 1972 kommer att återgå till 1970 års spar-1 
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kvot så skulle konsumtionsökningen 1971-1972 kunna bli av storleks

ordningen 5-5 1/2 O/o. Skulle dessutom det sparande som skett under 

1971 användas för konsumtion 1972 kan naturligtvis konsumtionen stiga 

ytterligare. Ett minimialternativ skulle kunna sägas vara att anta att spar

kvotcn från 1971 skulle behållas även för 1972. Det kan antas ge en 

konsumtionsökning på mellan 2 och 2 l/2 O/o. I konjunkturinstitutets be

räkningar har antagits en successiv återgång till en lägre sparkvot. Den 

förutsedda minskningen säsongrensat sett av den reala disponibla in

komsten mellan andra halvåret 1971 och första halvåret 1972 på ca 

1 % förväntas dock påskynda fallet i sparkvoten mellan samma halvår. 

En del av den konsumtionsefterfrågan som främst stimuleras av de re

troaktiva löncutbetalningarna Vlintas bli realiserad först under 1972. Den 

privata konsumtionen förutses därmed öka något mellan andra halvåret 

1971 och första halvåret 1972. En beräknad ökning mellan halvåren 

1972 av de reala disponibla inkomsterna på ca 2 1/2 % väntas följas av 

en något långsammare procentuell uppgång i konsumtionen på ca 

11/2 O/o. Räknat mellan helåren 1971-1972 skulle därmed den privata 

konsumtionen öka med 3 3/4 O/o medan den disponibla inkomsten förut

ses öka med 2 1/4 O/o. Sparkvoten reduceras med halvannan procent

enhet men beräknas ligga klart över 1970 års nivå. 
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VII. Investeringarna 

1. Sammanfattning av investeringsprognosen för 1972 

De iinnu mycket preliminära beräkningar som nu föreligger för 1971 
tyder på att de totala investeringarna minskade med 2,5 0;0 jämfört med 

1970. Minskningen kan främst återföras på en kraftigt minskad aktivi
tet inom byggnadssektorn; beräkningarna anger en minskning av byg
gandet på mellan 5 a 6 % . För maskininvesteringarna däremot tycks 
totalt sett en viss ökning ha ägt rum. Exkluderas investeringarna i han
delsflottan, dvs. leveranser till svenska redare, förefaller maskininveste

ringarna ha stagnerat 1971. 

Nedgången i byggnadsaktivitetcn under 1971 tycks ha varit utbredd 
till ett flertal byggnadssektorer. Anmärkningsvärd är den stora tillbaka
gången för kommunernas byggnadsinvesteringar - en minskning med 
11,5 O/o - vilken delvis torde kunna förklaras av de finansiella svårig
heter som kommunerna försattes i till följd av det strama krcditmark
nadsläget under 1970. Ej heller synes byggandet inom affärsverk och 
myndigheter ha verkat uppdragande på den totala byggnadsaktiviteten. 
Vidare beräknas bostadsbyggandet ha fortsatt att minska på grund av 
en minskad igångsättning i slutet av 1970 och början av 1971. På den 

privata sidan minskade handelsbyggandet till följd av att den 25-procen
tiga investeringsavgiften tycks ha fått sin största effekt under första 
halvåret 1971. För vissa övriga privata byggnadsområden ökade byg
gandet emellertid i någon mån. Framför allt kan noteras en betydande 
ökning av industrins byggnadsinvcstcringar, med 7 O/o - ett ökande fi
nansiellt utrymme torde ha bidragit verksamt hiirtill. 

På maskinsidan ökade såväl de privata som de statliga investeringar
na medan däremot en nedgång av maskinanskaffningarna tycks ha in
träffat för kommunerna. Bland de privata investeringarna fortsatte den 
egentliga industrins maskininvesteringar att öka tillsammans med en 
kraftig höjning av fartygsleveranserna. Handelns maskininvestcringar 

tycks däremot ha minskat något. 
Beriikningarna för 1972 har sammantaget lett till att investeringarna 

prognoseras öka med 7 O/o i volym. Omslaget i investeringsutvecklingen 
från 1971 förutses saledes bli betydande. Förändringen är mest markant 

för byggnadsinvesteringarna - från en minskning med 5,5 O/o till en 
ökning med 6 O/o. Även för de totala maskininvesteringarna är föränd
ringen avsevärd ehuru den reduceras något om investeringarna i han
delsflottan exkluderas. Härefter kvarstår en förväntad ökning med 5 O/o 
1972 efter oförändrade investeringar 1971. 
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Tabell VIl: 1. Bruttoinvestcringarnas utveckling 1966-1971 samt prognos för 1972 

1971 i 
milj. kr. 
löpande 
priser 

Procentuell förändring i 1968 års priser 

1966- 1967- 1968- 1969- 1970-
1967 1968 1969 1970 1971 

Byggnader och anläggningar 
Permanenta bostäder 8 561 
Privat jordbruk, skogsbruk och 

fiske 349 
Egentlig industri 2 341 
Handel m. m.1 1 612 
Statliga affärsverk 1 107 
Statliga· myndigheter inkl. 

militära• 1 622 
Kommunala investeringar exkl. 

bostäder och industri 7 890 
Övriga investeringar 1 500 

Summa 24982 
Maskiner m. m. 
Privat jordbruk, skogsbruk och 

fiske 
Egentlig industri 
Handel m. m. 
Statliga affärsverk 
Statliga myndigheter 
Kommunala investeringar exkl. 

industri 
Övriga investeringar 

därav: Handelsflottan 

Summa 

Summa exkl. handelsflottan 

Totalt 
Permanenta bostäder 
Privat jordbruk, skogsbruk och 

fiske• 
Egentlig industri 
Handel m. m.1 

Statliga affärsverk 
Statliga myndigheter inkl. 

militära• 
Kommunala investeringar exkl. 

bostäder och industri 
Övriga investeringar 

Summa• 

934 
5 291 
1 208 
1 690 

359 

1 127 
3 034 

559 

13 643 

13 084 

8 561 

1 217 
7 632 
2 820 
2 797 

1 981 

9 017 
4 534 

38 559 

Summa exkl. handelsflottan 38 000 

14,5 

- 2,0 
- 3,0 
-11,0 
-16,5 

- 6,5 

14,0 
12,5 

6,0 

- 5,0 
- 3,5 
- 0,5 

12,5 
21,5 

31,0 
0,5 

- 0,5 

2,0 

2,0 

14,5 

- 4,0 
- 3,5 
- 7,0 
- 4,0 

- 2.0 

15,5 
4,0 

4,5 

5,0 

1,5 

3,0 
-15,5 
-17,0 
- 7,5 

2,5 

13,0 
-14,5 

0,0 

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

- 3,0 

2,0 
- 6,0 
-40,5 

0,5 

3,5 

1,5 

8,5 
- 4,0 
- 8,5 

0,5 

1,5 

11,5 
- 8,5 

0,5 

1,5 

1 Häri innefattas bl. a. flertalet fristående kontorsbyggnader. 
• Inkl. statliga väginvesteringar. 
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4,0 
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- 2;5 

- 6.0 
5;0 
1,5 
6,5 

0,5 

10,0 
3,5 

3,5 

4,0 

• Häri innefattas investeringar i avelsdjur m. m. Summan av byggnads- och 
maskininvesteringar överensstämmer därför ej med totala investeringar. 

Anm. Procenttalen är avrundade till hela och halva procenttal. I övriga inves
teringar ingår förutom privata även vissa oITcntliga investeringar, säsom inves
teringar i statliga kraftaktiebolag och statliga delen av SAS. 
Nedan redovisas byggnadsundcrhållcts procentuella förändring i 1968 års priser 
1966-1967 1967-1968 1968-1969 1969-1970 1970-1971 1971-1972 
3,5 2,5 3,0 4,0 -3,0 3,5 

Kiillor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet. 
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Tabell VII: 2. Bruttoinvestcringarnas utveckling 1966-1971 samt prognos för 
1972 för privat, statlig och kommunal sektor 

1971 i Procentuell förändring i 1968 års priser 
milj.kr. 
löpande 1966- 1967- 1968- 1969-
priser 1967 1968 1969 1970 

Byggnader och anläggningar 
Privata 

inkl. bostäder 10 468 3,0 - 8,0 7,5 -2,0 
exkl. bostäder 5 531 -3,0 -15,5 7,5 0,5 

Statliga 
inkl. bostäder 3 003 -9,5 0,5 3,5 -4,0 
exkl. bostäder 3 000 -9,5 -- 0,5 4,0 -4,0 

Kommunala 
inkl. bostäder 11 511 15,5 9,0 3,0 5,5 
exkl. bostäder 7 890 14,0 13,0 5,5 8,0 

Summa 
inkl. bostäder 24982 6,0 0,0 5,0 1,0 

exkl. bostäder 16 421 2,0 0,5 6,0 3,5 

Maskiner m. m. 
Privata 9943 -2,0 - 2,0 5,5 4,0 
Statliga 2 573 12,0 11,0 -0,5 17,5 
Kommunala 1 127 31,0 1,5 -2,5 24,5 

Summa 13 643 2,0 0,5 4,0 7,5 
Totalt 
Privata1 

inkl. bostäder 20 345 0,5 4,5 6,5 1,0 
exkl. bostäder 15 408 -2,5 6,5 6,0 2,5 

Statliga 
inkl. bostäder 5 576 -2,0 4,0 1,5 5,0 
exkl. bostäder 5 573 -2,5 4,0 2,0 5,0 

Kommunala 
inkl. bostäder 12 638 17,0 8,5 2,5 7,0 
exkl. bostäder 9 017 15,5 11,5 4,5 10,0 

Summa1 

inkl. bostäder 38559 4,5 0,5 4,5 3,5 

exkl. bostäder 29 998 2,0 0,0 5,0 5,0 

1 Häri innefattas investeringar i avelsdjur m. m. Summan av byggnads- och 
maskininvesteringar överenstämmer därför ej med totala investeringar. 

Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet. 

På byggnaclssiclan beräknas alla särreclovisacle sektorer öka mellan 
1971 och 1972. Särskilt elen offentliga sektorn väntas öka betydligt. 
Sålunda vfotas de statliga byggnadsinvesteringarna öka mycket kraftigt 
på såväl affärsverks- som myndighetssidan. Detta kan i huvudsak för

klaras av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som statsmakterna vid
tog under hösten 197 J. framför allt en utökad anslagsram för bered
skapsarbeten samt en tidigareläggning av vissa statliga byggnadsarbeten. 
På kommunsidan beräknas byggnadsinvesteringarna öka beroende 
bl. a. på en ökad omfattning av de kommunala aktiebolagens investe
ringsverksamhet. I övrigt v~intas även bostadsbyggandet åter tillta och 
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Diagram VII: 1. Byggnads- och maskin investeringar, totalt och uppdelat på sektorer 1963-1972 
Index: 1963 = 100. 1968 års priser. 
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Anm. I varje deldiagram är resp. total inlagd som en tunt streckad kurva. 
Källor: Statisiska centralbyrån och konjunkturinstitutet. 
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vidare motses även en kraftig höjning av byggandet inom handeln. I 
det senare fallet beror detta ptt att upphävandet av investeringsavgiftcn 
medfört en kraftig igångsättningsökning under andra halvåret 1971. 
Däremot förefaller ökningen av industrins byggnadsverksamhct bli be
gränsad. Enkätundersökningen från november 197i har tolkats så att 
en uppgång på 2 O/o nu synes trolig 1972 jämfört med 1971. 

Den kraftiga uppgång av maskininvcsteringarna som prognoseras för 
1972 kan hänföras till både den privata och den kommunala sektorn 
medan däremot de statliga rnaskininvesteringarna förutses minska. 
Inom den .privata sektorn väntas industrins maskininvesteringar fortsätta 
att öka i ungefär samma takt som under 1971. Härtill torde i viss mån 

det förlängda investeringsavdraget på 20 O/o bidra. Även fortsatt höjda 
fartygslcveranser förutses för 1972; osäkerheten i dessa beräkningar är 
dock betydande. Inom den offentliga sektorn väntas de kommunala in
vesteringarna öka betydligt medan en viss minskning förutses för de 
statliga maskininvesteringarna, särskilt affärsverkens. 

Lagerinvcsteringarna bromsades kraftigt upp under 1971 och beräk
nas i 1968 års priser totalt ha uppgått till ca 1,3 miljarder kr. jämfört 
med 4,2 miljarder kr. under 1970. En nedgång om ca 2,9 miljarder kr. 
inträffade följaktligen 1970-1971 i avlösning på den uppgång om drygt 

2,3 miljarder kr. som skedde 1969-1970. Under loppet av två år inne
bär detta ett omslag i lagerinvestcringarnas utveckling om sammanlagt 
drygt 5 miljarder kr. Industrins uppbyggnad av råvarulager och varor i 

arbete kulminerade under första halvåret 1970 och har sedan dess i 
samband med ett lättandc kapacitetslägc dämpats avsevlirt. Under 
andra halvåret 1971 kunde t. o. m. en minskning ske, delvis beroende 
på produktionsncddragningar. Eftcrfrågcutvecklingen under senare delen 
av 1970 och under 1971 medförde att färdigvarulagren steg kraftigt. 
ökningen föll till övervägande del på verkstadsindustrin och skogs
industrierna. Under senare delen av 1971 dämpades dock uppbyggnaden 
av färdigvarulagren betydligt. Handclslagren tycks ha minskat under 
1971, beroende på försiktiga inköp i samband med den svaga utveck

lingen av den privata konsumtionen. 
Såväl råvarulager som färdigvarulager ansågs av företagen som allt

för stora i slutet av 1971, varför man kan räkna med en fortsatt minsk
ning av industrins lagcrinvesteringar under första halvåret 1972. Före
tagens planerade måttliga produktionsökning och den beräknade ök
ningen av efterfrågan tyder också på en sådan utveckling. Den progno
serade högre produktionstillväxten under senare delen av 1972 beräknas 
för råvaror medföra ett omslag i lagerinvesteringarna så att lagren 
av sådana varor trots nedgången under första halvåret ökar något 
under hela året. Färdigvarulagren dlirernot väntas fortsätta öka endast 
obetydligt. Handelns lager kalkyleras öka relativt kraftigt i samband 
med ökad omslittning. De totala lagerinvesteringarna skulle därmed 
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minska med ytterligare 500 milj. kr. 1972 till ca 750 milj. kr. i 1968 års 

priser. 

2. lnvestcringsuh·ecklingcn inom olika områden 

Bostiider 

Enligt mycket preliminiira bcriikningar minskade de totala bostads

investcringarna med 5,5 °/o under 1971. jämfört med 1970. Flerfamiljs
husen minskade härvid med 4 0;0 och småhusen med 9 0;0. Ombyggnads

vcrksamheten som endast utgör en mindre del av de totala bostads

invcstcringarna beräknas ha ökat med 5 O/o. 
Investeringsnedgångcn för såviil flerfamiljshus som småhus förklaras 

fr~imst av en minskad igångsättning. Som framgftr av tabell 3 minskade 

antalet påbörjade lägenheter mellan 1969 och 1970 med 4 500 Higenhe

tcr. Första halvåret 1971 inträffade en ytterligare nedgång av igångsätt

ningen - ca 5 000 färre lägenheter påbörjades under detta halvår jäm

fört med första halvåret 1970. 

Invcstcringsberäkningarna, som bygger på uppgifter angående antal 

påbörjade lägenheter, genomsnittlig lägenhctsstorlck samt byggnads

tidcn, är för 1971 mycket osäkra. Byggnadstiderna för Higenheter på

började under 1970 är ännu inte helt kända och för 1971 bygger be

räkningarna helt på prognoserade byggnadstider. Dessutom har, som 

nämnts i konjunkturinstitutets höstrapport, definitionen i statistiska 

centralbyråns bostadsbyggnadsstatistik ändrats fr. o. m. 1971 från att 

avse månaden för schaktnings-, sprängnings- eller utfyllnadsarbctenas 

påbörjande till att avse månaden för grundbottenbesiktning och/eller 

de egentliga byggnadsarbetenas påbörjande. Denna definitionsändring 
innebär att den under 1971. publicerade påbörjandestatistiken måste 

korrigeras till att avse schaktningstidpunkt för att kunna utgöra under

lag till bostadsberiikningarna enligt den modell som används vid insti

tutet. Detta gäller fdimst flerfamiljshusen, medan den nya definitio

nen vad heträffar småhusen endast kommer att medföra smärre avvi

kelser gentemot den gamla definitionen. 

Under I 970 inhämtade statistiska centralbyrån påbörjandestatistik för 

flerfamiljshus enligt båda definitionerna. Denna information, som ger 

en uppfattning om avståndet mellan schaktningstidpunkt och grund

bottcnbcsiktningstidpunkt för flerfamiljshus påbörjade under 1970, har, 

i avsaknad av annan information, legat till grund för en korrigering av 

det månadsvisa påbörjandet under 1971 från grundbottenbesiktnings

tidpunkt till schaktningstidpunkt. l tabell 3 redovisas antalet lägenheter 

i påbörjade, inflyttningsfärdiga och pågående bostadsbyggen enligt den 

äldre definitionen, medan tabell 4 redovisar motsvarande uppgifter 

enligt den nu officiella bostadsbyggnadsstatistiken. Uppgifterna över 
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Tabell VII: 3. Lägenheter i påbörjade, inflyttningsfärdiga och pågående bostads-
byggen 1967-1972 

Totalt Därav flerfamiljshus 

Påbörja- lnflytt- Pågående Påbörja- In flytt- Pågående 
de 1 nings- vid perio- de' nings- vid perio-

färdiga dens slut färdiga dens slut 

1967 99 800 100 200 115 750 71 550 71 900 93 700 
1968 107 400 106 250 116 900 77150 77 600 93 250 
1969 105 500 109 050 113 350 71 250 77 350 87 150 
1970 100 850 109 850 104 350 69 600 75 200 81 550 
1971 (100 000) (105 000) (99 350) (68 000) (72 500) (77 050) 
1972 (100 000) (102 000) (97 350) (68 000) (70 000) (75 050) 

1970 
1 kv. 19100 25 450 107 000 15 650 17 850 84 950 
2 kv. 29 900 29 850 107 050 19 300 20 650 83 600 
3 kv. 26150 22 550 110 650 17 900 15 750 85 750 
4 kv. 25 700 32000 104 350 16 750 20950 81 550 

1971 
1 kv. 17 950 24150 98 150 14 900 16750 79 700 
2 kv. 25 800 28 800 95 150 17 250 20 550 76400 
3 kv. 26 650 23 800 98 000 17 800 16 650 77 550 
4 kv. (29 600) (18050) 

1972 
1 kv. (19750) (16 250) 
2 kv. (28 450) (17 900) 
3 kv. (28 500) (18 900) 
4kv. (23 300) (14 950) 

1 Med påbörjandemånad avses den månad då schaktning, sprängning eller ut-
fyllnadsarbeten påbörjas. 

Anm. Samtliga inom parentes angivna uppgifter är prognoserade. 

Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet. 

Tabell VII: 4. Lägenheter i påbörjade, inflyttningsfärdiga och pågående bostads-
byggen 1970-1971 enligt statistiska centralbyråns officiella statistik 

Totalt Därav flerfamiljshus 

Påbörja- Inflytt- Pågående Påbörja- In flytt- Pågående 
de 1 nings- vid perio- de 1 nings- vid perio-

färdiga dens slut färdiga dens slut 

1970 106 450 109 850 96 650 75 200 75 250 73 850 
1 kv. 20250 25 450 94850 16 800 17 900 72 800 
2 kv. 32 200 29 850 97 200 21 550 20 650 73 700 
3 kv. 25 950 22 550 100 600 17 700 15 750 75 650 
4 kv. 28 050 32000 96 650 19 150 20 950 73 850 

1971 
1 kv. 16150 24150 88 650 13 050 16 750 70 150 
2 kv. 26 200 28 800 86 050 17 700 20 550 67 300 
3 kv. 26 350 23 800 88 600 17 550 16 650 68 200 

1 Med påbörjandemånad avses månad för grundbottenbesiktning och/eller de 
egentliga byggnadsarbetenas påbörjande. 

Källa: Statistiska centralbyran. 
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antalet påbörjade lägenheter i tabell 3 har således legat till grund för 
investeringsberäkningarna och fortsättningsvis kommer nedan endast 
påbörjandet enligt den äldre defitionen att behandlas. 

Bostadsbyggnadsplanen för 1971 omfattade 95 000 lägenheter samt 
en projektreserv på 10 000 lägenheter. Mot bakgrund av den under 
året växande arbetslösheten inom byggnadsektorn har ramarna under 
senare hälften av året utvidgats med 6 000 Higenheter ur projektreser
ven. De lägenheter som finansieras med statliga lån motsvarade 89 000 
med 1967 och 1968 års genomsnittliga våningsyta. Då den genom
snittliga våningsytan successivt har minskat alltsedan 1968 beräknas 

den statligt belånade delen ha omfattat 92 000 lägenheter. Totalt inklu
sive ca 1 000 lägenheter finansierade via ramarna för förbättringslån 
och som inte ingår i bostadsbyggnadsplanen skulle den totala igång
sättningen beräknad utifrån ramarna ha uppgått till 105 000 lägenheter 

1971. 
I beräkningsskedct föreligger statistik över antalet grundbottenbesik

tigade lägenheter fram t. o. m. oktober 1971 (se tabell 4). Utifrån denna 
statistik har antalet schaktade lägenheter under de tre första kvartalen 
1971 uppskattats till 70 400 (se tabell 3). Totalt för 1971 har i inve

steringsberäkningarna räknats med en igångsättning omfattande 100 000 
lägenheter. Härvid har räknats med en förhållandevis mycket stor igång
sättning av småhus under fjärde kvartalet. Detta främst som en följd 
av att utvidgningen av ramarna med 4 000 lägenheter i september 
främst avsåg projekt med kort igångsättningstid. Dessutom släpptes de 
privatfinansierade småhusen fria för resten av året, d. v. s. igångsätt
ningstillstånd erfordras inte. 

Den faktiska igångsättningen beräknas således ha understigit den 
utifrån bostadsbyggnadsramen beräknade maximala igångsättningen. 
Flera faktorer har troligen bidragit till detta. Det höga kostnadsläget 
har bl. a. medfört att vissa projekts kostnadsprövningar i olika instanser 
tagit Hingre tid än normalt. Dessutom medförde konflikten inom kom
munalförvaltningarna i februari och mars 1971 att handläggningen av 
vissa byggnadsärenden försenades. 

Andelen påbörjade lägenheter i småhus minskade från 32,5 0;0 1969 
till 31 0;0 1970. För 1971 har andelen beräknats öka något som en följd 
av den ovan nämnda utvidgningen av ramarna. 

Bostadsbyggnadsplanen för 1972 omfattar 95 000 lägenheter av vilka 

den statligt belånade delen motsvarar 87 000 med 1967 och 1968 års 
genomsnittliga våningsyta. Projektreserven omfattar även för 1972 
10 000 lägenheter. I investeringsberäkningarna har antagits att endast 
en ringa del av projektreserven kommer att påbörjas under året. Med 
hänsyn till nedgången i våningsytan har det faktiska antalet igångsatta 
fägenheter inklusive ca 1 000 lägenheter finansierade via ramarna för 
förbättringslån beräknats till 100 000 lägenheter 1972. 
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Diagram VII: 2. Mcdianbyggnadstid i antal månader för påbörjade lägenheter 
1968-1972 
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Kiillor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet. 

Medianbyggnadstiderna för flerfamiljshus och småhus är kända fram 

t. o. m. första halvåret 1970 (se diagram 2). De lägenheter i flerfamiljs

hus som påbörjades under första halvåret 1970 hade en mcdianbygg

nadstid på drygt 12,5 månader, vilket innebär en förkortning med 

knappt en månad jämfört med påbörjandet under andra halvåret 

1969. Att döma av mycket preliminär information tycks byggnadsti

dcrna under andra halvåret 1970 ha varit oförändrade jämfört med 

närmast föregående halvår. För lägenheter påbörjade under första 

halvåret 1971 har mot bakgrund av en under loppet av 1971 dämpad 

aktivitet inom byggnadssektorn kalkylerats med något förkortade 

byggnadstider. Byggnadstiderna för lägenheter påbörjade under se

nare hlllftcn av 1971 och 1972 kommer främst att vara avhängiga av 
läget på arbetsmarknaden under 1972 och 1973. Mot bakgrund av en 

prognoscrad kraftigt ökad aktivitet inom byggnadsscktorn under 1972 
(se tabell 1) har i beräkningarna räknats med en successiv förlängning 

av byggnadstidcrna för lägenheter påbörjade fr. o. m. andra halvåret 

1971. 

Enligt tillgänglig statistik tycks småhusens byggnadstider föga påver

kas av läget på byggarbetsmarknaden utan har under en följd av år 

legat på i stort sett samma nivå. Som framgår av diagram 2 gäller 

detta även för småhus påbörjade under första halvåret 1970. Under 

senare hälften av 1970 tycks däremot byggnadstiderna ha förkortats 

något jämfört med andra halvåret 1969. Det faktiska antalet fördig

sfällda Higcnhcter i smt1hus under de tre första kvartalen l97l var 

nämligen större än vad som skulle blivit fallet om beräkningarna ba

serats på oförändrade byggnadstidcr - detta troligen beroende på 

att vintern 1970/1971 var ovanligt mild. För påbörjade småhus under 

1971 och 1972 har räknats med något förlängda byggnadstider jäm

fört med 1970 års nivå. 

För de totala bostadsinvesteringarna 1972 resulterar ovan redovisade 

förutsättningar i en ökning med 3 O/o jämfört med 1971. Investeringar-
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na i flerfamiljshus beräknas minska med 3 O/o, medan småhusinveste

ringarna ökar med l l O/o. Den kraftiga ökningen för småhusen beror 
till stor del på att den mycket stora igångsättningen under fjärde kvar
talet 1971 nästan uteslutande kommer att avse nedlagda kostnader un

der J 972 beroende på småhusens relativt korta byggnadstider. 

Antalet färdigställda lägenheter har för 1971 beräknats till 105 000. 

För 1972 har antalet färdigställda lägenheter beräknats bli 3 000 färre 

än under 1971. 

Egentlig industri 

Industrins investeringar för 1971 och 1972 har bedömts med ut

gångspunkt från en av statistiska centralbyrån i november 197 l in

samlad enkätundersökning. Enkätens angivelser för 1971 har uppkor

rigerats något med stöd av tidigare års konstaterade systematiska av

vikelser mellan novemberenkäten och det definitiva utfallet enligt re
dovisning i maj året därpå. Beräkningarna visar på en ökning med 

7 11 /o i volym för byggnadsinvesteringarna medan ökningen för ma
skininvesteringarna beräknas stanna vid 4 0;0. Tillsammantaget skulle 

därmed den egentliga industrins totala investeringar ha ökat med 5 O/o 
i volym 1970-1971. Fördelas denna ökning på skilda storleksgrupper 

tyder enkäten på att endast de allra största företagen ökade sina in

vesteringar mellan 1970 och 1971. För övriga storleksgrupper stagne

rade eller minskade investeringarna: särskilt de medelstora företagen 

Diagram VII: 3. Investeringar i bostäder och inom egentlig industri 1966-1972 
Index: 1963 = 100. 1968 års priser. Säsongrensade halvårsdata 

150 

130 

110 

160 

120 

150t 
130 

110 

Smahus 

I I I I I I 
1966 -67 -68 -69 -70 -71 -72 

!;g~ntlig indJJ!l~Jj 

Totalt 

Maskiner 

I I I I I I I I 
1966 -67 -68 -69 -70 -71 -72 

Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet. 

6 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 1. Finansplanen. Bil. i 
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med mellan 50 och 200 anställda tycks ha minskat sina invcsteringai· 

betydligt. 

Industrins investeringsplaner för 1972 redovisas i tabellerna 5 och 

6. l tabell 6 har planerna omräknats till procentuella förändringar i 

fasta priser för byggnads- respektive maskininvesteringar. Av tabellen 

framgår att företagen nästan utan undantag underskattar det definitiva 

utfallet i november. Skillnaderna mellan planer och utfall kan normalt 

förklaras av ett flertal faktorer varav efterfrågeutvecklingen torde va

ra den vikiigastc för variationen i differensen mellan planer och ut

fall. Sålunda torde de höga differenstalen för 1968-1969 kunna för

klaras av den snabba uppgången i efterfrågan under loppet av 1969, 
vilken ännu i november 1968 knappast förutsågs av företagen. För 

1969-1970 när konjunkturförloppet kulminerade sjönk uppjusterings

talcn kraftigt troligen pa grund av dels en dämpad tillväxt i efter

frågan, dels en restriktiv kreditpolitik. Till följd av bl. a. den lättnad 

på kreditmarknaden som inträdde under början av 1971 och införan

det av investeringsavdraget kan vi nu konstatera att de uppjusterings

tal som föreligger för 1970-1971 överstiger de för 1969-1970. Upp

justeringstalen har dock troligen i viss mån hållits tillbaka av efter hand 

försämrade konjunkturutsikter. 

En prognos för 1972 baserad på en bedömning av den mest san

nolika uppjusteringen är naturligtvis mycket vansklig att göra på grund 

av dels osäkerheten om den kommande konjunkturutvecklingcn, dels 

osäkerheten om det siffermässiga sambandet mellan konjunkturut

veckling och uppjusteringstal. Som framgår av andra avsnitt i denna 

rapport torde en vändning uppåt i den ekonomiska aktiviteten vara 

att vänta först under senare delen av detta år. Uppjusteringstalen för 

1972 för såväl byggnads- som maskininvestcringarna har därför anta

gits bli av måttlig storlek. 

Företagens planer på byggnadssidan pekar ojusterat på en minsk

ning med 13 O/o. Här har valts en uppjustering med 15 procentenheter. 

De förhållandevis stora frisläppen av investeringsfonder under hösten 

1971 jämte en fortsatt lätt kreditmarknad har antagits medverka till 

den här vidtagna uppjusteringen. Byggnadsinvesteringarna inom in

dustrin har sftlcdes prognoserats öka med 1 O/o i volym 1971-1972. 

Industrins invcsteringsplaner på maskinsidan visar en minskning med 

9 °/o ojusterat. Investcringsfondsfrisläppen torde liven här kunna med

verka till en jämfört med närmaste tidigare år något högre planpå

fyllnad. Den under den gångna hösten beslutade förlängningen av gil

tighetstiden för utnyttjande av investeringsavdraget för maskininveste

ringar och det ökade avdraget för :miljövårdsinvesteringar torde verka i 

samma riktning även om storlcke1i av dessa effekter är ytterst svårbe

dömbar. Under ovan givna förutsättningar har investeringsplanerna upp

justerats med 14 procentenheter till ett prognoserat utfall på 5 O/o. In-



Bil. 1 Preliminär nationalbudget 163 

Tabell VII: 5. Verkställda respektive planerade investeringar inom industrin 
första halvåren 1971 och 1972 enligt investeringsenkät i november 1971 
Milj. kr. 

Byggnader o. anlägg- Maskiner m. m. 
ningar 

Verk- Planerade Verk- Planerade 
ställda första ställda första 
första halvåret första halvåret 
halvåret 1972 halvåret 1972 
1971 1971 

Gruv- och stenbrytningsindustri 52 76 71 112 
Livsmedels-, dryckesvaru- och 

tobaksindustri 118 .123 217 161 
Beklädnadsindustri 10 31 44 42 
Träindustri 62 86 126 144 
Massa-, pappers- och pappers-

varuindustri 162 74 413 540 
Kemisk industri, gummivaru-, 

petroleum- och kolindustri 65 132 208 220 
Jord- och stenförädlingsindustri 28 19 64 71 
Järn-, stål- och metallverk 55 94 238 297 
Verkstadsindustri och manu-

fakturverk 360 496 597 711 
Övrig förädlingsindustri 31 30 86 76 
Summa egentlig industri 943 I 161 2 064 2 374 
El-, gas- och vattenverk 769 1 019 321 409 

Totalt 1712 2180 2 385 2 783 

Anm. Redovisningen innefattar inte investeringar i bilar och bostäder. 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

Tabell VII: 6. Planerade och faktiska förändringar av den egentliga industrins investeringar 1963-1972 
Procentuell förändring i 1968 års priser 

1963- 1964- 1965- 1966- 1967- 1968- 1969- 1970- 1971-
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1960 1971 1972 

Byggnader och 
a11/ägg11i11gar 
Planerat i november 

året innan• -26 0 12 -28 -26 -28 -2 -2 -13 
Faktiskt inträffad 

förändring -16 31 -I -16 8 0 7 (2) 
Differens 10 19 27 10 36 2 9 ( 15) 

Maskiner m. 111. 

Planerat i november 
året innan' -22 -17 0 -Il -13 -13 2 5 -9 

Faktiskt inträffad 
förändring -2 12 5 0 2 8 9 5 (5) 

Differens 20 29 5 11 15 21 7 10 (14) 

' Planerna beräknade som kvoten mellan prognosårets rena enkätvärde och enkätårets utfall. För 
planförändringen 1971-1972 har använts det preliminära utfallet för 1971. 

Anm. Redovisningen innefattar inte investeringar i bilar. Uppgifterna inom parentes är prognoserade. 

Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet. 
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Diagram VIl: 4. Investeringar inom egentlig industri, totalt och uppdelat på 
branscher 1965-1972 
Index: 1962 = 100. 1968 års priser. Log. skala 
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Anm. De branschvisa prognoserna är något osäkrare än prognosen för totala 
industrin. Investeringar i bilar är exkluderade liksom hantverkets investeringar. 

Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet. 

kludcras dessutom industrins investeringar i transportmedel samt hant

verkets maskininvcstcringar har för 1971-1972 räknas med en ökning 

av industrins totala maskininvestcringar med 4,5 O/o. Tillsammantaget 

förutses därmed industrins totala investeringar öka med 3,5 O/u i volym 

1971-1972. 
T diagram 4 redovisas investeringsutvecklingen för de tyngst vä

gande industribranscherna. Branschernas uppgifter för 1971 och 1972 
har schablonmässigt korrigerats på samma sätt som ovan angivits för 

industrin som helhet. Inom järn- och stålverken minskade investering

arna under 1971 efter ökningar de närmaste två föregående åren. Av 

enkätuppgi(tcrna att döma är en vändning uppåt att vänta under 1972. 

Investeringarna inom verkstadsindustrin som ökat kraftigt sedan 1968 

väntas fortsätta att öka under 1972. Uppgången tycks dock bli något 
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måttligare än de närmast föregående årens. Investeringsverksamheten 

inom massa- och pappersindustrin ökade kraftigt under mitten av 60-

talct och den nivå som uppnåddes ·1968 tycks med undantag för vis

sa smärre fluktuationer ha bibehållits sedan dess. Under 1971 tycks 

investeringarna ha ökat något medan en viss minskning nu synes tro

lig under I 972. För industrin i övrigt har investcringsutvecklingen 

varit ganska odramatisk sedan mitten av 60-talct. Den minskande in

vesteringsnivån under såväl 1970 som 1971 tycks 1972 förbytas i en 

svag uppgång. 

Handel 111. m. 

Till grund för beräkningarna över byggnadsinvcsteringarna i fristå

ende Jokaler1 under 1971 och 1972 ligger dels en i oktober 1971 in

samlad enkät avseende faktiska och planerade investeringar inom varu

handel, bank- och försäkringsföretag och dels en konstruktion base

rad på uppgifter över totala kostnader för påbörjade byggnadsprojekt. 

De totala byggnadsinvesteringarna minskade enligt preliminära be

räkningar med 6.5 O/o mellan 1970 och 1971. Investeringarna i friståen

de lokaler minskade härvid med 9,5 O/o medan investeringarna i bu

tikslokaler i bostadshus, vilka beräkningstekniskt följer invcsteringsut

vecklingen för flerfamiljshus, minskade med 4 O/o. Jnvesteringsnedgången 

vad gäller fristående lokaler kan helt förklaras av en mycket låg igång

sättning under 1970 till följd av att den 25-proeentiga investeringsavgif

ten infördes den I maj 1970 - under 1970 minskade påbörjade bygg

nadsprojekt med 20 °iu i volym jämfört med 1969 års nivå. 

Under våren 1971 beviljades dispens från investcringsavgiften för 

ett flertal byggnadsprojekt innan den slutligen upphörde den I juni. 

Med utgångspunkt från uppgifter angående påbörjade byggnadspro
jekt samt beviljade igångsättningstillstånd fram t. o. m. oktober 1971 

beräknas den totala igångsättningen l 971 ha ökat med 60 0;0 i volym 

jiimfört med 1970 års nivå. En mycket stor del av den totala igång

sättningen utgjordes av s. k. stora byggnadsprojekt, dvs. projekt med 

byggnadstider som väsentligen överstiger den genomsnittliga för bygg

nadsprojekt inom gruppen handel m. m. För 1972 har i investerings

beräkningarna räknats med en minskning i igångsättningen med 15 O/o 

Fimfört med 1971 års höga nivå. Prognoser bygger bl. a. på ett an

tagande om en jämfört med tidigare år normal andel stora byggnads

projekt. Fr[imst till följd av den höga igångsättningen under 1971 

beräknas investeringarna i fristående lokaler öka med 20 O/o i volym 

I Byggnadsinvestcringarna inom gruppen handel m. m. består till 4/5 av 
investeringar i fristående lokaler och till resterande del av butikslokaler i 
bostadshus. Med investeringar i fristående lokaler avses investeringar i varu
handel, bank- och försäkringsverksamhet, teatrar, biografer, hotell, restau
ranger, lagerbyggnader samt fastighetsförvaltning. 
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under 1972 jämfört med 1971. Totalt inklusive investeringar butiks

lokaler i bostadshus har investeriogsökningen beräknats till 17 O/o. 
Med utgångspunkt från den ovan nämnda handelsenkäten har ma

skininvestcringarna beräknats minska med 7 O/o i volym under 1971 

jämfört med 1970. Planerna för 1972 anger en ökad investeringsakti

vitet. I beräkningarna har bl. a. mot bakgrund av de stora byggnads

invcstcringarna under 1972 samt med hänsyn till investeringsavdraget 

antagits att maskininvcsteringarna kommer att öka med 10 0/0 mellan 

1971 och 1972. 

De totala byggnads- och maskininvesteringarna inom gruppen handel 

m. m. minskade således med 6,5 O/o i volym 1971 jämfört med 1970. För 

1972 resulterar ovan redovisade beräkningar i en ökning på 14 0,10 

jämfört med 1971 års nivå. 

Handelsflottan 

De totala investeringarna i handelsflottan, dvs. inköp av nybyggda 

fartyg från svenska och utländska varv minus nettoutförsel av begag

nade fartyg, uppgick enligt nu föreliggande beräkningar till 560 milj. 

kr. 1971 - en ökning med drygt 150 O/o jämfört med 1970 års nivå. 

Denna kraftiga uppgång förklaras dels av en kraftig leveransökning 

från svenska varv, dels av alt utförseln av begagnade fartyg var be

tydligt lägre än under 1970. 

Beräkningarna över investeringarna i nybyggda fartyg under 1972 

bygger dels på en i oktober 197 l insamlad varvsenkät, dels på en i 

augusti insamlad enkät från ett urval svenska redare avseende deras 
fartygsbeställningar hos utländska varv. Enligt dessa enkäter kom

mer leveransvärdet av nybyggda fartyg från svenska och utländska 

varv under 1972 att i det närmaste fördubblas jämfört med 1971 års 

leveransvärde. Exporten av begagnade fartyg har på basis av mycket 

osiikra kalkyler antagits bli oförändrad mellan 1971 och 1972. Utifrån 

ovan redovisade beräkningar skulle således de totala investeringarna i 

handelsflottan öka med närmare 100 O/o i \·olym 1972 jämfört med 

1971. 

Statliga investeringar 

De totala statliga investeringarna ökade med ca 5 O/o i volym 1969 

-1970. De statliga byggnadsinvesteringarna minskade härvidlag med 

ca 4 O/o medan maskininvcstcringarna ökade med inte mindre än 

17 ,5 O/u. Minskningen av byggnadsinvesteringarna härrör både från 

de statliga affärsverken och de statliga bolagen. För de statliga myn

digheternas byggnadsinvesteringar redovisas en svag volymökning. 

Däremot expanderade såväl affärsverkens som bolagens maskininves

teringar kraftigt medan myndigheternas maskininvesteringar minskade 

något. 
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Under loppet av 1971 kunde en alltmer oroande utveckling av ar

betslösheten iakttas - kanske framför allt inom byggnads- och anlägg

ningsverksamhcten men även inom tillverkningsindustrin. För att stävja 

denna utveckling vidtogs en rad stimulansåtgärder under sommaren 

och hösten 1971. Till en del fick dessa åtgärder formen av tidigare

läggning och utökning av den statliga investeringsverksamheten. I juni 

och juli 1971 beslöts således om viss tidigareläggning av statliga indu

stribeställningar. Vidare beslöts om tidigareläggning och utvidgning av 

byggnadsarbeten inom ramen för såväl allmänna fastighetsfonden som 

för försvarets fastighetsfond. Dessutom tidigarelades byggnadsarbeten 

inom vissa affärsdrivande verk, framför allt inom kommunikationsde

partementets verksamhetsområde (televerket, postverket, SJ). I juli ut

ökades ramen för beredskapsarbeten framför allt inom det icke-ordina

rie vägbyggandet. Ytterligare beslut om utökning av den statliga bygg

nadsverksamheten kom i september och avsåg arbeten inom såväl 

myndighets- som affärsverksscktorn. Det är något vanskligt att försöka 

beräkna hur stor effekt de vidtagna stimulansåtgärderna har haft och 

kommer att få på den statliga investeringsverksamheten. Det är bl. a. 

något oklart hur snabbt de beslutade tidigareläggningarna och utök

ningarna kunnat ske. Oklart är vidare i vilken takt den utökade bygg

nadsverksamheten kan bedrivas. I nedanstående tablå redovisas dock 

resultatet av vissa schablonmässiga kalkyler över åtgärdernas inverkan 

på de statliga byggnadsinvestcringarna. Osäkerheten i dessa kalkyler 

måste dock understrykas. 

Byggnads- och anläggnings
verksamhet inom 

Statliga affärsverk 
Statliga myndigheter 

Volymmässig förändring, % 

1970-1971 

Totalt 

-2,5 
0,0 

därav som 
följd av 
stimulans
åtgärder 

+2 
+s 

1971-1972 

Totalt 

11,0 
18,0 

därav som 
följd av 
stimulans
åtgärder 

+ 6 
+14 

Till grund för de nedan redovisade beräkningarna över den statliga 

investeringsvcrksamheten under 1971 och 1972 ligger till stor del in

samlade enkäter från statliga affärsverk och myndigheter. Enkäterna 

insamlades i början av november 1971, varför de enskilda verkens och 

myndigheternas egna bedömningar av effekterna av de vidtagna stimu

lansåtgärderna redan finns inkluderade i de lämnade enkätsvaren. 

Utifrån detta enkätmaterial beräknas de statliga byggnadsinvcstcring

arna ha ökat med ca 2 O/o mellan 1970 och 1971 - en ökning som helt 

härrör från de statliga bolagen. De statliga affärsverkens byggnads

investeringar, som minskade kraftigt mellan 1969 och 1970, synes ha 
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fortsatt att minska, även om minskningstakten hlev hetydligt lägre. Det 

synes framför allt vara televerkets hyggnadsinvesteringar som hlivit 

lägre under 1971 än under 1970. Även statens järnvägars byggnadsin

vesteringar fortsatte dock att minska medan vattenfallsverkets uppvisar 

en fortsatt expansion. De statliga myndigheternas byggnadsinvcstcring

ar, som framför allt omfattar arbeten inom ramen för allmänna fastig

hetsfonden och försvarets fastighetsfond, synes ha varit ungefär oföränd

rade mellan 1970 och 1971. Trots den utökning av det icke-ordinarie 

vägbyggandet som skett minskade de statliga väginvesteringarna. Även 

byggnadsarbetcn inom försvarets fastighetsfond synes ha blivit lägre 

under 1971 än under 1970. Byggnadsarbeten inom allmänna fastighcts

fonden fortsatte dock att expandera. 

De totala statliga maskininvesteringarna heräknas ha ökat med ca 

8,5 0;0 i volym mellan 1970 och 1971. De statliga myndigheternas ma

skininvesteringar minskade h~irvidlag. Inom de statliga affärsverken var 

det framför allt televerkets och vattcnfallsvcrkets maskininvesteringar 

som fortsatte att öka. 

De totala statliga investeringarna skulle hlirmed ha ökat med ca 

5 O/o i volym 1970-1971, dvs. i stort sett i samma takt som året innan. 

Under 1972 väntas emellertid de statliga investeringarna komma att 

öka i en något snabbare takt (ca 6 11/o) - inte minst beroende på att en 

stor del av effekterna av de stimulansåtglirder som vidtogs under andra 

hiilften av 1971 kan väntas falla på framför allt första halvåret 1972. 

De statliga byggnadsinvesteringarna väntas således komma att öka 

med att ca 16 0;0 i volym 1971-1972 efter att året innan endast ha ökat 

med ca 2 O/o. Denna kraftiga ökning v1intas komma fran såv;il de statliga 

affärsverken (en ökning med 11 °/o i volym) som från de statliga myn

digheterna (en ökning med 18 °lo i volym). 

Investcringsökningen inom affärsverken v1intas i första hand härröra 

från en utökad hyggnadsverksamhet inom televerket, vars byggnadsin

vestcringar har minskat under de tvä föregående [tren. Inom vattcn

fallsverket förutses en fortsatt utökning av byggnadsinvesteringarna -

om än i måttlig takt. Statel1s järnvägars byggnadsinvesteringar väntas 

däremot minska ytterligare. Inom myndighetssektorn förutses en utökad 

byggnadsverksamhet inom såväl allmänna fastighetsfonden som inom 

försvarets fastighetsfond. Expansionen av myndigheternas byggnadsin

vesteringar emanerar dock i huvudsak från ett kraftigt utökat icke-ordi

narie vägbyggande. Den utökning av det icke-ordinarie viigbyggandet, 

som heslöts om under hösten 1971. väntas nämligen få full effekt först 

under första halvåret 1972. 

De statliga maskininvesteringarna väntas däremot komma att minska 

under 1972 efter att ha ökat kraftigt under de två föregående åren. 

Minskningen av maskininvcsteringarna väntas hlirröra från både affärs

verken och de statliga bolagen. Inom affärsverken lir det framför allt 
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televerkets som väntas minska efter att ha ökat -under de föregående 
åren. Däremot förutses en viss ökning av maskininvesteringarna hos 
både vattenfallsverket och statens järnvägar. 

Kommunala investeringar 

De definitiva beräkningar över den kommunala investcringsvcrksam
heten under 1970, som nu föreligger, avviker i betydande utsträckning 

från vad som angavs så sent som i oktober 1971. Det kan diirför finnas 
anledning att något mer utförligt än vad som är brukligt i en national

budget kommentera utfallet ett år bakåt i tiden. 
Till konjunkturinstitutets höstrapport 1971 redovisade nationalriiken

skaperna en volymökning av de totala kommunala investeringarna 
1969-1970 på ca 5 O/o. Till föreliggande nationalbudget redovisas en 
volymökning på ca lO O/o varvid byggnadsinvesteringarna redovisas ha 
ökat med 8 %, och maskininvesteringarna med inte mindre än 24.5 O/o. 

Det kan vara lämpligt att vid denna återblick koncentrera uppmärk
samheten på de kommunala myndigheternas och affärsverkens investe
ringar och bortse från invcstcringsverksamheten inom de kommunägda 
bolagen och stiftelserna. Bl. a. har revideringen just skett på myndig

hetssidan och dessutom kan utvecklingen under 1970 då knytas sam
man med bl. a. finansiella uppgifter samt med kommunernas egna in
vcsteringsplaner. (Investeringsutvecklingen inom de kommunägda bola
gen och stiftelserna kommenteras senare i texten.) 

De kommunala myndigheternas och affärsverkens sammanlagda in
vesteringar uppges ha ökat med ca 6,5 O/o i volym 1969-1970. öknings
takten är visserligen Higre än vad som normalt rådde under 60-talet 
men framstår ändå bl. a. mot bakgrund av den då rådande kreditåt
stramningen och mot bakgrund av kommunernas egna investeringsplaner 
som närmast häpnandsväckande. 

I diagram 5 redovisas kommunernas successiva investcringsplaner för 
1970. I diagrammet har även inlagts en "normal" revideringslinje 
(streckad linje). Kommunernas egna planer i november l 969 angav en 
investeringsökning 1969-1970 på ca 5 O/o i volym. Som framgår av 
diagrammet uppreviderades dessa planer både i mars och september 
1970. Kommunernas likvida medel minskade visserligen relativt kraf
tigt under första halvåret 1970 samtidigt som upplåningen var förhål
landevis låg. Så sent som i augusti-september 1970 synes dock kom
munerna inte ha varit särskilt oroade eller besvärade av kreditåtstram
ningen (jämför upprevideringen mellan mars och september i diagram
met). Under loppet av andra halvåret 1970 fortsatte emellertid likvidi-. 
teten att försämras samtidigt som upplåningen även under tredje kvar
talet synes ha varit mycket låg. Först i detta läge synes kommunerna 

ha blivit oroade över den finansiella situationen och misströstat om 
möjligheterna att genomföra det fastställda investeringsprogrammct 

6t Riksdagen 1972. 1 sam{. Nr 1. Bilaga 1. Fi11a11spla11e11. Bil. I 
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Diagram VII:5. Enkätvärden för primärkommunenms och landstingens inve.steringar 
1970 samt motsvarande genomsnitt för perioden 1962-1969 
Kommunernas planer för år t i november år t-1 har satts till 100 

106 

104 

102 

100 

98 

- Enkätvärcltrn for 1970 ars investerinuar 

___ Genomsnitt för invcsteringarnil 1962 1969 

Nav. 
t-1 

Mars 
t 

Sept. 
t 

Nav. 
t 

Mars 
t+1 

Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet. 

Maj 
t+1 

(jämför den mycket kraftiga nedrevideringen mellan september och no
vember 1970). Upplåningen, som under årets tre första kvartal synes ha 
varit förhållandevis låg, tycks under årets sista månader ha blivit re
kordstor. Det är dock svårt att föreställa sig, att effekterna på investe
ringsvolymen av denna finansiella förstärkning skulle bli så omedelbar, 
som diagrammet utvisar (jämför upprcvideringcn mellan november
planerna och det faktiska utfallet). Man får nog tyvärr konstatera, att 
kvaliteten på uppgifterna över de kommunala investeringarna och in
vcstcringsplanerna inte är av sådan beskaffenhet att några mer säkra 
slutsatser om förloppet kan dras. Det torde dock vara rimligt att räkna 
med att 1970 års invcsteringsprogram genomfördes med ett ''nödrop". 
Mot den bakgrunden framstår också de planer för 1971 års investering
ar, som kommunerna lämnat, som förståeliga. För första gången under 
den redovisade perioden redovisas nämligen planer på en minskad in

vesteringsverksamhet. 
I jämförelse med de låga planer för 1971 som kommunerna lämnat i 

november 1970, mars och september 1971, innebär de planer, som redo
visas i statistiska centralbyråns enkät i november 1971, och som ligger 
till grund för de nu aktuella beräkningarna, en ytterligare neddragning. 
(En mycket stark reservation måste dock här göras, då kvaliteten på 
enkäten i november 1971 synes ha varit ovanligt låg.) De borgerliga 
primärkommunerna uppger nu en förväntad invcsteringsminskning vad 
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gäller byggnadsinvesteringarna på ca 16 O/o i volym 1970---1971. Lands
tingen uppvisar däremot planer på en ökning av sina byggnadsinveste
ringar med ca 9 O/o. För den kommunala myndighetssektorn totalt in
nebär detta en volymminskning med nästan 12 O/o mellan 1970 och 
1971. Det finns emellertid starka skäl, som talar för att kommunerna 
i relativt hög grad har underskattat 1971 års investeringsutfall. Såsom 
bl. a. framgår av diagram 5 (streckad linje) synes kommunerna i no
vember samma år regelmässigt underskatta det faktiska utfallet. Den 14 
oktober 1971 beslös att statsbidragen till kommunala beredskapsar
beten skulle höjas från normalt 33 O/o till 75 O/o för arbeten som på
börjas och avslutas under tiden den 1 november 1971-den 30 juni 
1972. En viss möjlighet till förlängning av perioden antyddes dock. 
Medelsramen för statsbidragen till kommunerna väntas härigenom öka 
med ca 500 milj. kr. Vidare har statsbidragsprocenten till kommunala 
reningsverk m. m. höjts för samma period. Man torde kunna räkna 
med att en del av dessa medel kommer att utbetalas redan under 1971., 
vilket skulle medföra en finansiell förstärkning till kommunerna. Mot 
denna bakgrund har enkätens uppgifter uppjusterats med ca 4 procent
enheter till en antagen volymminskning med knappt 8 O/o mellan 1970 

och 1971. 
Vad gäller de kommunala myndigheternas maskininvesteringar visar 

enkäten på en volymminskning på ca 12 O/o mellan 1970 och 1971 - en 

investeringsutveckling som i föreliggande beräkningar också har an

tagits komma att motsvara det faktiska utfallet. 
I de kommunala investeringarna ingår även investeringsverksamheten 

inom de kommunägda bolagen och stiftelserna. Som framgår av tabell 
7 har investeringarna inom dessa bolag ökat i mycket snabb takt sedan 
slutet av 60-talet. Av tabellen framgår vidare att den kraftiga expan
sionen plötsligt bröts under 1971 -· åtminstone vad gäller byggnads
investeringarna. Informationen om de kommunala bolagens investe
ringar är något knapphändig men det vill synas som om kommunerna 
successivt överlåter alltmer av sin investeringsverksamhct till sina egna 
bolag. Bl. a. torde kreditåtstramningen 1969-1970 ha påskyndat denna 

Tabell VIl:7. De kommunala bolagens och stiftelsernas investeringar exkl. bostäder 
1966-1972 
Milj. kr., löpande priser 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
prel. pro-
utfall gnos 

Byggnader och anläggningar 107 138 170 372 676 455 808 
Maskiner och apparater 46 158 84 79 118 145 194 

Totalt 153 296 254 451 794 600 1002 

Källa: Statistiska centralbyrån. 
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utveckling. Dessa kommunala bolag bildas ofta för att bygga ett spe
ciellt projekt - kommunal centrumbebyggelse, hotell m. m. När 

projektet är färdigbyggt upphör i stort sett bolagets investeringsverk
samhet. över hälften av bolagens investeringar avser just sådan fastig
hetsförvaltning. Den markanta nedgången av investeringarna under 
1971 får därför främst ses mot bakgrund av investeringsavgiftens in

förande under våren 1970. 
Tillsammans med investeringarna inom de kyrkliga kommunerna be

räknas de totala kommunala investeringarna ha minskat med ca ll O/o 

i volym 1970-1971 varvid byggnadsinvesteringarna beräknas ha minskat 
med ca 11,5 0;0 och maskininvesteringarna med ca 7,5 O/o. Den stadiga 

ökning av de kommunala investeringarna som skett under hela 60-talet 
skulle härmed ha brutits - en utveckling som torde få ses som en följd 
av kvardröjande effekter av den hårda kreditåtstramningen under 1969 

och 1970. 
I den tidigare nämnda enkäten från november redovisas även kom

munernas egna invcskringsplaner för 197~. Kommunernas egna planer 
pekar mot en volymminskning med knappt 4 0/0 vad gäller byggnadsin
vcsteringarna (jämför tabell 8L Den planerade minskningen gäller såväl 
primärkommuner som landsting. Liksom fallet var med 1971 års in
vesteringsplaner har det här antagits att kommunerna underskattat det 
faktiska investeringsutfallet. De höjda statsbidragen till kommunala be
redskapsarbeten och reningsverk kan under 1972 väntas medföra en re
lativt betydande finansiell förstärkning. Såsom framgår av kapitel VJJJ 
och IX väntas också kommunernas finansiella sparande förbättras högst 

Tabell VII: 8. Planerade och faktiska förändringar av de borgerliga primärkommunernas och landstingens 
investeringar 1963-1972 
Procentuell förändring i 1968 års priser 

1963- 1964- 1965- .1966- 1967- 1968- 1969- 1970- 1971-
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

Byggnadsinvesteringar 
Planerat i november 

året innan• 11 10 16 19 9 9 4 -6 -4 
Faktiskt inträffad 

förändring 15 9 4 13 11 4 3 (- 8) (2) 
Differens 4 -1 -12 -6 2 -5 -1 (- 2) (6) 

Maskininvesteringar 
Planerat i november 

året innan' 15 -3 8 10 11 13 -8 -4 
Faktiskt inträffad 

förändring 24 5 16 16 14 -4 23 (-12) (8) 
Differens 9 8 8 6 15 -15 10 (- 4) (12) 

1 Planerna beräknade som kvoten mellan prognosårets rena enkätvärde och enkätårets utfall. För 
planförändringen 1971-1972 har använts det prognoserade utfallet för 1971. 

Anm. Uppgifterna inom parentes är prognoserade. 

Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet. 
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väsentligt under 1972. Det har därför här kalkylerats med att de kom
munala myndigheternas och affärsverkens byggnadsinvesteringar koni

mer att öka med ca 2 0;0 i volym 1971-1972 (jämför tabell 8). 
De kommunala myndigheternas och affärsverkens planer vad gäller 

·1972 års maskininvesteringar pekar mot e_n volymminskning med ca 4 11 /o 
mellan 1971 och 1972. Av tabell 8 framgår dock att kommunerna nästan 
regelbundet i november året innan underskattar sina maskininvestering-. · 

ar. Den förbättrade finansiella situationen, som ovan har omnämnt~, 
kan väntas medföra en uppdragning av kommunernas maskininköp. 

Kommunernas egna planer har därför uppjusterats med 12 prdcenten

heter till en antagen ökningstakt mellan 1971 och 1972 på ca 8 O/o i vo

lym. 
De kommunala bolagens och stiftelsernas investeringar, som synes ha 

minskat högst väsentligt mellan 1970 och 1971, väntas enligt en i no

vember 1971 insamlad enkät åter expandera under 1972. Invcsteringsav:
giftens successiva avveckling under våren 1971 torde ha medfört et't 

relativt stort påbörjande inom sektorn fastighetsförvaltning. Till följd 

av de långa byggnadstider som karakteriserar dessa projekt torde effek

ten härav i investeringshänseende falla på framför allt 1972. Även bygg

nadsinvesteringarna inom bolagens övriga verksamhetsområden __:_ ham

nar, kommunikationer. näringsliv m. m. - planeras emellertid komma 

att öka i en mycket betydande utsträckning. De kommunala bolagen$ 

maskininvesteringar väntas fortsätta att expandera. Då osäkerheten om 

realismen i bolagens planer är stor har här valts att använda bolagens 
egna upgifter (jämför tabell 7). Den hiirav betingade osäkerheten i prog

noserna över den kommunala investeringsverksamheten under 1_972 
måste emellertid understrykas. 

De totala kommunala investeringarna skulle således ånyo komma att 
öka (med drygt 6,5 0;0 i volym) mellan 1971 och 1972 efter den kraftiga 
minskningen året innan. Härvid beräknas byggnadsinvesteringarna kom
ma att öka med ca 6 0;0 oc_h maskininvesteringarna med ca 11 0;0. 

3. Lagerinvesteringar 

Aren 1970 och 1971 kännetecknas som framgår av diagram 6 av en 

starkt dramatisk lagerutveckling inom industrin med en massiv lager

uppbyggnad under 1970 och en därpå följai1de kraftig uppbromsning av 
lagerinvesteringarna under 1971. ökningen av lagerinvesteringarna fråi1 

1969 och 1970 med ca 2 l/2 miljard kr. i 1968 års priser följdes av en 

ungefär lika kraftig minskning av lagcrinvesteringarna från 1970 till 

1971 - således ett omslag .på ca 5 miljarder. Okningen av industrin~ 
lagerinvesteringar 1969-1970 motsvarar ca 1 1/2 O/o av bruttonational

produkten och minskningen 1970-1971 var förhållandevis lika bety'J · 

dan de. 

:,I 
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Diagram VIl:6. Totala industrins lagervolymförändringar 1962-1972 
Milj. kr. 1968 års priser. Säsongrensade halvårsdata 
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Som också framgår av diagram 6 var lagersvängningarna inom in 
dustrin i samband med konjunkturavmattningen 1966-1967 inte all. 
lika kraftiga. Minskningen av lagcrinvcstcringarna från ] 966 till 1 % ; 

stannade vid knappt l 1/2 miljard kr. och följde efter en nedgång med 
knappt 1/2 miljard från 1965 till 1966. Ser man utvecklingen budget

årsvis i stället för kalenderårsvis iir lagersvängningarna något kraftigare 
mellan de olika åren under perioden 1965-1967. Lagerinvesteringarna 

ökade sålunda med ca 300 milj. kr. från budgetåret 1964/65 till 1965/66 

och minskade med närmare 1,7 miljarder från 1965/66 till 1966/67 -

således ett omslag på nära 2 miljarder kr. att jämföra med ovannämnda 

5 miljarder kr. 1969-1971, allt mätt i 1968 års priser. 

Ser man till utvecklingen 1969-1971 kulminerade lageruppbyggna
den under första halvåret 1970, då man kan notera en markant topp 

framför allt för råvarulagren. Från och med andra halvåret 1970 brom

sades tillväxten av lagren av råvaror och varor i arbete upp kraftigt, me

dan ökningen av färdigvarulagren fortsatte att växa fram t. o. m. första 
halvåret 1971. Färdigvarulagrens tillväxt synes dock ha dämpats kraf

tigt under andra halvåret 1971 jämsides med en nedragning av industri

produktionen. Samtidigt tycks en betydande minskning av råvarulagren 

ha skett. Sammantaget innebär denna utveckling ungefär en halvering 
av lagerökningen under andra halvåret jämfört med första halvåret 1971 

och för hela 1971 skulle lagerökningen därmed stanna vid ca 1 1/2 mil
jard kr. att jämföra med drygt 4 miljarder 1970 - således som redan 

nämnts en minskning av lagcrinvesteringarna med 2 1/2 miljarder kr. i 

1968 års priser. 
Lagerökningen under 1969 och 1970 gällde främst verkstadsindustrin. 

Sålunda hänförde sig då ca 3/4 av uppbyggnaden av lagren av råvaror 
och varor i arbete till denna industri. Under första halvåret 1971 svara

de emellertid skogsindustrierna för över hälften av industrins totala la
gerökning - framför allt dominerade deras andel av råvarulagrens 
tillväxt. men en markant ökning skedde också för deras färdigvarulager. 

Under andra halvåret tycks skogsindustriernas totala lager ha bromsats 
upp kraftigt, främst till följd av ett starkt omsla~ i utvecklingen för de
ras råvarulager, medan färdigvarulagren fortsatte att stiga trots en 
minskning av produktionen. För verkstadsindustrin tycks också den to
tala lagerökningen ha varit mycket måttlig; en viss fortsatt ökning av 

färdigvaror och halvfabrikat har delvis motvägts av en minskning av 
rå varulagren. 

Under första halvåret 1972 beräknas lagerutvecklingcn följa i stort sett 

samma mönster som under andra halvåret 1971, dvs. en fortsatt kraftig 

minskning väntas av industrins totala lagerinvesteringar. Denna kalkyle

ras blir så stor att lagren inom industrin minskar säsongrensat sett med 

totalt närmare 200 milj. kr. i 1968 års priser. 

Df1 det gäller råvarulagren bedömde företagen fortfarande dessa som 
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mycket för stora i slutet av 1971 och man torde få räkna med för

siktiga inköp av råvaror en bit in på 1972. Följaktligen väntas en fort

satt minskning av råvarulagren, varav skogsindustrierna beräknas svara 

för en stor del. 

Aven färdigvarulagren bedömdes i slutet av 1971 i synnerligen stor 

omfattning som för stora av företagen och man får räkna med en stark 

strävan att hålla dessa tillbaka under första halvåret 1972. Företagens 

försiktiga produktionsplaner för första delen av J 972 i kombination 

med en prognoserad ökad inhemsk efterfrågan borde också kunna leda 

till en bättre balans mellan produktion och efterfrågan och därmed till 

mindre investeringar i färdigvarulagren under första halvåret 197'2. Här 

har kalkylerats med en fortsatt kraftigt avtagande ökning av färdigvaru

lagren - så kraftigt att lagerökningen nästan helt upphör. För skogs

industrierna beräknas en relativt kraftig minskning av lagerhållningen 

ske. 

Lagren av varor i arbete beräknas minska något under första halvåret 

1972. Minskningen hänför sig praktiskt taget helt till skeppsvarven, vil

kas lager av varor i arbete svänger mycket kraftigt vid omfattande leve

ranser av fartyg. 

Utvecklingen under andra halvåret 197'2 är på nuvarande stadium be

tydligt svårare att bedöma och därför mycket mera osäker. Här har 

kalkylerats med en omsvängning för råvarulagren till en ökning med ett 

par hundra miljoner kronor. Färdigvarulagren beräknas liksom under 

första halvåret komma att öka endast obetydligt. Lagren av varor i ar

bete väntas komma att öka ungefär lika mycket som råvarulagren, men 

denna ökning är nästan helt hänförlig till varvsindustrin. Industrins to

tala lager skulle därmed öka med säsongrensat sett ca 500 milj. kr. i 
J 968 års priser under andra halvåret 1972. 

Sammantaget skulle lagerökningen för hela industrin under 1972 där

med komma att stanna vid drygt 300 milj. kr. i 1968 års priser. 

Som framgår av nedanstående tablå skulle lagren inom handeln -

omfattande detalj-, parti- och nybilhandeln - enligt nu tillgängliga upp

gifter ha ökat endast svagt under 1970. Under de tre första kvartalen 

J 971 tycks de ha minskat. Samma utveckling torde ha gällt även för 

fjärde kvartalet 1971, eftersom· handelns inköp under fjärde kvartalet 

torde ha varit låga och konsumtionen beräknas ha ökat. Här har kalkyle

rats med en minskning för hela 1971 av handelns totala lager med ca 230 

milj. kr. i 1968 års priser. För 1972 förutses handelslagren. främst mol 

bakgrunden av den höjda konsumtionsnivån, komma att öka relativt 

kraftigt. Tyngdpunkten i ökningen beräknas ligga på andra halvåret 

1972 säsongrensat sett. 

Sko1:sbr11kets lagerförändringar, beräknade som skillnaden mellan nor

mal årlig tillväxt och årlig avverkning, har minskat i ungefär samma takt 

under de senaste tre åren. Den beräknade starka minskningen av av-
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verkningarna under 1972 medför kalkylmässigt en relativt betydande 
ökning av lagren i skogsbruket. För jordbruket beräknas lagren ha mins
kat något under 1971 medan lagren under 1972 uppskattas bli ofödind
rade. 

Total lagerförändring. Milj. kr., 1968 års priser. 

1969 1970 1971 1972 

Industri 1 651 4109 1 525 330 
Handel 244 97 -230 380 
Jordbruk -28 2 -31 0 
Skogsbruk --18 -14 -12 50 

Summa 1849 4194 1252 760 
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VIII. Den offentliga verksamheten 

1. Allmänt 

Vid presentationen av den offentliga sektorn i detta kapitel tillämpas 
i allt väsentligt samma definitioner och avgränsningar som i det insti
tutionellt uppdelade nationalräkcnskapssystemct. Sektorn är uppdelad i 
tre delsektorer nämligen staten, kommunerna och socialförsäkringssek
torn. 

Affärsverksamhet som drivs av staten förs i huvudsak till företagssek
torn. Statens kapitaltillskott till affärsverken betraktas som en kapital
transferering av icke finansiell natur. Verksamheten som bedrivs i fas
tighetsfonderna och vissa andra kapitalfonder uppfattas inte här som 
affärsmässig. Dessa fonder har upplösts och deras transaktioner med 
andra sektorer än staten hänförs till den statliga myndighetssektorn. 

När det gäller kommunerna, betraktas deras affärsdrivande verksam
het som en del av den kommunala myndighetssektom. Detta medför 
att kapitaltillskottet från de kommunala myndigheterna till affärsverk
samheten kommer att registreras som scktorintern realinvestering. 

Socialförsäkringssektorn har ställning av mellanled mellan å ena si
dan staten och kommunerna och å andra sidan hushållssektorn och före
tagssektorn. Inbetalningar av avgifter från hushåll och arbetsgivare av
seende socialförsäkring leds, eventuellt via staten, fram till socialför
säkringssektorn. Alla utbetalningar av socialförsäkringsförmåner be
traktas som utgående från socialförsäkringssektorn. Utbetalningar för 
detta ändamål som belastar statens eller kommunernas budgetcr anses 
som transfereringar till socialförsäkringsscktorn. 

Den offentliga sektorn tar direkt i anspråk en betydande del av brut
tonationalproduktens resurser i form av varor och tjänster. I det föl
jande skall göras en uppskattning av den offentliga sektorns efterfrågan 
på varor och tjänster t. o. m. 1972. En del av de offentliga sektorernas 
utgifter består av transfereringar till andra sektorer. Dessa utgifter med
för inte utan vidare att reala resurser tas i anspråk. Transfereringar från 
staten och socialförsäkringssektorn till kommuner och hushåll ger dock 
i betydande utsträckning upphov till efterfrågan på varor och tjänster. 

Den offentliga sektorn ställer inte bara direkta krav på reala resurser. 
I det följande redovisas även vissa uppskattningar av den påverkan på 

krcditmarknaden som kan utgå från den offentliga sektorn. Innebörden 
av denna påverkan utvecklas sektorvis i kapitlet om kreditmarknaden. 

För att ge en samlad bild av den offentliga sektorns reala och finan
siella anspråk summeras de tre delsektorerna till en konsoliderad offent
lig sektor. Avslutningsvis görs så vissa beräkningar över den offentliga 
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sektorns inverkan på den samlade efterfrågan, varvid sektorn utvidgas 
till att innefatta även de av statsmakterna i stor utsträckning kontrolle
rade investeringsfonderna och bostadsbyggandet. 

2. Staten 

I tabell l har statens inkomster och utgifter för kalenderår respektive 
budgetår redovisats. Som framgår av tabellen består statsinkomsterna 

i huvudsak av direkta och indirekta skatter samt s. k. övriga inkomster. 
Den senare gruppen utgörs bl. a. av inkomst från kapital och rörelse. 
Statsinkomsterna beräknas ha vuxit relativt snabht 1971 eller med 
inemot 17 O/o att jämföra med ca 12 O/o 1970. För ] 972 väntas tillväx
ten bli avsevärt lägre, eller ca 9 O/o. 

De direkta skatterna utgörs till största delen av till staten inflytande 
skatter på inkomst och förmögenhet minskade med återbetalningar av 
överskjutande skatt och kommunalskattemedel. Dessutom bortdras av
gifter som visserligen uppbärs av staten men som är avsedda för social
försäkringssektorn. De viktigaste av dessa är arbetsgivares och enskildas 
avgifter till sjukförsäkringen samt enskildas folkpensionsavgifter. Ök
ningen av de direkta skatterna uppgick under 1970 till inemot 25 O/o. 
För 1971 beräknas d~iremot tillväxten så gott som helt ha uteblivit. Den 
markanta skillnaden i utvecklingen mellan åren 1970 och 1971 förkla
ras i första hand av den skattereform som trädde i kraft den 1 januari 
197t och som vid införandet beräknades komma att medföra ett bort
fall av direkta skatter för statens del på drygt 3 miljarder kr. 1971. Här
till kommer den jämfört med 1970 svagare ökningen av lönesumman. 
Som framgått av kapitel VI förutses lönesumman växa snabbare 1972 
än under 1971. Bland annat som en följd härav kan inkomsterna på 
inkomstskattctiteln beräknas öka betydligt snabbare än 197 l. Även ut
gifterna på inkomstskattctiteln väntas dock stiga relativt kraftigt. Inte 
minst gäller detta de skatter som staten uppbär för kommunernas räk
ning. Dessa förs som avdragspost i beräkningarna över statens inkoms
ter. Orsaken till den förutsedda snabba stegringen av utbetalade kom
munalskattemedel sammanhänger främst med att förskottsutbetalning
arna från statens sida grundar sig på två år gamla inkomstförhållanden. 
Utbetalningarna till kommunerna av kommunalskattemedel utgår så
lunda från 1970, ett år med en stark tillväxt av inkomstskatteunderla

get. Nettot på inkomstskattetiteln, dvs. de direkta skatterna, har mot 
denna bakgrund antagits växa med ca 4 O/o 1972. 

De indirekta skatterna består i huvudsak av mervärdeskatten, punkt

skatter på vissa varor och tjänster, tullar samt den allmänna arbetsgi
varavgiften. Aven den del av fordonsskatten som kan antas motsvara 
hushållens andel har förts till denna kategori av skatter. De indirekta 
skatternas andel av de totala skatteinkomsterna har under det senaste 
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Tabell VIII: 1. Statens inkomster och utgifter 1970-1972 
Milj. kr. 

Kalenderår Budgetår 

1970 1971 1972 1970/71 1971/72 1972/73 
utfall prel. prognos utfall prel. enl. 

utfall beräkn. riksstats-
förslag 

1. Inkomster 38 689 45170 49 200 41811 47 740 51480 

1.1. Direkta skatter 16 729 16 740 17 430 16 671 17 670 18 730 
1.2. Indirekta skatter 18 474 24 130 26 420 21 273 25 560 27 200 
1.3. Övriga inkomster 3 486 4 300 5 350 3 867 4 510 5 550 

z. Utgifter 37992 43 580 48 040 40 217 47 080 49 790 

2.1. Transfereringar 22 758 25 860 28 520 24 165 28 430 29 480 
2.1.1. Till hushåll 3 992 5 020 5 570 4 652 5 590 5 640 
2.1.2. Till socialförsäkrings-

sektorn 5 559 6 260 7 060 5 667 6 800. 7 140 
2.1.3. Till kommuner 9 304 9 720 IO 580 9 395 10450 11 OIO 
2.1.4. Till företag 1 564 2 I IO 2 310 1 985 2 370 2 390 
2.1.5. Ofördelat 2 339 2 750 3 000 2 466 3 220 3 300 
2.2. Konsumtion 13 385 15 740 17 190 14 116 16 250 17 570 
2.3. Realinvestering 1 849 1 980 2 330 1 936 2400 2 740 

3. Finansiellt sparande (1-2) 697 1590 I 160 1594 660 1690 

4. Utlåning och andra finan-
siella transaktioner 3 694 5 250 4 540 4 300 5 060 5 060 

4.1. Därav finansierat inom 
fonderna 60 80 80 74 80 90 

s. Totalsaldo (l-2-4+4.1.) -2937 -3 580 -3 300 -2 632 -4320 3 280 

6. Nettoförändringar i trans-
aktioner vid sidan av riks-
staten (utgiftsökning: ~) -271 202 

7. Av riksgäldskontoret 
redovisat budgetutfall -3 208 --2 630 1 -2430 

Anm. J. Beloppen för skatterna är något lägre än de belopp som återfinns i nationalräkenskaperna 
beroende på att olika registreringstidpunkter används. Nationalräkenskaperna redovisar de skatter som 
erläggs, medan här angivna tal avser belopp som strömmar in till staten i resp. period. Stigande beskatt
ningsunderlag och viss fördröjning i uppbördssystemet ger upphov till differensen mellan de två beloppen. 

Anm. 2. Vid omvandlingen av budgetsiffrorna för budgetåret 1972/73 till kalenderårssiffror för 1972 
måste delvis ganska approximativa metoder användas, varför en viss osäkerhet vidlåter uppskattningen 
av framför allt de enskilda utgiftsposternas storlek. 

Anm. 3. Tabellens uppgifter i posterna 1-5 baseras på riksrevisionsverkets och finansdepartementets 
data, vilka till övervägande del är kassamässiga. Vissa undantag härvidlag föreligger dock, varför 
exakt överensstämmelse inte näs med riksgäldskontorets statistik rörande budgetutfallen, redovisad i 
post 7. Sådan överensstämmelse nås först sedan totalsaldona i post 5 justerats för nettoförändringarna i 
transaktionerna vid sidan av rihstaten - här i form av residualberäkning. 

1 Det preliminära budgetutfallet för december 1971 avvek starkt, såväl vad gäller inkomstsidan som ut
giftssidan, från riksgäldskontorets tidigare prognoser. Det är dock ännu osäkert vilka poster som i första hand 
berörs varför det också är oklart i vad mån detta återverkar på posten 6 (nettoförändringar i transaktioner 
vid sidan av riksstaten) eller i vilken utsträckning det kan finnas anledning att även korrigera övriga poster. 

årtiondet kraftigt ökat för att 197J uppgå till över 50 O/o. Den takt med 

vilken de indirekta skatterna växer är av naturliga skäl starkt avhängig 

av förändringar i skatte- och avgiftssatser. Under 1970 förekom vid två 

tillfällen uppjusteringar av mervärdeskatten för vissa varor. En när-
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mare redogörelse för dessa höjningar återfinns i den preliminära na
tionalbudgeten för 197 L I avsikt att kompensera staten för det ovan 
nämnda bortfallet av direkta skatter som följde av skattereformens ge
nomförande höjdes mervärdeskatten generellt fr. o. m. den 1 januari 
1971. Det procentuella uttaget ökade från 10 till 15 0/0 på de varor som 
låg utanför höjningarna under 1970 (skattesatsen på 15 0/0 motsvarar 
17,65 O/o på priset exkl. skatt). Vid samma tidpunkt höjdes den allmänna 
arbetsgivaravgiften från 1 O/o till 2 0/0 samt energiskatten på främst den 
privata förbrukningen av elkraft. I första hand som en effekt av dessa 
höjningar beräknas de indirekta skatterna ha vuxit med ca 30 O/o 1971. 
För 1972 har inga förändringar i skatte- och avgiftsuttag antagits. De 
indirekta skatternas tillväxttakt förutses på grund härav avta högst vä
sentligt eller till knappt 10 O/o. 

övriga statsinkomster, som består av inkomster från rörelse och ka
pital, inkomster från vissa nominellt prissatta tjänster samt vissa kalkyl
mässiga poster, beräknas ha ökat med knappt 4 O/o 1970. För 1971 kan 
dessa inkomster antas ha vuxit med drygt 20 O/o. Den kraftiga ökningen 
berodde i första hand på en ojämn fördelning mellan hälfterna av re
spektive budgetår, vilket kom att medföra en osedvanligt låg nivå för 
dessa inkomster under 1970. För 1972 förutses en tillväxt av ungefär 
samma omfattning som under 1971. 

De totala statsutgiftema, exklusive finansiella transaktioner, beräknas 
ha ökat med ca 10 O/o 1970. De konjunkturstimulerande åtgärder som 
vidtagits under loppet av 1971 har bidragit till en snabbare tillväxt 1971. 
För 1972 fömtses de totala statsutgifterna öka med ca 10 O/o. Det bör 
i detta sammanhang observeras att en rättvisande fördelning av stats
utgifterna mellan kalenderåren 1971 och 1972 denna gång är speciellt 
svår att åstadkomma med tanke på problemen att tidsdatera effekterna 
av de konjunkturstimulerande åtgärderna. Dessa och sammanhängande 
frågor behandlas mera ut[Örligt i avsnittet om beräkning av budgetef
fekter. 

Den tyngst vägande delen av statsutgifterna, eller ca 60 0;0, utgörs av 
transfereringar. 1971 beräknas de totala transfereringarna ha ökat med 
ca 15 O/o, medan tillväxten 1970 uppgick till 12 O/o. För 1972 förutses 
en ökningstakt om ca 10 O/o. överföringarna till kommun respektive so
cialförsäkringssektor behandlas närmare i avsnitten rörande dessa båda 
sektorer. Transfereringarna till hushållen ökade mycket snabbt, eller 
med ca 25 O/o under 1971. Denna höga ökningstakt förklaras i första 
hand av beloppshöjningen av barnbidragen 1 januari 1971. För 1972 
förutses inkomstöverföringarna till hushållen stiga med knappt 11 O/o. 
Bostadstilläggen kan härvid väntas svara för en betydande del av denna 
ökning. I januari 1972 görs en särskild utbetalning av de statliga bo
stadstilläggen till barnfamiljer uppgående till tre gånger det belopp som 
utbetalades i december 1971. Detta väntas medföra en ökning av de 
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statliga bostadstilläggen med ca 125 milj. kr. Den l april 1972 träder 

ändrade regler i kraft för både de statliga och kommunala bostadstill

läggen till barnfamiljer. Posten transfereringar till företag domineras 

av kapitaltransfereringar till affärsverken. De ofördcladc transferering

arna innehåller, förutom vissa statistiska avstämningspostcr, statsränte

utgiftcr samt bidrag till internationell verksamhet. Den senare posten 

väntas visa en sedvanligt stark ökning under 1972. 

De statliga ko11.1·11111tionsutgiftema består till mer än hälften av perso

nalkostnader. Under 1971 beräknas den statliga konsumtionen ha vuxit 

med ca l7 O/o i värde och 5,5 0;0 i volym, vilket var avsevärt mer än 

vad som förutsågs i den reviderade nationalbudgeten för 1971. En stor 

del av skillnaden synes kunna förklaras av vidtagna konjunkturstimu

lerande åtgärder. Jnte minst ökade statliga industribeställningar torde 

härvidlag ha spelat in. Det kan sålunda nämnas att praktiskt taget hela 

volymtillväxten för statlig konsumtion 1971 avsåg inköp för löpande 

förbrukning. De speciella omständigheter som bidragit till 1971 års kon

sumtionsökning framgår också av att den tungt vägande delposten löner 

endast växte med ca 1,5 0;0 i fasta priser. För 1972 förutses konsumtio

nens volymökning begränsas till knappt 3 O/o. Huvudparten av denna 

relativa retardation faller på statens löpande förbrukning. Exklusive 

den löpande förbrukningen förutses de statliga konsumtionsutgifternas 

tillväxt närmast tillta under 1972. 

lnvesteringsverksamheten inom statliga myndigheter beräknas ha ökat 

med ca 8 O/o i värde 1970. Så gott som hela uppgången var att hänföra 

till kostnadsökningar och den volymmässiga tillväxten kom att under

stiga 1 °/o. De statliga investeringarnas utveckling 1971 präglades i viss 

utsträckning av de ökade beredskapsarbeten och andra stimulansåtgär

der som fastställdes under sommaren och hösten 1971 och som finns 

närmare återgivna i kapitel Vll. Bland annat genom att effekterna härav 

huvudsakligen beräknas falla på första halvåret 1972 torde dock till

växten av de statliga myndigheternas investeringar 1971 ha begränsats 

till ca 7 O/o i löpande priser. Detta motsvarar en real nedgång om ca 

1 O/o. Under 1972 väntas emellertid de statliga investeringarna komma 

att öka i snabb takt eller med 18 O/o i värde och l3 O/o i volym. Enligt 

de beräkningar som redovisas i kapitel VII kan ungefär hälften av den 

antagna volymökningen tillskrivas redan vidtagna stimulansåtgärder. 

Från ovanstående beräkningar av statens inkomster och utgifter kan 

ett finansiellt sparande härledas. Som framgår av tabell 1 har statens 

finansiella sparande kontinuerligt förbättrats under senare år - från 

ett underskott om knappt 900 milj. kr. 1968 till ett överskott om ca 

1 600 milj. kr. 1971. Under 1972 väntas denna tendens temporärt kom

ma att brytas. Som tidigare redovisats beräknas statsutgifterna växa 

någon procentenhet snabbare än statsinkomsterna. Med dessa förutsätt-
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ningar förutses en reduktion av statens finansiella sparande 1972 om 

knappt 450 milj. kr. Nedgången torde i huvudsak kunna förklaras av 

konjunkturavmattningens återverkningar såväl på inkomstsidan som ut

giftssidan. 
Omfattningen av mlåning och andra finansiella tra11saktio11er ökade 

mycket kraftigt under 1971. Tillväxten uppgick till ca 1,5 miljarder kr., 

vilket innebar att de finansiella transaktionerna detta år utgjorde drygt 

5 miljarder kr. Under 1972 förutses de finansiella transaktionerna bli av 

något lägre omfattning, eller ca 4,5 miljarder kr. Det bör i detta sam

manhang påpekas att omvandlingen från budgetår till kalendcrär är 

gjord under ganska stor osäkerhet varför utfallet så småningom kan visa 

sig medföra justeringar och förskjutningar mellan åren. Detta gäller 

framför allt utlåning och andra finansiella transaktioner. 

Totalb!ulgetens saldo, dvs. skillnaden mellan statens samtliga inkoms

ter och utgifter, förbättrades under 1970 med i runt tal 650 milj. kr. 

Utgifterna beräknas ha överstigit inkomsterna med knappt 3 miljarder 

kr. Under 1971 beräknas underskottet i totalbudgeten ha stigit med 

650 milj. kr. till knappt 3 600 milj. kr. För 1972 förutses däremot en 

viss nedgång av detta negativa saldo. 

3. Kommunerna 

Kommunernas inkomster består till drygt hälften av skatteintäkter. 

Statsbidrag och övriga inkomster svarar för ca en fjärdedel vardera. 1 

övriga inkomster ingår bl. a. inkomster från försäljning av avgiftssatta 

tjänster och inkomster från rörelse och kapitaJ.1 Skatteinkomsterna, som 

ökade med inemot 9 O/o 1970, beräknas ha stigit nära nog dubbelt så 

snabbt 1971, eller med ca l 6,5 O/o. Skillnaden mellan de båda åren för

klaras så gott som helt av utvecklingen av den genomsnittliga kommu

nala utdebiteringen per skattekrona. Den senare höjdes 1971 med 1,54 

kr. att jämföra med 0,75 kr. 1970. För 1972 beräknas utdebiteringen 
stiga med 1,24 kr. Tillsammans med ett ökat skatteunderlag torde detta 

medföra att de kommunala skatteinkomsterna ökar kraftigt även under 

1972. Härtill kommer de ökade förskottsutbetalningarna av kommunal

skattemedel till i huvudsak inflyttningskommuner som trätt i kraft vid 

ingången av 1972. Totalt beräknas kommunernas skatteinkomster växa 

med över 20 °/o :1972. A ven statsbidragen kan väntas stiga snabbare 

1 För att överensstämmelse skall nås mellan det finansiella sparande som 
kan beräknas utifrån förändringar i kommunernas totala skulder och finan
siella tillgångar och det finansiella sparande, vilket erhålls som resultat av 
beräkningar utifrån bl. a. kommunenkäterna, har en residualt bestämd korrek
tionspost av storleksordningen 400 milj. kr. dragits från övriga inkomster 
1971. En post av motsvarande storlek har införts även 1972. Det är dock 
ovisst om det är inkomsterna som är för högt beräknade, eller om det är ut
gifterna som underskattats. 
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1972 än under 1971. ökningen har skattats till 9 O/o att jämföra med 

drygt 4 0/0 1971. Däremot synes ökningstakten för övriga inkomster 

komma att bromsas upp n:'tgot. För de totala inkomsterna skulle ovan 

nämnda utveckling innebära en ökning med över 16 O/o 1972, dvs. av

sevärt mer än under de två närmast föregående åren, då motsvarande 

tillväxt uppgick till drygt 12 respektive 11 O/o. 
Den övervägande delen av de kommunala utgifterna består av kon

sumtionsutgiftcr, varav ca sju tiondelar utgörs av personalkostnader. 

Den kommunala konsumtionen beräknas ha vuxit i ungefär samma takt 

1970 och 1971, dvs. med drygt 16 O/o i värde. I volym räknat uppvisar 

dock de båda åren en relativt olikartad utveckling med en ökning med 

drygt 3 O/o 1971 att jämföra med en ökning om ca 9 O/o 1970. För 1972 
förutses en värdemlissig tillväxt av ungefär samma storleksordning som 

under närmast föregående år. En sådan utveckling skulle rätt väl över

ensstämma med de planer som kommunerna själva redovisat. Till följd 

av de löneökningar och den låglönesatsning som ingick i den senaste 

avtalsuppgörelsen kan en stor del härav antas utgöras av kostnadsök

ningar. Volymtillväxten har sålunda satts till drygt 3 O/o. Detta innebär 

att den dämpning realt sett av de kommunala utgiftsplancrna som starkt 

kom till uttryck under 1971. kan viintas bestå under 1972. Det kan 

nämnas att de kommunala konsumtionsutgiftcrna under perioden 1966 

. -1971 stigit med i genomsnitt knappt 8 O/o i volym. 

Jnvesteringsverksamlzeten hos kommunala myndigheter och affärsverk 

steg under 1970 med 7 O/o i volym trots det relativt strama krcditmark

nadsläge som kännetecknade detta år. De begränsade möjligheterna till 

extern finansiering och den fortsatta neddragningen av kommunernas 

likviditet synes emellertid kraftigt ha påverkat invcstcringsutfallet för 

1971. De kommunala investeringarna sjönk med knappt 10 O/o i volym 

och 3 0;0 i värde. En mera utförlig redogörelse för orsakerna till denna 

svaga investeringsutvcckling. som markant avviker från mönstret under 

60-talet, återfinns i kapitel VJI. 
Kommunernas invcsteringsplaner har under hösten 1971 nedrevide

rats. Det kan antas att detta huvudsakligen skett av finansiella skäl. Mot 

bakgrund av de investeringsfrämjande åtgärder som regeringen vidtog i 

oktober 1971 finns det emellertid anledning att nu se något mer opti

mistiskt på kommunernas finansieringsläge. Under perioden 1 november 

1971-30 juni 1972 utgår ökade statliga bidrag för kommunala bered

skapsarbeten till ett totalt belopp om ca 500 milj. kr. Dessa medel har 

förutsatts generera ökade kommunala utgifter om ett lika stort belopp. 

Härav beräknas ca 350 milj. kr. få karaktären av kommunala investe

ringar och 150 milj. kr. av kommunal konsumtion. Även den statliga 

bidragsprocenten för miljövårdande anläggningar har höjts för projekt 

som igångsätts under samma period. Volymmässigt kan ovanstående åt

g~irder väntas bidra till en svag ökning av de totala kommunala investe-
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Tabell VIII: 2. Kommunernas inkomster och utgifter 1971-1972 
(Exkl. bostäder, kommunala bolag och stiftelser) 

Milj. kr. Förändring 1971-1972 

1971 1972 milj. kr. procent 

Löpande priser: 

1. Inkomster 39 290 45 740 6450 16,5 

I.I. Skatter 21 820 26 720 4 900 22,5 
1.2. Statsbidrag 9 720 10 580 860 9,0 
1.3. Övriga inkomster 7 750 8 440 690 9,0 

2. Utgifter 41 330 47 010 5 680 13,5 

2.1. Transfereringar 6 800 7 870 1 070 15,5 
2.1. J. Till hushåll 2 980 3 720 740 25,0 
2.1.2. Till socialförsäk-

ringssektorn 990 l 090 100 10,0 
2.1.3. Till staten 220 210 -10 -6,0 
2.1.4. Ofördelat 2 610 2 850 240 9,0 
2.2. Konsumtion 26 120 30 030 3 910 15,0 
2.3. Realinvestering 8 410 9 110 700 8,5 

3. Saldo (1-2) -2040 -1 270 770 

4. Netto av mark-
och f<J.stighetsköp 390 280 -110 

5. Finansiellt 
sparande (3-4) -2430 -1550 880 

6. Utlåning 100 100 0 

7. Likviditetsförändring -440 200 640 

8. Upplåning (5-6-7) 2 090 I 850 -240 

1971 års priser: 

Konsumtion 26 120 26 980 860 3,5 
Realinvestering 8 390 8 630 240 3,0 

Anm. Posten upplåning omfattar upplåning på och utanför kreditmarknaden. 
Procenttalen är avrundade till jämna halva resp. hela procent. 

Källor: Statistiska centralbyran, konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

ringarna. Tillväxt.:n har liksom i kapitel VII satts till knappt 3 11 /o i vo

lym och drygt 8 Ofo i värde. 

En summering av kommun..:rnas konsumtions- och invcsteringsutgifter 

visar att dessa ökade med 11 0/0 1971 att jämföra med J 6 O/o 1970. I 

volym beräknas dessa utgifter i stort ha varit oförändrade under 1971.. 

För 1972 förutses en viss acceleration, såväl i värde som volym. Det 

torde i första hand vara på investeringssidan som detta kan väntas kom

ma till uttryck. 

Kommunernas 1ra11sfcreri11g.1·111giftcr beräknas ha uppgått till knappt 

7 miljarder kr. 1971. Den största utgiftsposten utgörs av transfereringar

na till hushållen, vilka kan skattas till ca 3 miljarder kr. Under 1972 

väntas tillväxten för dessa transfereringar stiga med inemot 25 O/o. Även 

de ofördclade transkrcringarna, dvs. överföringar som inte fördelats 
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på sektorer, har ökat kraftigt under senare år. De transfereringar som 

här avses består till en stor del av ränteutgifter. De totala transfererings

utgifterna kan antas öka med knappt 16 O/o 1972 mot 8 O/o J 971 och 

15 O/o 1970. 
De finansiella konsekvenserna av ovan redovisade beräkningar inne

bär att kommunernas finansiella sparande förbättrats under 1971 med 

ca 200 milj. kr. En fortsatt likviditetsförsvagning synes dock inte ha 

kunnat undvikas. Förstärkningen av det finansiella sparandet bör ses 

mot bakgrund av den försvagning om ca 1.3 miljarder kr. som ägde 

rum under 1970. Framför allt som en följd av de snabbt ökande inkoms

terna torde en än mer markant förbättring av det finansiella sparandet 

vara att förutse för 1972. De reala kalkyler som här presenterats indi

kerar en förstärkning om knappt 900 milj. kr. Det måste dock framhål

las att dessa uppgifter är mycket osäkra. Såsom tidigare omnämnts av

viker det finansiella sparande som erhålls från nationalräkenskaperna 

från det som erhålls från kreditmarknadsstatistiken. r tabell 2 har där

för en residualt bestämd korrektionspost om 400 milj. kr. dragits från 

övriga inkomster. 

Som närmare motiveras i kapitel TX kan förbättringen av det finan

siella sparandet 1972 till stor del väntas ta formen av en konsolidering 

av kommunernas likvida ställning. En sådan utveckling skulle ligga v~il 

i linje med erfarenheterna från tidigare konjunkturförbättringar. Av 

tabell 2 framgår även att en viss minskning av den totala upplåningen 

bedömts som sannolik. Det bör dock framhållas att bakom beräkningar

na av kommunernas upplåning 1972 ligger ett antagande om en mar
kant minskning av den omfattande tillfälliga upplåningen under 1970 

och l 971. En nedgång av nettoupplåningen utesluter därför inte en ökad 

upplåning på den organiserade kreditmarknaden. 

4. Socialförsäkringssektorn 

Till socialförsäkringssektorn har förts vissa verksamheter som kan an

ses utgöra led i den samhälleliga trygghets- och socialpolitiken. Sektorn 

omfattar allmän sjukförsäkring, yrkesskadeförsäkring, frivillig sjukpen

ningförsäkring, folkpensionering, tilläggspensionering och frivillig pen

sionsförsäkring. Sektorn är till sin natur en statistisk konstruktion, varför 

dess gränser inte genomgående sammanfaller med berörda institutioners. 

När man studerar de samhällsekonomiska effekter som utgår från so

cialförsäkringssektorn har man i regel inget primärt intresse för sektorns 

efterfrågan på varor och tjänster. Denna är nämligen helt obetydlig. Det 

som uppmärksammas är i stället de finansiella flödena mellan social

försäkringssektorn och övriga sektorer i samhällsekonomin. 

Socialförsäkringssektorns inkomster beräknas under 1970 och 1971 

ha vuxit med knappt 13 respektive 17 O/o. För 1972 väntas ökningen bli 
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Tabell VIII: 3. Socialförsäkringssektorns inkomster och utgifter 1971-1972 

Milj. kr. Förändring 1971-1972 

1971 1972 milj. kr. procent 

1. Inkomster 25 460 27 830 2 370 9,5 

1.1. Avgifter 15 240 16 330 1 090 7,0 
1.2. Bidrag från stat och 

kommun 7 250 8 150 900 12,5 
1.3. Ränteinkomster 2 970 3 350 380 13,0 

2. Utgifter 17 080 19110 2 030 12,0 

2.1. Konsumtion 510 560 50 10,0 
2.2. Transfereringar till 

hushållen 16 400 18 410 2 010 12,5 
2.3. Övrigt 170 140 -30 -17,5 

3. Finansiellt sparande 
(1-2) 8 380 8 720 340 

Anm. Procenttalen är avrundade till jämna halva resp. hela procent. 

Källor: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finansdepartemen-
tet. 

avsevärt mindre eller drygt 9 0;0 . Som framgår av tabell 3 kan sektorns 

inkomster grovt sett delas upp i avgifter från de förs~ikrade eller deras 

arbetsgivare, bidrag från stat och kommun samt ränteinkomster. Den 

största inkomstkällan är avgifterna som svarar för ca 60 "/o av sektorns 

totala inkomster. ökningen av avgifterna beräknas 1972 komma att upp

gä till drygt 7 O/o att jämföra med ca .17 0,10 1971. Tillväxten av avgifts

flödet förutses med andra ord mer än halveras 1972. Socialförsäkrings

avgifterna står i allmänhet i ett n~ira samband med uppburna eller ut

betalade löner, varför det i stället vore naturligt att vänta sig att det 

totala avgiftsflödet 1972 - under förutsättning av oföriindrade avgifts

satser - utvecklas på i huvudsak samma sätt som lönesumman. Den 

här antagna snabbare Jönesummeökningen 1972 borde sålunda med ett 

sådant betraktelsesätt snarast medföra att avgifterna från de försäkrade 

och deras arbetsgivare ökar kraftigare 1972 än under 1971. Nu för
håller det sig emellertid så att arbetsgivarnas preliminära avgifter till 

sjukförsäkringen och tilläggspensioneringen med viss schablonjustering 

beräknas med utgångspunkt från två år gamla förhållanden. Om scha

blonjusteringarna inte träffar exakt rätt uppstår genom slutregleringcn 

vissa oregelbundenheter i avgiftsinflödet. En andra förklaring till skill

naderna i lönesummans respektive avgiftsinflödets utveckling tir de 

jämfört med 1971 mindre omfattande höjningarna av avgiftssatserna 

1972. Avgifterna till allmänna tilläggspensioncn höjs visserligen liksom 

året innan med 1 /4 procentenhet men dliremot förutses ingen ytterligare 

höjning av arbetsgivarnas avgifter för sjukförsäkringen. Den senare 

höjdes 1971 med 0,2 procentenheter till 3, l O/o. 
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Bidragen från stat och kommun svarar för ca 30 0;0 av sektorns totala 

inkomster och avser i huvudsak folkpensioneringen. sjukförslikringen 

samt arbetslöshetskassorna. Dessa bidrag beräknas ha ökat med 18 O/n 

under 1970 och 13 O/o under 1971. För J 972 v~intas tillväxttakten uppgå 

till ca 12 O/o. Därvid har medräknats det extra tillskott till folkpcnsio

nlirerna om totalt ca 285 milj. kr. som utbetalas i januari 1972. 

Ränteinkomsternas ökningstakt lir mycket snabb. vilket sammanhäng

er med den kraftiga fonduppbyggnad som sker inom sektorn. 1972 vän

tas ränteinkomsterna öka med ca 13 11 / 0 mot ca 210,10 1971. 

Socialförsäkringsscktorns utgifter består till mycket liten del av ad

ministrationskostnader (dvs. konsumtion). Den största delen utgörs av 

utbetalningarna till hmhållssektorn. Drygt 16 miljarder kr. utbetalades 

J 971 mot ca 14 miljarder kr. 1970 och för 1972 väntas utbetalningarna 

stiga till drygt 18 miljarder kr. Cirka hälften av dessa utbetalningar ut

görs av folkpensionsförm5ner, medan sjukförslikringsförm3.ncrna svarar 

för knappt 3/10. 

Posten övriga utgifter bcstär dels :!V utbetalningar till företag, dels 

av en korrigeringspost avseende kommunal folkpcnsinncring. Utbetal

ningarna till företagen lir gottgörelse till arbetsgivare som bedriver före

tagshälsovård. 

Transaktionerna över en konstruerad socialförsäkringsscktor visar att 

sektorns finansiella sparande - dess nettoutiåningsmöjligheter - under 

senare år ständigt har ökat. Tillskottet beräknas h:! uppgått till drygt 

600 milj. kr. 1970 och kn::i.ppt 1 200 milj. kr. 1971. förstlirkningen un

der 1972 väntas bli ca 350 milj. kr. Spurandet har så gott som uteslu
tande skett inom AP-fonderna. Hur detta sparande har utbjudits pil 

kreditmarknadcn och fördelats på olika låntagargrupper framgår av 

kapitel IX. 

5. Den konsoliderade offentliga sektorn 

Den offentliga sektorn har i de tre föregående avsnitkn presenterats 

uppdelad på tre delsektorer, varav en, socialförslikringssektorn, är en 

i hög grad konstruerad sektor. Utan att därmed underskatta innebörden 

av det kommunala självstyret kan sägas att statsmakterna har stort in

flytande över - och ansvar för - de offentliga delsektorernas utgifter 

och inkomster och även över de finansiella transaktionerna dem emel

lan. Därför är det i betydande utsträckning statsmakterna, som avgör i 

vilken sektor de med en reform följande direkta utgifterna skall falla och 

vilken sektor som i någon bemärkelse skall svara för finansieringen. 

Därmed kan hela den offentliga sektorn i viss mån uppfattas som ett 

instrument för statsmakternas ekonomisk-politiska intentioner. Mål kan 

nås genom förändringar i variabler som statsmakterna kontrollerar, men 

som formellt är att hänföra till en annan sektor än den statliga. Det kan 
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Tabell VIII: 4. Den konsoliderade offentliga sektorns inkomster och utgifter 
1971-1972 

Milj. kr. Förändring 1971-1972 

1971 1972 milj. kr. procent 

1. Inkomster 92 730 103 830 11 lOO 12,0 

I.I. Skatter 62 700 70 560 7 870 12,5 
I.2. Socialförsäkrings-

avgifter 15 240 16 340 1 090 7,0 
1.3. Övriga inkomster 14 790 16 930 2140 14,5 

2. Utgifter 85190 95 500 10 310 12,0 

2.1. Transfereringar 32 430 36 280 3 850 12,0 
2.1.l. Till hushåll 24 400 27 700 3 300 13,5 
2.1.2. Till företag 2 110 2 310 200 9,5 
2.1.3. Ofördelat 5 920 6 270 350 6,0 
2.2. Konsumtion 42 370 47 780 5 420 12,5 
2.3. Realinvestering 10 390 11 440 I 040 10,0 

3. Finansiellt sparande 
(1-2) 7 540 8 330 790 

Anm. Delsektorerna är inte fullständigt konsoliderade då det kan förutsättas 
att en del av de ofördelade transfereringarna även aterfinns bland övriga in
komster. Procenttalen är avrundade till hela resp. halva procent. 

Källa: Finansdepartementet. 

därför vara missledande att endast utifrån förändringar i statens budget 

dra slutsatser om bl. a. den av statsmakterna bedrivna ekonomiska poli

tiken. 

När delsektorerna konsolideras innebiir detta att transfereringarna 

dem emellan elimineras. Konsolideringens syfte iir att beräkna den of

fentliga sektorns anspråk på reala resurser samt dess nettotransaktioner 
med hushålls- och företagsscktorerna. Den konsoliderade offentliga sek

torns omslutning kan sägas antyda omfånget av de ekonomiska flöden 

sC1m det offentliga normalt antas direkt kunna påverka genom sin politik. 

En del ekonomiska resurser används direkt av det offentliga för produk

tion av varor och framför allt tjänster. Andra medel återförs såsom 

transfereringar till de privata sektorerna med mer eller mindre stark 

styrning i vad avser deras slutliga användning. Sektorns inkomstöver

skott, i bemärkelse av skillnader mellan totala inkomster och samtliga 

utgifter för konsumtion, realinvestering och icke finansiella transfere

ringar, benäms finansiellt sparande. Denna post innefattar finansiella 

transfereringar (utlåning m. m.) samt eventuellt saldo. 

Den konsoliderade offentliga sektorns inkomster beräknas ha ökat med 

drygt I 6,5 °/o 1971. Under 1972 väntas tillväxten bli något lägre eller ca 

12 °/o. Den svagare inkomstförstärkningen 1972 sammanh~inger i första 

hand med den jämfört med 1971 mera begränsade tillväxten av de stat

liga indirekta skatteintäkterna, liksom ett svagare inflöde av avgifter till 
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socialförsäkringssektorn. Utgif tema förutses öka med ca 12 ';'i· under 

1972, vilket är något långsammare än under 1971 då de växte med 

knappt 15 % .. Den allmänna konjunkturdämpningen i samhällsekonomin 

1971 kom även till uttryck inom den offentliga sektorn. Sektorns utgif

ter för konsumtions- och investeringsändamål beräknas endast ha ökat 

med drygt 1 0;0 i volym, vilket i första hand förklaras av en s\ark upp

bromsning av den kommunala utgiftsexpansionen. l värde räknat steg 

dessa utgifter 1971 med drygt 12 O/o. Grupperat efter art av utgift visade 

speciellt investeringarna en svag utveckling med en real nedgång jlim

fört med 1970. Under J 972 förutses den offentliga sektorns konsum

tions- och investeringsutgifter stiga med knappt 4 "lo i volym och 12 O/o i 

vlirde. Den snabbare volymökningen är all hlinföra till en omkastning av 

in vesteringsutvec kl ingen. 

För 1971 kan den offentliga sektorn enligt här använd definition be

räknas ha tagit i anspråk ca 29 O/o av bruttonationalproduktens re

surser. Inkluderas offentlig affärsverksamhet enligt de definitioner som 

används i nationalräkenskaperna stiger denna andel till 31 11/o. Brutto

nationalproduktens tillväxt under 1972 förutses nu komma att uppgå till 

ca 3,7 O/o och då den offentliga sektorn under samma period förutses öka 

sin direkta efterfrågan med drygt 3,5 O/o i volym kommer det offentliga 

att 1972 ta i anspråk ungefär samma andel av de tillgängliga resurserna 

som under 1971. Detta utesluter inte en växande andel 1972 rliknat uti

från löpande priser eftersom kostnaderna normalt stiger snabbare inom 

den offentliga sektorn än vad gäller inom samhällsekonomin i övrigt. 

Som ovan nämnts går en del av den offentliga sektorns inkomster till
baka till de privata sektorerna. Dessa inkomstöverföringar lir till viss del 

komponenter i socialförsäkringsprogrammct och finansieras ibland med 

försäkringstekniskt beräknade avgifter från hushållen, medan andra 

överföringar är avsedda att bidra till en omfördelning mellan olika in

komstskikt. En mindre del av sektorns inkomster går som subventioner 

tillbaka till företagssektorn och kan således beräknas komma hushålls

scktorn tillgodo i form av lägre priser. Totalt beräknas transfereringarna 

från den offentliga sektorn till hushåll och företag öka i något lång

samman~ takt 1972 än 1971, eller drygt 13 'io mot knappt 19 O/o. 
Schematiskt kan man säga att inemot 60 O/o av det offentligas inkoms

ter används för att direkt efterfråga reala tillgångar och att ungefär 'I /3 

av inkomsterna återförs till de privata sektorerna genom olika former av 

inkomstöverföringar. Den resterande delen upptas av det finansiella 

sparandet. Det finansiella sparandet förstärktes under 1971 med omkring 

2,3 miljarder kr. För 1972 förutses en betydligt svagare ökning eller ca 

0,8 miljarder kr. 
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6. Beräkning av budgeteffekter 

Det är inte möjligt att på grundval enbart av förändringar i budgetens 

saldo eller i det finansiella sparandet göra några fullständiga bedöm

ningar av statsbudgetens verkningar på samhällsekonomin i sin helhet. 

En given förändring i budgetsaldot eller i det finansiella sparandet kan 

nämligen orsakas av ett stort antal kombinationer av förändringar i 

budgetens delposter, där varje kombination kan ha sin karakteristiska 

effekt på samhlillsekonomin. Det kan därför inte utan reservationer 

hävdas att en överbalanserad budget verkar kontraktivt eller att en un

derbalanserad budget verkar expansivt på efterfrågan i samhället. Än 

mindre kan det villkorslöst hävdas att en balanserad budget eller en 

budget med oförändrat saldo skulle lämna efterfrågan opåverkad. Man 

kan nämligen föreställa sig förändringar i omfånget av statens verksam

het (vilken utgör en komponent av nationalprodukten). som försiggår 

vid en samtidigt och beloppsmässigt lika stor ökning eller minskning av 

statens utgifter och inkomster, dvs. vid oförändrat budgetsaldo. Hlirmed 

skulle en budget som vidhålles i balans mycket väl kunna medverka till 

en ökning eller minskning av den samlade aktiviteten inom samhälls

ekonomin, ~iven under förutsättning att den förändring som sker av sta

tens utgifter och inkomster skulle ha en neutral inverkan på aktiviteten 

utanfiir den statliga sektorn. 

Det anförda exemplet kan uppfattas som ett specialfall av vad som 

mera allmänt gäller. nämligen att olika grupper av statliga utgifter och 

inkomster kan ha olika stark inverkan på aktiviteten i samh~411sekonomin. 

I detta fall har ökningen av statens direkta efterfrågan på varor och 

tjfö1ster, dvs. statens verksamhet, en totalt större effekt än den belopps

mässigt lika stora ökningen av de intäkter som dras in från övriga sek
torer av samhällsekonomin - låt vara att effekterna på de icke statliga 

sektorerna hlirmcd tlinkes vara lika stora. 

F.n analys av budgetens effekter hör därför i princip grundas pft en 

uppdelning av utgifter och inkomster i för ändamålet relevanta grupper. 

Härtill kommer emellertid som en ytterligare komplikation, att varje 

uttalande om budgetens totalekonomiska effekter blir beroende av vilken 

jämförelsenorm som väljs till den föreliggande budgeten. I vissa försök 

att mäta budgetens konjunktureffekter synes jämförelsenormerna ha va

rit en Hinkt budget i vilken staten bestämt dels att skaltebetalarna under 

det undersökta året skall betala lika många kronor i skatt som under 

jämförelscårcL 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 budgetpoli

tik eller snarare av att en viss speciell budgetpolitik inte hur förts. I en 

annan uppföggning av budgetanalysen har man emellertid sökt skilja ut 

de förändringar i budgeten som är ett utslag av medveten politik Cåt-
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gärd'") från de förändringar i budgeten som kan förklaras såsom åter

verkningar av den ekonomiska utvecklingen inom samhällsekonomin i 

övrigt (s. k. "auwmatik"). Meli Jenna uppdelning uppfattas sådana för

ändringar på budgetens inkomstsida som automatik, vilka vid ett oför

lindrat skattesystem följer av skatteunderlagets utveckling, medan åt

gärdsbestämda inkomstförändringar endast fänks innefatta sådana som 

direkt följer av skattesatsförändringar. 

En sådan indelning kan emellertid leda till att den medvetna budget

politikens betydelse för statsinkomsternas utveckling underskattas. 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 en

dast de inkomstförändringar, som följer av en opåräknad eller oregel

bunden utveckling av skatteunderlaget, att uppfatta som utslag av 

(omedveten) automatik. Då det förefallit svårt eller ogörligt att på ett 

objektivt sätt avgränsa de förändringar av skatteunderlaget som varit av 

sådan opåräknad eller orgelbunden beskaffenhet har man hittills i bud

getanalytiska undersökningar i stor utsträckning nöjt sig med att endera 

ta fasta på effekten av budgetens förlindringar totalt sett (dvs. av auto

matik och åtgärder) eller också att söka renodla effekten av skattesats

förändringar och direkta utgiftsbeslut. I det nlirmast följande har valts 

att i ett första steg beakta hela förändringen av budgetens inkomster 

och utgifter. Jämförelsenormen blir därmed en budget, där inkomsternas 

belopp på ett eller annat sätt är låst vid en oförändrad nivå. 

Skatte- och avgiftssystemets konstruktion gör emellertid att det offent
ligas inkomster i hög grad påverkas av förändringar i den samhällsekono

miska aktiviteten. Inkomstförändringar som är resultat av föriindringar i 

den samhällsekonomiska aktiviteten är, i varje fall till den del de utgör 

effekter av opårliknade eller oregelbundna förändringar, svåra att upp

fatta som utslag av medveten efterfrågestyrning från det offentliga. Som 

ett andra steg görs därför ett försök att eliminera de automatiska för

ändringar i det offentligas inkomster som beror på variationer i ekono

mins tillväxttakt. 

Nedan beskrivs och tillämpas en förenklad modell, som avser att på 

ett överskådligt sätt sammanfatta effekterna på samhällsekonomin inte 

bara av statsbudgetens förändringar, utan även av förändringar i en sam

mantagen offentlig sektor innefattande staten, kommunerna, bostadsin

vesteringarna, socialförsäkringssystemet och invcsteringsfonderna, vilka 

tillsammans utgör basen för finanspolitiken i vidaste bemiirkelse. En 

naturlig följd av denna syftning har varit att innehållet i staten och kom

munerna fått vidgas till att även avse statliga affärverk och bolag samt 

kommunala bolag och stiftelser. 

Tillvägagångssättet är att förändringar i statens och kommunernas 

budgeter uppdelas i två huvuddelar. Först beräknas förändringen i sta-
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tens och kommunernas konsumtion och investeringar, vilken kan sägas· 
vara ett mått på den efterfrågan på reala faktorer som dessa utövar. 
Härutöver införs den grova approximationen att alla icke finansiella in
och utbetalningar i form av löneutbetalningar, varuinköp, transferering
ar samt olika former av skattemedelsindragningar har - bortsett från 
teckcnskillnader - likvärdiga effekter på den icke offentliga 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 sek

torernas efterfrågan. 
Bostadsbyggandet har, liksom stat och kommun, direkt effekt på efter

frågan på reala faktorer och påverkar dessutom resten av samhällseko
nomin genom förändringar i sitt negativa finansiella sparande. När det 
gäller socialförsäkringssystemet och investeringsfondcrna är det n~irmast 
förändringen i deras finansiella sparande, som antyder deras inverkan på 
den privata sektorns efterfrågan. 

Förändringen av den statliga och kommunala verksamhetens samt bo
stadsinvcstcringarnas volym ger således ett mått på förändringen av den 
efterfrågan på reala faktorer som utgår från den sammantagna offentliga 
sektorn. Förändringen av den sammantagna offentliga sektorns finan
siella sparande ger en viss föreställning om den inverkan som finanspo
litiken i vidaste bemärkelse utövar på hushållens och företagens, för ef
terfrågan på reala resurser, disponibla intäkter. 

Härefter har de direkta effekterna av förändringar i verksamhetens 
volym inom de offentliga sektorerna summerats med de indirekta effek
ter, som följer av den genom flödesförskjutningar i det finansiella 
sparandet föranledda förändringen av de icke offentliga sektorernas 
disponibla intäkter. Härvid har summariskt förutsatts att dessa båda slag 
av förändringar är likvärdiga med hänsyn till effekterna på aktiviteten 
i samhällsekonomin och såtillvida summcrbara. Den inverkan som för
medlas via förändringar i de icke offentliga sektorernas intäktsströmmar 
dämpas visserligen genom sparandebortfall, "importläckage" 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 utgiftsöver
skott förutsätts åtföljas 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 gene
rerad efterfrågan. 

I modellen uppfattas sålunda utgiftsöverskottet för den sammantagna 
offentliga sektorn som ett nettobidrag till övriga sektorers disponibla 
inkomst. Bland dessa övriga sektorer ingår även utlandet. Den del av de 
offentliga utbetalningarna som tillfaller utlandet har självfallet ringa 

7 Riksdagen 1972.1 saml. Nr 1. Bilaga 1. Finansplanen. Bil. I 
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återverkan på den inhemska efterfrågan. Detta har i princip beaktats 

men antas likväl inte nämnvärt påverka kalkylerna. Det har nämligen 

förutsatts att variationerna från år till år i de utländska betalningarnas 

omfattning är begränsade jämfört med utgiftsöverskottets förändringar. 

Effekten av budgetens förändringar erhålls som summan av föränd

ringarna av det offentligas köp av varor och tjänster och, med negativ1 

förtecken, förändringen i det finansiella sparandet, varvid båda termer

na förses med en mu!tiplikator av + 1. Annorlunda uttryckt innebär 

detta, att en ökning av det offentligas utgifter för inköp av varor och 

tjänster, som inte sammankopplas med en motsvarande ökning av det 

offentligas intäkter och således medför en lika stor förändring i negativ 

riktning av sektorns finansiella sparande, kan ges en multiplikatoreffekt 

av + 2. En ökning av det offentligas inkomster, som inte samman

kopplas med en motsvarande ökning av utgifterna och följaktligen med

för en lika stor förändring i positiv riktning av det finansiella sparandet, 

kan ges multiplikatoreffektl.!n - 1.1 

Det återstår att i korthet beskriva det tekniska förfaringssättet vid 

beräkning av budgeteffekter med hjälp av den här använda modellen. 

Först beräknas förändringen i statens, kommunernas och bostadsbyg

gandets volymmässiga direkta efterfrågan på reala resurser för konsum

tions- och investeringsändamål. De olika delsektorernas finansiella spa

rande framkommer som skillnaden mellan totaia inkomster och samt

liga utgifter för konsumtion, realinvestering och icke finansiella trans

fereringar. När det g1iller bostadssektorn kan dess investeringar i lö

pande priser tas som uttryck för sektorns finansiella sparande. Det 
fr. o. m. 1968 tillämpade systemet för statlig bostadsfinansiering innebär 

dock att ägare av bostadshus, när vissa rekvisit är uppfyllda, även får 

låna för att betala på fastigheten belöpande ränteutgifter. Bostadssek

torns negativa finansiella sparande har av dennh anledning ökats något 

i negativ riktning utöver själva investeringsbcloppet. Den sammantagna 

offentliga sektorns finansiella sparande de olika åren deflateras med 

bruttonationalproduktdeflatorn respektive :lr, varefter förändringarna 

mellan åren framräknas.2 Förändringstalcn för denna variabel anses 

här utgöra ett m[1tt på den indirekta efterfrågeeffekt som utglir fn1n 

den offentliga sektorn. Diircfter adderas den direkta och den indirekta 

1 Modellen kan uppfattas som en i vissa avseenden förenklad och schema
tisk version av en något mera komplicerad modell för beräkningar av budget
effekter som har utarbetats av professor Rent Hansen för OECD:s riikning 
(OECD: "Fiscal Policy in seven countries 1955-1965'', Paris 1969). Denna 
modell relaterades relativt utförligt i den reviderade nationalbudgeten för 
1969. 

2 Eftersom en föriindring av den offentliga sektorns finansiella sparande när 
detta går i negativ riktning, utgör ett bidrag till övriga sektorers disponibla 
inkomster, disponibla i den bemärkelsen att iiven indirekta skatter avräknats, 
skulle det ha varit konsekvent att deflatera motsvarande budgeteffekter med 
ett nettoprisindex och ställa dem i relation till bruttonationalprodukten beräk
nad till faktorkostnad i stället för marknadspris. En sådan justering skulle 
emellertid inte ändra huvuddragen i de beräkningsresultat som erhålls. 
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Diagram VIll:l. Den offentliga sektorns kalkylerade inverkan på samhällsekonomin 
1961-1972 
Procent av bruttonationalprodukten i fasta priser 
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A =Den sammantagna offentliga sektorns inverkan på den samlade efterfrågan. 
B =Den sammantagna offentliga sektorns inverkan på den samlade efterfrågan 

då vissa automatiska effekter på det offentligas inkomster eliminerats. 

efterfrågepåverkan samt uttrycks i procent av bruttonationalprodukten 
i fasta priser .1 

De resultat som erhålls när modellen appliceras på den sammantagna 
offentliga sektorn och dess här använda delsektorer framgår i nedan
stående uppställning, vilken även ger en uppfattning om de kalkylerade 
efterfrågeeffekter som utgår från de olika delsektorerna. I diagram 1 
återfinns en grafisk presentation av den efterfrågepåverkan som beräknas 
utgå från den sammantagna offentliga sektorn. Som framgår av dia
grammet visar denna påverkan - med de beräkningsmctodcr som här 
angivits - relativt kraftiga variationer såväl mellan 1970 och 1971 som 
mellan 1971 och 1972. Den beräknade svagt negativa totaleffekt för 
1971 som diagrammet indikerar innebär en kraftig omsvängning i nega
tiv riktning. Detta förklaras i första hand av den oväntat starka dämp
ningen av den kommunala utgiftsexpansionen liksom av en fortsatt 
volymnedgång av bostadsinvesteringarna. 

Som framgår av bl. a. kapitel I har en rad konjunkturstimulerande åt-

1 Genom nationalräkenskapernas ännu ej fullt ut genomförda omläggning 
av basår för fastprisberäkningarna har två olika år utnyttjats för detta ända
mål. För perioden 1961-1968 har liksom tidigare utgåtts från 1959 medan 
1968 utnyttjats för perioden 1969-1972. 
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1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Staten -2,3 1,1 1,6 0,2 0,1 0,9 0,7 o,6 -0,2 ~o. t 0,1 
därav direkt efterfrågan 0,l 0,8 0,5 0,3 0,7 0,3 -0,4 0,3 0,2 0,5 0,5 

Kommunerna 1,3 1,0 1,7 1,6 0,1 0,5 1,5 1,5 1,2 2,2 -0,3 
därav direkt efterfrågan 0,7 0,8 1,3 l,l 0,2 0,9 1,6 1,3 1,1 1,6 -0,2 

Bostads byggandet 0,7 0,8 0,8 1,2 0,3 -0,2 1,4 0,2 0,5 -0,l -0,4 
därav direkt efterfrågan 0,3 0,4 0,4 0,5 0,2 -0,1 0,7 0,1 0,2 -0,l -0,3 

Socialförsäkrings-
systemet, investerings-
fonderna 0,8 -0,3 -1,0 -0,7 -0,4 -0,4 -0,2 -0,9 -0,5 0,1 0,2 

Totaleffekt 0,5 2,5 3,0 2,3 0,2 0,7 3,3 1,4 
Totaleffekt när vissa 
automatiska inkomstför-
ändringar eliminerats 0,7 2,2 3,0 3,2 0,2 0,3 2,7 1,4 

gärder vidtagits under sommaren och hösten 1971. Dessa har i stor ut
sträckning berört här aktuella verksamheter och då i första hand bo
stadsbyggande samt kommunala och statliga investeringar. Problemen 
att exakt uppskatta de direkta effekterna på efterfrågan från dessa del
sektorer är emellertid betydande. Rent statsfinansiellt har de kostnader 

som direkt berör statsbudgetens utgiftssida skattats till knappt 2 miljar
der kr. för budgetåret 1971/72. Kanske än svårare ställer sig uppgiften 
att vtirdera även de indirekta effekterna som komm'er till uttryck i för

ändringen av de respektive delsektorernas finansiella sparande. Härtill 
kommer behovet att på ett rimligt sätt fördela stimulansåtgärdernas ge
nomslagskraft kalenderårsvis. 

Aven om huvudparten av de konjunkturstimulerande åtgärderna kan 
väntas få full genomslagskraft först under första halvåret 1972 tyder 
dock mycket på att en viss effekt uppnåtts redan under andra halvåret 
1971. 

För ett sådant antagande talar bl. a. de beräkningar som gjorts över 
åtgärdernas inverkan på de statliga investeringarna liksom på bostads
byggandet och i viss mån den statliga konsumtionen. För de statliga 
investeringarnas del har kalkylerats med ett extra tillskott 1971 om drygt 
100 milj. kr., varav en stor del utgörs av beredskapsarbeten. Härtill kom
mer tidigarelagda reparations- och underhållsarbeten om i runt tal 25 

milj. kr. Vidare synes den oväntat starka statliga konsumtionsökningen 
1971 till viss del kunna förklaras av växande statliga industribeställ
ningar. 

Den statliga sektorns inverkan på samhällsekonomin 1971 har i tablån 
satts till 0,1 O/o mot i den reviderade nationalbudgeten för 1971 an
tagna - 1.0 O/o. Att den totaleffekt som nu visas i diagrammet överens
stämmer med de beräkningar som gjordes under våren 1971 kan likväl 
fdimst förklaras av en icke förutsedd minskning av kommunernas direk
ta efterfrågan på varor och tjänster.I 

1 Det kan sålunda ifrågasättas om kommunernas utveckling under 1971 
överensstämmer med modellens grundläggande förutsättning om en i stora 
drag enhetligt styrd konsoliderad offentlig sektor. 
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Konjunkturpolitikens mera expansiva inriktning torde få sina mest 
märkbara resultat under första halvåret 1972. Detta gäller såväl den 
direkta som indirekta efterfrågeinverkan från det offentliga på sam
hällsekonomin i övrigt. Vad gäller den direkta efterfrågan torde inte 
minst investeringsverksamheten inom stat och kommun komma att be
röras. Beräkningar utförda inom konjunkturinstitutet indikerar ett extra 
tillskott av investeringar och konsumtion under 1972 för det offentli
gas räkning om knappt en miljard kronor. Av betydelse för den indi
rekta efterfrågans utveckling inom offentlig sektor är bl. a. de extra 
bostadsbidrag och pensionstillskott som utbetalas i januari 1972, vilka 

tillsammans har beräknats komma att uppgå till ca 400 milj. kr. Totalt 
väntas här upptagna åtgärder beloppsm[issigt motsvara 0,7 O/o av brutto
nationalprodukten 1972. Därtill kan läggas de stimulerande effekter som 
är att förutse från ett ökat bostadsbyggande samt vissa arbetsmarknads
politiska åtgärder av mer finansiell karaktär. 

Det resultat som erhålls för 1972 när modellen appliceras på den 
sammantagna offentliga sektorn är en positivt verkande förändring av 

totaleffekten motsvarande drygt 1,5 O/o av bruttonationalprodukten. För
sfärkningen jämfört med 1971 berör såväl stat och kommun som bo
stadsbyggande. Det kan nämnas att de direkta efterfrågeeffekterna vän

tas bli speciellt markerade inom den kommunala verksamheten. 
I den använda modellen är förändringarna i den utvidgade offentliga 

sektorns finansiella sparande en av variablerna som bestämmer de efter
frågeeffekter, som utgår från den offentliga sektorn. Till följd av skatte

systemets konstruktion påverkas det offentligas inkomster i hög grad 
av förändringar i aktiviteten i samhällsekonomin och det offentligas ut
gifter torde inte heller vara helt opåverkade därav. Födindringar i det 
finansiella sparandet som är resultat av förändringar i den samhälls
ekonomiska aktiviteten är, i varje fall till den del de utgör effekten av 
opåräknade eller oregelbundna förändringar, svåra att uppfatta som 
något utslag av medveten efterfrågepåverkan utgående från det offent
liga. Det kan därför vara av intresse att försöka konstruera - och till
fämpa - en serie över d~t finansiella sparandets utveckling under anta
gande om ett normaliserat realekonomiskt förlopp. Det synes härvid 
rimligt att utgå från en tillväxt av bruttonationalprodukten motsvarande 
den potentiella tillväxten. Utomordentligt sofistikerade resonemang 
skulle kunna användas för att nå fram till den potentiella tillväxten 

under en förfluten period. Här har emellertid helt skönsmässigt valts 
att anse att den potentiella tillväxten för perioden 1960-1964 ungefär
ligen motsvaras av den genomsnittliga tillväxten från 1958 till 1964. För 
tiden därefter har antagits en årlig potentiell tillväxt motsvarande den 
tillväxt som uppnåddes 1965. I den mån brnttonationalproduktens fak
tiska tillväxt avvikit från den potentiella, har en del av avvikelsen endera 

tillfallit det offentliga i form av skatter eller socialförsäkringsavgifter 

7t Riksdagen 1972. 1 sam!. Nr 1. Bilaga 1. Finansplanen. Bil. 1 
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eller alternativt bortfallit därifrån. Denna del kan sägas utgöras av den 

totala marginella skatte- och avgiftskvotcn. Det är synnerligen svårt att 

för olika år rekonstruera en hypotetisk marginell skattekvot som skulle 

ha rått just det året. I stället har här valls att på skillnaden mellan fak

tisk och hypotetisk tillväxt applicera den för respektive år konstaterade 

skattekvoten (dvs. förhållandet mellan å ena sidan summan av skatter 

och socialförsäkringsavgifter samt bruttonationalprodukten å den andra). 

Effekten på det finansiella sparandet av avvikelser från potentidl till

växt torde därmed underskattas. Kalkyleringsmctoden kan emellertid 

försvaras, om man anlägger det betraktelsesättet att alla förändringar 

av den genomsnittliga skattekvoten utgör utslag av medvetet handlande 

("åtgärden" att låta skattekvoten stiga eller falla), även i sådana fall där 

de inträffar i samband med oväntade eller oregelbundna föriindringar 

av aktivitetsnivån och oavsett om de realiseras utan att någon föränd

ring vidtas av gällande skattercgler. 1 Med ett sådant betraktelsesätt kan 

en oförändrad skattekvot ge ett mått på skatteautomatiken vid oväntade 

eller oregelbundna förändringar av aktivitetsnivån i samhällsekonomin. 

Även vissa offentliga utgifter influeras av aktivitctsnivån och sysscl

sättningsnivån, exempelvis utgifterna för arbetsmarknadspolitiska åtgär

der. Det verkligt svåra problemet, när det gäller utgifterna, består dock 

i att bedöma hur det offentliga skulle ha agerat vid en väsentligt annor

lunda inkomstsituation. Ett flertal olika, men i och för sig rimliga, hypo

teser h~irom kan uppställas, men för närvarande kan knappast någon 

anses vara sannolikare än någon annan. Än mindre kan någon ostridigt 

beläggas. Under sådana omständigheter har det förefallit rimligt att hcit 

bortse från s. k. automatiska effekter på utgiftssidan av marginella för

ändringar i aktivitetsnivån. Det kan förmodas att det faktiska utslaget 

på det finansiella sparandet vid avvikelser från potentiell tillväxt här

igenom tenderar att överskattas. Den troliga effekten går således i en 

riktning motsatt den som följer av förenklingen på inkomstsidan. 

Den metod som valts för att beräkna det finansiella spara11dc, vilket 

skulle ha framkommit om tillväxttakten hade motsvarat den potentiella, 

innebär sålunda att till det faktiska finansiella sparandet har lagts 

eller dragits ifrån det belopp som framkommer, när den faktiska årliga 

skattekvoten har applicerats på skillnaden mellan den realiserade och 

hypotetiska bruttonationalprodukttillväxten respektive år. Detta hypote

tiska finansiella sparande har ersatt det faktiska i modellen och en kurva 

utvisande det resultat som då erhålls har inlagts i diagrammet. Som sy

nes är det en mindre skillnad mellan de efterfrågeeffekter som de två 

kurvorna indikerar. Skillnaden kan sägas vara ett tentativt mått på effek

ter av renodlad budgetautomatik, dvs. den del av förändringen som kan 

1 I viss utsträckning kan emellertid förändringar av den genomsnittliga 
skattekvoten tänkas ha sin grund i oväntade eller oregelbundna förlindringar 
avseende inte blott aktivitetsnivån utan även takten i lönedeflatorns utveck
ling. 
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återföras på oväntade eller oregelbundna förändringar beskattningens 

inkomstunderlag. Det är naturligt att de två kurvorna nära samman
faller under år då den faktiska tillväxten i stort sett motsvarar den po

tentiella. Såsom också kan väntas går kurvorna isiir (och kan eventuellt 
förbli på avstånd från varandra), när samhällsekonomin övergår ifrån 

en situation med en tillvlixt som nära motsvarar potentiell tillväxt, till 

en tillvlixttakt som i ena eller andra riktningen pi'itagligt avviker från 

den potentiella. Detta var fallet bl. a. 1964 och i än högre grad under 

1971, vilket tydligt framgår i diagrammet. 
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IX. Kreditmarknaden 

1. Allmänt 

På den internationella scenen har som framgår av kapitel Il kredit
politiken i flera länder kommit att alltmer läggas om i expansiv rikt
ning. Räntenivån, såväl på den korta som långa marknaden, har i mer
parten västeuropeiska länder varit sjunkande under loppet av 1971. 
Även i Sverige fick kreditpolitiken under 1971 successivt en alltmer ex
pansiv prägel. Diskontot, som under hela 1970 uppgick till 7 O/o, sänktes 
under loppet av 1971 till 5 O/o. I syfte att bl. a. vidga utrymmet för obli
gationsemissioner för näringslivet har de långa räntorna endast sänkts 
vid ett tillfälle. Härigenom har den svenska emissionsräntan kommit att 
.1ärma sig den internationella. Första veckan 1971 avskaffades det under 
1970 gällande utlåningstaket med förbehållet att s. k. oprioriterad utlå
ning främst skulle avse industrins finansieringsbehov. Däremot skulle 
restriktivitet fortfarande iakttas för utlåning i övrigt, speciellt vad gällde 
konsumtionskrediterna. Under senare delen av 1971 lättades kreditläget 
även på detta område.1 

Kreditpolitikens expansiva inriktning under 1971 kom bl. a. till ut
tryck i form av en snabbt växande kreditgivning~ på den organiserade 
kreditmarknadcn. Under 12-månadersperioden t. o. m. september 1971 
förmedlades krediter för 20 miljarder kr. Det innebär en ökning Fim
fört med motsvarande period föregående år om 7 miljarder kr. Härav 
svarade affärsbankerna för drygt 4 miljarder kr. och Allmänna pensions
fonden för drygt 2 miljarder kr. ökningen för affärsbankerna 1970-
1971 följer på den mycket kraftiga minskningen 1969-1970 och anger 
hur penningspolitikens effekt i första hand visar sig på detta om
råde. Det finns flera förklaringar till detta förhållande, varav en torde 
vara att affärsbankerna mer än andra institutgrupper är beroende av 
upplåningsmöjlighctcrna i riksbanken. Förändringar från riksbankens 
sida av villkoren för dessa lånemöjligheter påverkar s[Llunda i ett inled
ningsskcdc speciellt affärsbankerna. Det är bl. a. mot denna bakgrund 

som de under senare år i detta kapitel presenterade balanserna över 
riksbankens och affärsbankernas tillgångar kan ses. Inlåning och utlå
ning till näringslivet utgör en mycket stor del av affärsbankernas verk-

1 En närmare redogörelse för kreditpolitiken under de tre första kvartalen 
1971 återfinns i konjunkturinstitutets höstrapport. 

2 Termerna kreditgivning, inlåning och utlåning har hiir använts i betydelse 
av flöden. Med utlåning menas sålunda förändringar i stocken utestående 
krediter. 
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Diagram IX: 1. Industrins och handelns likviditetsutveckling 1968-1971 

Procentuell förändring från motsvarande tidpunkt föregående år 
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Anm. Uppgifterna för industri och handel bygger på enkätundersökningar, som 
utförts av statistiska centralbyrån. Med likvida medel avses kassa-, bank-, post
girotillgodohavand.:n samt kortfristiga penningplaceringar. Uppgifterna avser 
större industriföretag (med fler än 500 anställda) och handelsföretag (med fler 
än 200 anställda) och har totalundersökts. På grund av vissa förändringar före
kommer brott på kurvorna. Bl. a. branschgrupperas företagen nu enligt Standard 
för Svensk Näringsgrensindelning (SNI). 

Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet. 

samhet. Även förändringar i övriga kredit- och kapitalmarknadsinstituts 
kassaöverskott återspeglar sig till stor del i affärsbankernas balanser. 
ökningen av näringslivets upplåning uppgick till ca 5,5 miljarder kr. 
1971, dvs. nära 80 O/o av kreditgivningens totala ökning. Som framgått 
av kapitel VII synes den ökade kreditgivningen till näringslivet inte en
dast ha tagits i anspråk för finansiering av investeringar utan även resul
terat i en viss uppbyggnad av likviditeten (se diagram 1). En sådan upp

byggnad torde också ha ägt rum bland kommunerna och inom hushålls

sektorn. 
Mera detaljerade prognoser för det sista kvartalet 1971 är ännu svåra 

att uppställa. Mycket talar dock för att några drastiska förändringar av 
ovanstående utveckling knappast är att vänta. Rent tentativt har i nedan

stående tablå gjorts ett försök att grovt uppskatta kreditgivningen för 
helåret 1971 till de fyra sektorer som sedvanligt behandlas i detta avsnitt. 
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1968 1969 1970 1971 

Stat 3,4 3,8 3,2 (3,6) 
Kommuner 1,3 1,3 l,3 (1,4) 
Bostäder 7,9 7,9 7,7 (8,0) 
Näringsliv 7,3 4,2 3,8 (8,6) 

Totalt 19,9 17,2 16,0 (21,6) 

2. Utlåningens och upplåningens fördelning på sektorer 

Affiirsbankernas kreditgivningsmönster förändrades under 1971 sam

tidigt som en kraftig volymmässig ökning ägde rum. Under året vid

tagna räntesänkningar på den korta marknaden vidgade differensen 

gentemot räntan på den lftnga marknaden. Hlirigenom blev obligations

emissioner från de bostadsfinansierade instituten mer attraktiva, vilket 

för affärsbankernas del medförde ökade möjligheter till avlyft. Då dess

utom affärsbankernas innehav av bostadsobligationer ökade i mindre 

omfattning 1971 än 1970, blev deras totala kreditgivning till bostadssek

torn väsentligt lägre detta år än föregående. Den största omsvängningen 

avsåg emellertid kreditgivningen till näringslivet. Av tabell 1 framgår 

att affärsbankernas utestående krediter till industrin enligt bankför

eningens statistik steg med drygt 16 O/o eller drygt l miljard kr. från no

vember 1970 till november 1971. Krediterna till privatpersoner m. m. 

var däremot enligt samma statistikkälla i stort oförändrade. Under spe

ciellt senare delen av 1971 har emellertid kreuitgivningcn till ucnna 

grupp, vilken också innefattar personliga lån till företagare, vuxit. Till 

en del torde detta förklaras av en ökad upplåning från småföretagens 

sida. Aven de ökade möjligheterna till konsumtionskrediter till husMllen 

kan härvid ha varit av betydelse. 

En kraftig kapitaltillväxt inom E11skilda fifrsiikri11gsi11riittni11gar J 971. 

möjliggjorde en betydande ökning av deras utlåning på kreditmarkna

dcn. Den största delen härav placerades i bostadsobligationer men iiven 

kreditgivningen till näringslivet ökade. 

Tabell IX: 1. Affärsbankernas utestående krediter till vissa sektorer av näringslivet 
1967-1971 

Procentuella förändringar. Inom parentes anges de absoluta förändringarna i 
milj. kr. 

nov. 1967- nov. 1968- nov. 1969-
nov. 1968 nov. 1969 nov. 1970 

Industri 9,1 (530) 10,5 (665) - 1,1 (-75) 
Handel och service-

nov. 1970-
nov. 1971 

16,3 (1115) 

näringar 
Privatpers. m. m. 

6,3 (330) 12,4 (700) - 6,3 (-395) 2.5 (145) 
38,2 (1 040) 17,0 (640) -12,9 (-565) -0,6 (-25) 

Anm. Exkl. Sparbankernas bank och Jordbrukets bank. 

Källa: Svenska bankföreningen. 
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För 1971 uppskattas A llmiinna pensionsfondens kapitaltillväxt till 

8 300 milj. kr. l samband med det lältandc krcditmarknadsläget blev 

återlånen 1971 betydligt lägre än föregående år samtidigt som fondens 

förplaceringar expanderade kraftigt. Fondens totala kreditgivning 197 l 

blev betydligt större iin 1970. Ökningen berörde samtliga låntagarkate

gorier. Speciellt omfattande var fondens placeringar i bostads- och in

dustriobligationer. 

Sia/ens budgetunderskott - och därmed upplåningsbchov - ökade 

1971 med ca en halv miljard kronor. Under första halvåret 1971 var 

budgetöverskottet 780 milj. kr. större än motsvarande period föregående 

år. I samband med de konjunkturstimulerande åtgiirdcrna under hösten 

] 971 blev budgetunderskottet andra halvåret 1971 betydligt större än 

andra halvåret 1970. Finanspolitiken var således i denna mening starkt 

expansiv under andra halvåret 1971 jämfört med andra halvård 1970. 

I samband härmed har statens långfristiga upplåning under andra halv

året 1971 åter ökat kraftigt. Lånen placerades i första hand hos All

männa pensionsfonden. I slutet av .1971 emitterades också ett kortfris

tigt obligationslån. 

Nu föreliggande nationalräkcnskapsberäkningar över kommunernas 

finansiella sparande 1971 tyder på en obetydlig förbättring av detta. Det 

är ännu svårt att göra en avst~imning hiirav från den finansiella sidan. 

Under de tre första kvartalen l 971 uppgick kommunernas inlåning i 

affärs- och sparbankerna till 1 100 milj. kr. mot drygt 600 motsvarande 

period året innan. För hela året 1970 minskade kommunernas likvida 

tillgångar kraftigt. Kommunernas likvida tillgångar minskar visser)igcn 

erfarenhetsmässigt relativt kraftigt under de sista månaderna av ett år 

men den kända inlåningsutvccklingcn 1971 pekar dock mot en klart 

bättre likviditetsutveckling 1971 ~in 1970. Kommunernas utlåning, som 

1970 var förhållandevis hög, kan förutsiittas ha blivit något lägre 1971. 

Bankföreningens kreditanalys per november 197 l visar en större kom

munupplåning I 971 än 1970. Till och med november 1971 hade vidare 

kommunerna emitterat obligationer för 400 milj. kr. mot 295 samma 

period firct innan. Dessa indikationer på ökad upplåning under hela 

1971 stiimmer i och för sig överens med den bild av det finansiella spa
randet som antyddes ovan. 

De totala bostadsinvesteringarna beräknas ha minskat med ca 5,5 % 

i volym mellan 1970 och 1971, vilket värdemässigt skulle motsvaras av 

en ökning med ca 200 milj. kr. Nettoutbetalningarna av de statliga bo

stadslånen kan beräknas ha varit obetydligt lägre under 1971 än under 

1970. Bostadsinstitutcns obligationsemissioncr låg också på en högre nivå 

1971 lin 1970. Totalt beräknas kreditgivningen till bostadsscktorn ha 

stigit med i runt tal 300 milj. kr. 
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Tabell IX: 2. Vinstutvecklingen inom industrin 1965-1970 

Årlig förändring i bruttovinstmarginalen (procentenheter) 

1965- 1966- 1967- 1968- 1969-
1966 1967 1968 1969 1970 

Metall- och verkstadsindustri, 
exkl. varv, malmbrytning och 
anriknings verk -1,7 -0,9 -0,1 1, 1 -1,8 

Jord- och stenindustri -1,9 0,9 -0,2 0,1 -0,1 
Träindustri -2,0 -1,6 -0,l 1,0 -0,6 
Massa- och pappersindustri -5,9 -2,2 4,5 3,3 1,8 
Grafisk industri och pappers-

förädling -1,3 1,3 0,1 -0,2 -1,4 
Livsmedelsindustri -0,5 0,1 0,2 0,4 -0,6 
Textil- och beklädnadsindustri -0,9 0,0 -0,9 0,0 -1,2 
Läder-, hår- och gummivaru-

industri 0.1 -1,7 1,5 0,0 0,6 
Kemisk-teknisk industri -0,2 0,9 0,2 -0,l -0,3 

Hela industrin -2,5 -0,5 0,3 1,0 -0,9 

Anm. Bruttovinsten har beräknats som rörelseöverskott minus underskott 
och inkluderar nedskrivning av lager. Vinstmarginalen har beräknats som 
kvoten mellan bruttovinsten och försäljningsintäkterna. Differensen mellan vinst
marginalerna är beräknade för identiska industriföretag med minst 50 anställda 
för två på varandra följande år. 

I samband med 1969 års undersökning av industriföretagen genomfördes ett fler
tal förändringar bl. a. förelåg ett nytt och utökat urval, branschklassificering 
enligt SNI, Svensk näringsgrensindelning samt förädlingsvärdet som branschnings
norm. 

I syfte att erhålla en jämförelse för utvecklingen av vinstmarginalerna med 
tidigare år har försök gjorts att anpassa den nya branschindelningen till den 
gamla. Uppgifterna bör därför tolkas med viss reservation. 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

Niiringslivets fasta investeringar och investeringar i lager beräknas 

1970-1971 ha minskat med 1,6 miljarder kr. Om vinstförsämringen 

1970-1971 antas ha uppgått till 2 a 3 miljarder kr. skulle näringslivets 

finansiella sparande ha försämrats med ungefär en miljard mellan dessa 

år.1 En mindre del härav har täckts av nettotransaktionerna med inves

tcringsfonderna. Under de 11 första månaderna av 1970 var nettoinsätt

ningen ca 175 milj. kr. medan ett nettouttag om ca 130 milj. kr. note

rades för motsvarande period 1971. Förändringen mellan perioderna 

uppgick sålunda till drygt 300 milj. kr. Kapitalanskaffningen utomlands 

(värdepappershandeln, privata långfristiga lån, övriga privata kapital

transaktioner, restposten) som 1970 uppgick till 2,7 miljarder kr. kan 

beräknas ha blivit betydligt lägre 1971. Detta bör ses mot bakgrund av 

ett lättande inhemskt kreditmarknadsläge. Mot försämringen av det fi
nansiella sparandet och minskning av utländsk upplåning svarar en ök-

1 Utvecklingen för industrins del av vinster och självfinansieringskvotcr 
framgår av tabellerna 2 och 3. 
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Tabell IX: 3. Självfinansieringen inom vissa industrigrupper 1966-1970 

Metall- och verkstadsindustri, exkl. varv, 
malmbrytning och anrikningsverk 

Träindustri 
Massa- och pappersindustri 
Livsmedelsindustri 
Textil- och beklädnadsindustri 
Kemisk-teknisk industri 
Hela industrin, inkl. lagerförändring 
Hela industrin, exkl. lagerförändring 

1966 1967 1968 1969 1970 

76 135 137 107 53 
80 140 57 73 95 
39 29 118 189 111 
90 112 112 116 75 

234 159 106 81 141 
60 100 94 84 84 
70 105 103 101 62 
90 97 98 129 104 

Anm. Självfinansieringskvoten har beräknats som sparandet i procent av in
vesteringar i anläggningar, maskiner samt lager. Dessutom har den angivits 
exkl. lagcrinvesteringar för hela industrin. 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

ning av näringslivets upplåning på den inhemska krcditmarknaden. Ten

tativa beräkningar pekar mot en upplåning från denna sektor om drygt 
8,5 miljarder kr., vilket skulle vara ca 5 miljarder kr. mer än under 
1970. Denna upplåning bör ha gett utrymme för en betydande likvidi-. 
tetsökning. 

3. Affärsbankernas och allmänhetens likviditet 

I tabell 4 har förändringarna i riksbankens tillgångar och skulder 
grupperats på ett sådant sätt, att riksbankens nettoskuld gentemot af

färsbankerna representeras på ena sidan av balansen i form av saldot 
mellan affärsbankernas checkräkning och deras uppltming i riksbanken. 
Detta saldo ger ett uttryck för förändringen av deras kortfristiga likvidi-

Tabell IX: 4. Riksbankens tillgångar och skulder de tre första kvartalen 1969, 
1970 och 1971 

Nettoförändring i milj. kr. 

1969 1970 1971 
1-3 kv. 1-3 kv. 1-3 kv. 

Valutor 
Svenska skattkammarväxlar och obliga

tioner 
Utelöpande sedlar(-) 
Övriga tillgångar (netto) 

-1460 

-418 
806 

-203 

Totalt -1275 

Affärsbankernas checkräkning i riksbanken 328 
Utlåning till affärsbankerna (-) -1 603 

Totalt -1 275 

Källor: Riksbanken och bank.inspektionen. 

-137 1272 

-591 -818 
782 123 

-594 -652 

-540 -75 

-103 -51 
-437 -24 

-540 -75 
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Diagram IX: 2. Affärsbankernas likYiditetskvoter 1966-1971 
Likvida tillgängar i procent av skulder vid slutet av varje månad. Genomsnitt för 
samtliga banker 

1966 1967 19GS 1969 1970 1971 

Anm. På grund av ändrade beräkningssätt av likviditetskvoterna förekommer 
brott pit kurvan. 

Källa: Riksbanken. 

tet. 1 Av tabellen framgår, att riksbankens valutainnehav under de 

tre första kvartalen 1971 ökade med drygt en miljard kronor mot ett 

nettoutflöde under samma period året innan. Av tabell 4 framgår, att 

den utelöpande sedelmängden minskade säsongmässigt mindre under de 

Tabell IX: 5. Affärsbankernas tillgångar och skulder de tre första kvartalen 1969, 
1970 och 1971 

Nettoförändring i milj. kr. 

Kassa, obligationer och valuta 
Utlåning 

1969 
1-3 kv. 

1·270 
2 235 

Totalt 3 505 

Inlåning från allmänheten 656 
Nettoskuld till riksbanken 1 275 
Nettoskuld, övriga inhemska finansinstitut 1 J 98 
Övriga skulder (netto) 376 

Totalt 3 505 

Källa: Bankinspektionen. 

1970 1971 
1-3 kv. 1-3 kv. 

589 I 065 
123 2 524 

712 3589 

-149 2 385 
540 75 
401 891 

-80 238 

712 3589 

1 Långfristiga likviditetsföriindringar kan äga rum, som inte direkt avspeglas 
i riksbanksbalanscn. 
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tre första kvartalen 1971 än under samma period åren innan. Denna 

utveckling kan främst hlinföras till allmänhetens ökade behov av sedlar 

i samband med inskränkningen av checkar som betalningsmcdcl 1971 
och hade en kontraktiv effekt på affärsbankernas likviditet. Den sam

lade effekten av de likviditetspåverkancle faktorerna resulterade i en 

relativ förbättring av affärsbankernas nettoposition mot riksbanken un

der de tre första kvartalen 1971 F-lmfört med samma period året innan. 

Den lättare penningpolitiken möjliggjorde en kraftig parallell ökning 

av in- och utlåning och en samtidig påtaglig förblittring av likviditeten 

inom affiirsba11kema (tabell 5). Som framgår av diagram 2 har också 

affärsbankernas likviditetskvoter successivt stigit fram t. o. m. maj 1971. 
Härefter har dock en nedgång ägt rum men kvoten låg ännu i novem

ber 1971 högre än under motsvarande månad 1970. Affärsbankernas 

nettoskuld till övriga inhemska finansinstitut, övervägande sparbanker, 

var däremot större under de tre första kvartalen 1971 jämfört med 

samma period året innan. Detta kan tänkas sammanhänga med att in

lfoingsöverskottet (inlåning minus utlåning) för flera av dessa institut

gruppcr alltjämt var växande under denna period, något som inte var 

fallet för affärsbankernas del. 

I nlfrningcn ökade kraftigt inte bara i affärsbankerna utan även i övri

ga banker (tabell 6). Av den totala inlåningsökningcn under de tre förs

ta kvartalen 1971 jämfört med samma period året före på drygt 4 mil

jarder kr. svarade affärsbankerna för 2,5 miljarder kr., sparbankerna för 

1.3 och postsparbanken för 700 milj. kr. Kastningarna i affärsbankernas 

inlfming mellan 1968-1971 avser speciellt kapitalkonton. 

Det är svårt att klargöra hur inlåningsökningcn under de tre första 

kvartalen 1971 berört olika sektorer. Som framgår av diagram 1 för

bättrades industrins och handelns likviditet avsevärt under denna pe

riod, vilket även registreras i inlåningsstatistiken framför allt på af

färsbankernas kapitalkonton. Som tidigare omnämnts förblittradcs även 

kommunernas likviditet under de tre första kvartalen 1971. En sche-

Tabell IX: 6. Inlåningsutvecklingen de tre första kvartalen 1968, 1969, 1970 och 
1971 

Nettobelopp, milj. kr. 

1968 1969 1970 1971 
1-3 kv. 1-3 kv. 1-3 kv. 1-3 kv. 

Affärsbankerna 3 725 655 -150 2 385 
Sparbankerna (75 större) 1 725 1 690 1 280 2 620 
Jord brukskassorna 230 315 205 420 
Post banken 180 60 -285 - 140 
varav: Postsparbanksrörelsen 460 500 665 1 370 

Postgirorörelsen -280 -440 -950 -1510 

Totalt 5 860 2 720 1050 5285 

Kiifla: Bankinspektionen. 
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matisk kalkyl utifrån uppgifterna över den totala bankinlåningen samt 
över förändringarna i företagens och kommunernas banktillgodohavan
den indikerar att även hushållsinlåningen var relativt stor under de tre 
första kvartalen 1971. Detta stämmer även överens med den bild, som 
erhålls från nationalräkenskaperna, enligt vilka hushållssparandet ökat 
avsevärt mellan 1970 och 1971 (se kap. VI). Den mycket stora inlå
ningsökningen synes sålunda ha omfattat alla sektorer av samhällseko

nomin. 

4. Utblick mot 1972 

Någon fullständig kreditmarknadsmatris för 1972 torde på nuvarande 
stadium inte vara meningsfull att uppställa. För vissa låntagarkategorier 

kan dock vissa antaganden göras vad gäller de finansieringsbehov som 
synes stå i överensstämmelse med den reala utveckling som tecknats i de 
föregående kapitlen. För statens del tyder beräkningarna i kapitel VIII 
på ett lånebehov om drygt 3 miljarder kr. 1972. De bedömningar som 
gjorts av den kommunala inkomst- och utgiftsutvecklingen indikerar en 
stark förbättring av det finansiella sparandet för denna sektor med en 
atföljande minskning av den totala upplåningen. Man kan troligen 

räkna med en markant minskning av den omfattande tillfälliga upplå
ningen utanför marknaden 1972 jämfört med 1970 och 1971. En ned
gång av den totala nettoupplåningen har därför inte bedömts utesluta en 
smärre ökning av upplåningen på den organiserade kreditmarknaden. 
För bostadssektorns del förutses en ökning av bostadsinvesteringarna 
med ca 3 O/o i volym, vilket motsvarar en värdemässig ökning på ca 700 
milj. kr. Då de statliga bostadslånen endast väntas öka obetydligt skulle 
detta innebära ett större upplåningsbchov på kreditmarknaden än under 

1971. 
I den mån de reala kalkylerna för 1972 infrias framstår sålunda en 

nettoupplåning av storleksordningen 13 till 14 miljarder kr. för dessa 
tre sektorer som sannolik. Detta skulle ungefärligen motsvara upplå

ningen för dessa sektorer 1971. 
Den största osäkerheten knyter sig dock till bedömningen av närings

livets upplåning under 1972 vilket bl. a. sammanhänger med svårigheter
na att förutse inte enbart investeringsutvecklingen, utan även egenfinan
sieringens utveckling och möjligheterna till lånefinansiering. Totalt sett 
pekar investcringsprognosen för näringslivet på ett ökat invcsteringsbe
Jopp av inemot 1,3 miljarder kr. för 1972. För att härifrån dra några 
slutsatser om upplåningsbchovet på den svenska kreditmarknaden 1972 
måste vissa antaganden göras om den förväntade vinst- och likviditets
utvecklingen, liksom i vilken omfattning kreditefterfrågan kan komma 
att rikta sig mot de utländska marknaderna. Ett rimligt utvecklingsal
ternativ, vilket synes ligga i linje med de reala bedömningarna i tidigare 
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kapitel, är att vinsterna förblir relativt oförändrade, eller stiger mått
ligt, under 1972. Vid oförändrad likviditctsutveckling skulle därmed 
näringslivets finansieringsbehov behöva växa i takt med investeringarna. 
Emellertid torde en betydande ökning av likviditeten ha ägt rum under 
1971 och de prognoserade investeringarna under 1972 skulle därigenom 
sannolikt kunna bli möjliga att genomföra utan ökad upplåning. En -
mot förväntan - fortsatt svag konjunkturutveckling torde dock följas av 
en även under 1972 växande upplåning och stigande likviditet för före

tagen. 
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Bilaga 2 

Till KONUNGEN 

Enligt den för riksrevisionsverket gällande instruktionen åligger det 
i:imbetsv..:!rket att varje år före den 15 december till Kungl. Maj :t avgiva 
förslag till beräknande av statsverkets inkomster vid nästföljande stats-

1 Riksdagen 1972.1 sam/. Nr 1. Bilaga 1. Bil. 2 
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reglering ävensom meddela upplysningar rörande förhållanden i övrigt 
av beskaffenhet 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 sta
tens inkomster för budgetåret 1972/73 vill ämbetsverket inledningsvis 
lämna en sammanfattning av totalbudgetens utfall för de sistförflutna 
budgetåren. 

Totalbudgetens utfall budgetåren 1966/67-1970/71 

I tabellen nedan presenteras inkomster och utgifter på totalbudgeten 
de senaste 5 åren. Både inkomster och utgifter visar en fortgående upp
gång. Samtliga 5 år visar underskott. Den kraftiga inkomststegringen 
1970/71 hänger bl. a. samman med att mcrvärdcskatten höjdes för vissa 
varor 1 november 1970 och för övriga skattepliktiga varor och tjänster 
1 januari 1971 och att allmän arbetsgivaravgift höjdes från 1 till 2 O/o 
den 1 januari 1971. I övrigt inverkar en mycket krafti~ ökning av den 
totala lönesumman 1970. Skattereformen för fysiska personer som 

Totalbudgetens utfall budgetåren 1966/67-1970/71 Milj. kr. 

1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 

Inkomster 

Driftbudgeten: 
Skatt på inkomst och förmö-

genhetm.m ............. 12 669 12 885 14 078 17 048 18 441 
Övrig skatt på inkomst, för-

mögenhet och rörelse .... 491 553 574 623 629 
Automobilskattemedel .... 2384 2 562 2 762 3 044 3 223 
Allmänarbetsgivaravgift. ... 287 698 1202 
Allmän varuskatt .......... 5 785 6 572 4963 
Mervärdeskatt ............ 1 991 6 741 9088 
Tullar och acciser i övrigt .. 6 318 6597 6 955 7 414 7 823 
Uppbörd i statens verksam-

het och diverse inkomster 1 317 1 354 1 359 1 546 1 534 
Statens affärsverksfonder .. 516 614 563 525 573 
Övriga kapitalfonder ...... 960 964 I 303 1247 1 864 

Säger för driftbudgeten 30441 32101 34836 38 887 44 378 

Övrig finansiering ........ 1 306 1 315 1400 1 516 1 259 

Summa inkomster 31747 33416 36236 40404 45 637 

Utgifter 

Driftbudgeten (exkl avskriv-
ningsanslag) ............ 29 061 31 723 33 743 37 487 41 240 

I nvestcringsanslag ........ 4253 4466 5 068 6 559 7 413 
Ökning av rörliga krediter .. 64 157 72 175 - 384 

Summa utgifter 33378 36347 38883 44221 48269 

Totalbudget saldo -1631 -2931 -2648 -3817 -2632 
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trädde i kraft 1 januari 1971 påverkar budgetåret 1970/71 endast obe
tydligt av uppbördstekniska orsaker. Närmare redogörelse för utveck
lingen av statsverkets inkomster och utgifter lämnas i vad avser tiden 
t. o. m. budgetåret 1969/70 i riksrevisionsverkets årsbok 1971. 

Totalbudgetens utfall budgetåret 1970/71 

Utfallet av totalbudgeten för budgetåret 1970/71 i förhållande till i 
riksstat och tilläggsstat upptagna belopp framgår av sammanställningen 
på s. 8-9. Totalbudgeten visar ett underskott av 2 632 milj. kr. Utgif
terna uppgår till 48 269 milj. kr. och inkomsterna till 45 637 milj. kr. 
Inkomsterna består av driftbudgetens inkomster, 44 378 milj. kr., och 
övrig finansiering, 1 259 milj. kr. i form av dels avskrivningar och öv

riga kapitalmedel inom fonderna och dels övrig kapitalåterbetalning. 
På utgiftssidan upptas alla utgiftsanslag för de olika huvudtitlarna 

(departemcntsområdena) oberoende av om de representerar utgifter för 
driftbudgeten eller investeringar. Riksgäldsfondens underskott redovisas 
härvid som en särskild huvudtitel. Utgifterna på driftbudgetens anslag 
för avskrivning av nya kapitalinvesteringar och oreglerade kapitalme

delsförluster upptas inte på totalbudgeten, eftersom dessa anslag endast 
representerar en överföring av utgifter mellan driftbudgeten och kapi
talbudgeten och sålunda ej påverkar totalbudgetens omslutning. 

På utgiftssidan anges vidare den medelsförbrukning, som beräknats 
i övrigt, nämligen i förekommande fall i form av minskade anslags
behållningar och ökad disposition av rörliga krediter. Utgifterna på re
servationsanslag och investeringsanslag ingår i redovisade belopp. För
ändringarna i anslagsbehållningarna kan därför inte härutöver upptas 
som en särskild post i redovisningen. Inom parentes anges emellertid 
det belopp som svarar mot den i riksstatcn beräknade förändringen av 
anslags behållningarna. 
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Totalbudgeten 1970i71 Milj. kr. 

Beräknat Redovisa- Merin-
enligt de belopp komst ( +) 
riksstat resp. brist 

(-) 

A. Skatter, avgifter m. m. 
Skatt på inkomst och förmögenhet m. m. 18 400 18 441 + 41 
Övriga skatter på ink., förrn. och rörelse 667 629 39 
Automobilskattemedel: 3 215 3 223 + 8 

Fordonsskatt 1 210 1 232 + 22 
Bensin- och brännoljeskatt 2 005 1 991 14 

Allmän arbetsgivaravgift 880 1 202 + 322 
Tullar och acciser: 16 810 16 911 + 101 

Tullmedel 1 070 1 036 34 
Mervärdes katt 8 900 9 088 + 188 
Särskilda varuskatter 415 389 26 
Omsättningsskatt på motorfordon 525 407 118 
Tobaksskatt 1 760 1 651 109 
Skatt på sprit 1 935 1 972 + 37 
Skatt på vin 235 257 + 22 
Skatt på malt- och läskedrycker 625 580 45 
Energiskatt 1 010 1 011 + 1 
Särskild skatt på motorbränslen 250 422 + 172 
Övriga tullar och acciser 85 97 + 12 

Uppbörd i statens verksamhet 878 904 + 26 
Diverse inkomster: 600 630 + 30 

Bötesmcdel 95 80 15 
Totalisatormedel 108 101 7 
Tipsmedel 152 205 + 53 
Lotterimedel 152 167 + 15 
Övriga diverse inkomster 93 77 16 

Summa 41 449 41 940 -;- 491 
B. Inkomster av statens kapitalfonder 
Statens affärsverksfonder: 685 573 112 

Televerket 145 157 + 12 
Statens järnvägar 103 17 86 
Statens vattenfallsverk 368 343 25 
Övriga affärsverk 69 56 13 

Riksbanksfonden 200 200 
Statens allmänna fastighetsfond 137 126 11 
Försvarets fastighetsfond 90 94 + 4 
Statens utlåningsfonder: 1132 1168 + 36 

Lånefonden för bostadsbyggande 1 075 1102 + 27 
Övriga utlåningsfonder 57 66 + 9 

Fonden för låneunderstöd 37 47 + 10 
Fonden för statens aktier 20 18 2 
Fonden för beredskapslagring 61 67 + 6 
Statens pensionsfonder 90 92 + 2 
Diverse kapitalfonder 49 53 + 4 

Summa 2 500 2 437 63 
C. Kapitalbudgetens inkomster 
Avskrivningsmedel och övriga kapital-

medel inom fonderna: 1 584 1 252 332 
Statens affärsverksfonder 1 318 1 008 310 
Övriga kapitalfonder 265 244 21 

Övrig kapitalåterbetalning 43 8 35 
Summa 1 626 1 259 367 

Totalbudgetens inkomster 45 576 45 637 ' 61 

Underskott 2 810 2 632 178 
Totalsumma 48 385 48 269 116 
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l riksstat Redo- Merutgift ( +) 
och till- visade resp. be-
!äggsstat belopp sparing 
upptagna (-) 
belopp 

A. Utgiftsans/ag: 

T. Kungl. hov- och slottsstaterna 8 8 
I I. Justitiedepartementet 1 791 1 810 + 19 

lll. Utrikesdepartementet 977 902 75 
IV. Försvarsdepartementet 6136 6 314 + 178 
V. Socialdepartementet 13 199 13 752 + 553 

VI. Kommunikationsdepartementet 3 726 3 793 + 67 
VII. Finansdepartementet 2 375 2451 + 76 

Vill. Utbildningsdepartementet 8 404 8 453 + 49 
IX. Jordbruksdepartementet I 081 987 94 
X. Handelsdepartementet 950 854 96 

XI. Inrikesdepartementet 5 386 5 328 58 
XII. Civildepartementet 757 742 15 

XIII. Industridepartementet 1 349 1146 203 
XIV. Oförutsedda utgifter 1 1 
>.'V. Riksdagen och dess verk m. m. 94 92 2 

XVI. Riksgäldsfonden 1 800 2 020 + 220 

Summa 48 035 48 653 + 618 

B. Öi•rig mede/sförbrukni11g: 
I. Minskning av anslagsbehållningar 1 000 (-314) - 1000 

Il. Minskad disposition av rörliga 
krediter 650 384 + 266 

Summa 350 384 734 

Tota/budgetens utgifter 48385 48269 116 

Driftbudgetens inkomster budgetåret 1971/72 

I närslutna bilaga B har riksrevisionsverket intagit en av ämbetsverket 
med ledning av från vederbörande myndigheter infordrade uppgifter 
upprättad sammanställning över det beräknade utfallet av driftbudgetens 
inkomstsida för innevarande budgetår. Enligt denna beräkning skulle 
de på driftbudgeten uppförda inkomsttitlarna kunna väntas lämna en in
komst av 50 567 milj. kr. mot i riksstatcn beräknat 50 569 milj. kr. 

Inkomsterna på titeln skatt på inkomst och förmögenhet m. m. be

räknas nu överstiga det i riksstaten upptagna beloppet med 200 milj. 
kr. Anledningen härtill är främst uppjusteringar av inkomstantaganden 
och de kommunala utdebiteringarna som gjorts sedan i våras. Bland öv
riga inkomsttitlar räknas med högre inkomster än i riksstaten för stäm
pelskatt och stämpelavgift med 51 milj. kr. och för skatt på sprit med 
100 milj. kr. Högre inkomster än i riksstatcn räknas även bl. a: för 

pensionsmedel med 75 milj. kr., för tipsmcdcl med 88 milj. kr. och för 
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televerket med 80 milj. kr. Lägre inkomster än i riksstaten räknas för 

bl. a. arvs- och gåvoskatt med 50 milj. kr., tullmedel med 170 milj. kr., 
mervärdeskatt med 150 milj. kr. och statens järnvägar med 80 milj. kr. 

Utvecklingen av skatteunderlaget verksamhetsåren 1961-1970 

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 återblick på utvecklingen av dessa inkomster, sådana de 
kommer till uttryck i taxcringsstatistiken. 

I tabellen på s. 7 har sammanställts uppgifter om den till statlig in
komstskatt (inkomst- och förmögenhetsskatt) taxerade inkomsten - en
ligt de av taxeringsnämnderna verkställda taxeringarna - och dess för

ändringar för olika grupper av skattskyldiga under verksamhetsåren 
1961-1970 (motsvarande taxcringsån:n 1962-1971). 

Av tabellen framgår, att den totala taxerade inkomsten sedan verk

samhetsåret 1961 undergått en stegring med sammanlagt 94 0;0. Utveck
lingen har varit väsentligt olikartad för fysiska personer (inklusive 

oskifta dödsbon och familjestiftelser), för svenska aktiebolag m. fl. samt 
för övriga skattskyldiga. Den första gruppen överväger emellertid starkt 
till sitt absoluta belopp. På grund härav blir utvecklingen av densamma 
i stort sett avgörande för utvecklingen av den taxerade inkomsten i dess 
helhet. Den taxerade inkomsten för fysiska personer har successivt stigit 
med sammanlagt 98 O/o. Utvecklingen för svenska aktiebolag, m. fl. har 
varierat betydligt under samma period. Den taxerade inkomsten för 
verksamhetsåret 1970 ligger 38 O/o över 1961 års nivå. Den i samman
hanget mindre betydelsefulla gruppen övriga skattskyldiga (vissa eko
nomiska föreningar, ideella föreningar m. fl.) uppvisar en ökning med 
22 O/o. 

För en mera ingående analys av utvecklingen av det vid taxeringen 
till statlig inkomstskatt uppnådda taxeringsresultatet hänvisas till tabel

len på s. 8-9, vilken lämnar upplysning rörande de senaste sex taxe
ringarnas uppskattade inkomster av olika förvärvskällor jämte utnytt
jade avdrag. 

Nämnda tabell visar att den sammanräknadc nettoinkomsten för 
fysiska personer 111. fl. till största delen, 92 O/o, består av inkomst av 

tjänst eller tillfällig förvärvsverksamhet. Därnäst i betydelse kommer 
inkomst av rörelse med drygt 5 0/0 och inkomst av kapital med nära 

3 O/o. 
Inkomst av tjänst har ökat kraftigt under den i tabellen redovisade 

sexårsperioden. Betydande avtalsmässiga lönelyftningar i förening med 
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Utvecklingen av taxerad inkomst för olika grupper av skattskyldiga under verksam
hetsåren 1961-1970 (taxeringsåren 1962-1971) 

Verk- Taxe- Fysiska Svenska Övriga Tillsammans 
sam- rings personer aktiebolag skatt-
hetsår· år m. fl. m.fl. skyldiga 

Taxerad in- Taxerad in- Taxerad in- Taxerad in-
inkomst dex inkomst dex inkomst dex inkomst dex 
milj. kr. milj. kr. milj. kr. milj. kr. 

1961 1962 40465 100 2 754 100 309 100 43 528 100 
1962 1963 43 877 108 2 581 94 309 100 46 767 107 
1963 1964 47 642 118 2 930 106 320 104 50 892 117 
1964 1965 53 336 132 3 313 120 330 107 56979 131 
1965 1966 59025 146 3 392 123 371 120 62 788 144 
1966 1967 60 335 149 2 955 107 356 115 63 646 146 
1967 1968 63 052 156 3 092 112 347 112 66490 153 
1968 1969 66499 164 3 653 133 367 119 70 520 162 
1969 1970 71 862 178 3 837 139 418 135 76117 175 
1970 1971 80 153 198 3 805 138 377 122 84 335 194 

Iöneglidning och ökat antal inkomsttagare har medfört en kraftig steg-

ring av Iönesumman under 1966. För inkomst av tjänst redovisas nämn-

da år en inkomstökning på 11,2 O/o. Ar 1967 och 1968 medförde en 

nedgång i ökningstakten, då inkomstökningen stannade på 6,6 resp. 

6,7 O/o. Vid jämförelse mellan åren måste observeras att fr. o. m. 1968 

års taxering till statlig inkomstskatt endast ingår personer, för vilka 

beskattningsbar inkomst föreligger. 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 erhålls en ökning av 

ca 8 O/o från 1967 års taxering. Inkomståren 1969 och 1970 blev ök

ningstakten 8,9 resp. 12,1 O/o. 
Beträffande inkomst av jordbruksfastighct redovisas minskade in

komster för åren 1966-1969. För 1970 ökade inkomsterna av jord

bruksfastighet med 3,6 O/o. Det kan i detta sammanhang förtjäna på
pekas att antalet inkomsttagare med inkomst av jordbruksfastighet 

utvisat en fortgående minskning. 
Inkomst av kapital visar stora procentuella förändringar under åren 

1966, 1969 och 1970. För nämnda år redovisas ökningar med 19,0, 
23,9 resp. 19,5 O/o. Inkomstökningarna torde främst ha orsakats av höjda 

ränteinkomster. 
Avdragen för underskott i förvärvskälla har visat en fortgående ök

ning under hela den i tabellen redovisade perioden. ökningen torde 

väsentligen vara att tillskriva inverkan av höjda räntekostnader för 

fastighetsägare. 
De allmänna avdragen utgörs till större delen av kommunalutskylder. 



Utfallet av taxeringarna till statlig inkomstskatt för verksamhetsåren 1965-1970 (taxeringsåren 1966-1971) "'Cl 
(På grundval av taxeringsnämndernas beslut) ... 

~ 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 Procentuell förändring från 1-ol 

~ 

Milj. kr. 1965 1966 1967 1968 1969 
...:i 
~ 

till till till till till 1-ol 
1966 1967 1968 1969 1970 

Fysiska personer m. fl. ! 
Inkomst av ;-

jordbruksfastighet 2 459,2 2 30&,7 21&2,9 2041,5 2034,7 210&,4 - 6,1 - 5,4 - 6,5 - 0,3 + 3,6 
(IQ 

= annan fastighet 548,2 553,l 627,5 582,0 560,0 582,5 + 0,9 +13,5 - 7,3 - 3,8 + 4,0 1-ol 
rörelse m. m. 4 310,4 4 489,2 4 720,7 4 860,8 5 108,7 5 296,1 + 4,1 + 5,2 + 3,0 + 5,1 + 3,7 
tjänst el. tillfällig förvärvs- ~ 

verksamhet 62181,9 69117,9 173 673,8 118 641,2 185611,7 195 979,4 +11,2 + 16,6 + 6,7 + 8,9 +12,1 :;· 
kapital 1 467,7 I 746,7 I 781,6 2 002,8 2 481,1 2 966,I +19,0 + 2,0 +12,4 +23,9 +19,5 ~ = 

Summa 70 967,4 78 215,6 82 986,4 88 128,3 95 796,2 106 932,5 +10,2 + 6,1 + 6,2 + 8,7 +11,6 ~ 
Avdrag för underskott i 

;-
= förvärvskälla 973,8 1 242,3 I 365,2 1 762,6 2 348,7 2 962,6 +27,6 + 9,9 +29,1 +33,3 +26,1 fo:> = Sammanräknad nettoinkomst 69 993,6 76 973,3 81 621,3 86 365,7 93 447,5 103 969,9 +10,0 -1- 6,0 -1- 5,8 + 8,2 +11,3 

Allmänna avdrag, förlustav-
drag och avjämning 10;968,5 16 637,9 18 569,6 19 866,4 21 585,2 23 816,5 +51,7 +11,6 -1- 7,0 + 8,7 +10,3 

Taxerad inkomst 59.025,1 60335,4 63 051,7 66 499,3 71862,3 80 153,4 + 2,2 + 4,5 + 5,5 + 8,1 +11,5 
Utnyttjade ortsavdrag m. m. 13 592,5 13 266,7 12 606,5 12 997,7 13 571,7 14 379,7 - 2,4 - 5,0 + 3,1 + 4,4 + 6,0 
Beskattningsbar inkomst 45 432,6 47 068,7 50 445,2 53 501,6 58 290,6 65 773,7 + 3,6 + 7,2 + 6,1 + 9,0 +12,8 

Svenska aktiebolag m. fl. 
Inkomst av 

jordbruksfastighet 158,3 115,2 95,8 82,6 117,4 149,3 -27,2 -16,8 -13,8 +42,l +27,2 
annan fastighet 103,4 111,8 146,9 158,6 146,9 123,l + 8,1 +31,4 + 8,0 - 7,4 -16,2 
rörelse m. m. 3 846,8 3 508,2 3 592,3 4 203,3 4 538,4 4 594,9 - 8,8 + 2,4 +17,0 + 8,0 + 1,2 
kapital 22,4 18,4 18,4 19,6 31,4 28,4 -17,9 ± 0 + 6,5 +60,2 - 9,6 

Summa 4130,9 3 753,6 3 853,4 4464,1 4 834,1 4 895,7 - 9,1 + 2,7 +15,8 + 8,3 + 1,3 00 

Avdrag för underskott i 
förvärvskälla 47,4 55,8 74,5 78,l 88,5 61,9 +17,7 +33,5 + 4,8 +13,3 -30,I 

Sammanräknad nettoinkomst 4 083,5 3 697,8 3 778,9 4 386,0 4 745,6 4 833,8 - 9,4 + 2,2 +16,1 + 8,2 + 1,9 
Allmänna avdrag och förlust-

avdrag 691,6 743,1 686,9 732,9 909,1 1 029,3 + 7,4 - 7,6 + 6,7 +24,0 +13,2 
Taxerad ( = beskattningsbar) 

inkomst 3 391,9 2 954,7 3 092,0 3 653,l 3 836,5 3 804,5 -12,9 + 4,6 +18,1 + 5,0 - 0,8 

1 Härav avser 343,4, 343,6, 433,4 resp. 417,6 milj. kr. tillfällig förvärvsverksamhet för 1967, 1968, 1969 och 1970. 
'Jfr s. 7. 



1965 Procentuell förändring från = 1966 1967 1968 1969 1970 -· ;" 
(JCI 

Milj. kr. 1965 1966 1967 1968 1969 = 
till till till till till N 

1966 1967 1968 1969 1970 
~ 

Övriga skattskyldiga 
:Il:" 

"' .. 
Inkomst av tl> 

-4!! 
jordbruksfastighet 30,6 26,9 19,8 25,8 25,7 38,I -12,l -26,4 +30,3 - 0,4 +48,2 -· "' annan fastighet 39,3 44,5 43,2 45,8 42,2 29,5 +13,2 - 2,9 + 6,0 - 7,9 -30,1 -· = 
rörelse m. m. 256,6 241,0 233,6 233,4 256,8 206,6 - 6,1 - 3,1 ± 0 +10,0 -19,5 = "' kapital 124,3 143,0 143,4 161,2 199,3 251,2 +15,0 -+- 0,3 -1-12,5 +23,6 +26,0 < 

tl> 
Summa 450,8 455,4 439,9 466,4 524,0 525,4 + 1,0 - 3,4 + 6,0 +12,3 + 0,3 

.. 
:Il:" 
tl> 

Avdrag för underskott i -"' förvärvskälla 7,4 14,9 10,8 10,1 11,2 15,3 + 101,4 -27,5 - 6,5 +10,9 +36,6 5· 
Sammanräknad nettoinkomst 443,4 440,5 429,1 456,l 512,8 510,l - 0,7 - 2,6 -+- 6,3 +12,4 - 0,5 :Il:" = Allmänna avdrag och förlust- a avdrag 72,6 84,5 82,4 88,9 95,1 133,5 +16,4 - 2,5 + 8,0 + 7,0 +40,4 "' -Taxerad ( = beskattningsbar) =" 

inkomst 370,8 356,0 346,7 367,2 417,7 376,6 - 4,0 - 2,6 + 5,9 +13,8 - 9,8 tl> .. == 
Samtliga skattskyldiga 6 

5· 
Inkomst av (JCI 

jordbruksfastighet 2 648,l 2 450,8 2 298,5 2149,9 2 177,8 2 295,8 - 7,5 - 6,2 - 6,5 + 1,2 + 5,4 
annan fastighet 690,9 709,4 817,6 786,4 749,l 735,1 + 2,7 -!-15,3 - 3,8 - 4,7 - 1,9 
rörelse m. m. 8 413,8 8 238,4 8 546,6 9 297,5 9 830,8 10 018,2 - 2,1 + 3,7 + 8,8 + 5,7 + 1,9 
tjänst el. tillfällig förvärvs-

verksamhet 62 181,9 69 117,9 1 73 673,8 178 641,2 185 684,8 196 058,8 +11,2 + 16,6 + 6,7 + 9,0 +12,l 
kapital 1 614,4 1 908,l 1 943,3 2 183,6 2711,8 3 245,7 +18,2 + 1,9 +12,4 +24,2 +19,7 

Summa 75 549,1 82 424,6 87 279,8 93 058,6 101154,3 112 353,6 + 9,1 + 5,9 + 6,6 + 8,7 +11,1 

Avdrag för underskott i för- l.O 
värvskälla 1 028,5 1 313,0 1 450,5 1 850,8 2 448,4 3 039,8 -1-27,7 +10,5 +27,6 +32,3 +24,2 

Sammanräknad nettoinkomst 74 520,6 81111,6 85 829,3 91 207,8 98 705,9 109 313,8 + 8,8 + 5,8 + 6,3 + 8,2 +10,7 
Allmänna avdrag, förlust-

avdrag och avjämning 11 732,8 17 465,5 19 338,8 20 688,2 22 589,4 24 979,3 +48,9 +10,7 + 7,0 + 9,2 +10,6 
Taxerad inkomst 62 787,8 63 646,1 66 490,4 70 519,6 76116,5 84334,5 + 1,4 + 4,5 + 6,1 + 7,9 +10,8 
Utnyttjade ortsavdrag m. m. 13 592,5 13 266,7 12 606,5 12997,7 13 571,7 14 379,7 - 2,4 - 5,0 + 3,1 + 4,4 + 6,0 
Beskattningsbar inkomst 49195,3 50 379,4 53 883,9 57 521,9 62 544,8 69 954,8 -1- 2,4 + 7,0 + 6,8 + 8,7 +11,8 

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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Därnäst i betydelse kommer försäkringsavdrag av olika slag och de 
yrkesarbetande kvinnornas förvärvsavdrag. Som framgår av tabellen har 
det sammanlagda beloppet av allmänna avdrag m. m. för fysiska per
soner stegrats oavbrutet. Den betydande stegringen av de allmänna 

avdragen under verksamhetsåret 1966 sammanhänger främst med 

schabloniseringen av kommunalskatteavdraget och höjningen av för
värvsavdraget. 

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 inkomstbe
lopp har dock endast skett, när den taxerade inkomsten uppgått till 
2 35fl kr. 

Den inkomstuppgift som statistiskt bearbetats är den sammanräknade 
nettoinkomsten. Därmed förstås summan av inkomsttagarnas inkomster 
av skilda förvärvskällor sedan avdrag gjorts för eventuellt underskott 
i förvärvskälla. Statistiken upptar dessutom uppgifter om ålder, kön och 
civilstånd. Samtaxerade personer ingår som skilda taxeringsenheter om 
ej annat anges. 

Tabell 1 visar antalet inkomsttagare fördelade efter inkomst och 
civilstånd. Av tabellen framgår att inkomstnivåerna varierar mellan de 
olika civilståndskategorierna. l tabell 2 har endast personer med orts
avdragskod 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 civilståndskategorierna. För sam
taxerade personer där båda åsatts taxering utgör paret enhet. Median
inkomstens höjd sammanhänger även med inkomsttagarnas ålder, vilket 
belyses av tabell 3. Medan i fråga om inkomsttagarna i mellanåldrarna 
de olika åldersklasserna utvisar en tämligen likartad fördelning på olika 
inkomstklasser, förskjuts tyngdpunkten kraftigt nedåt för de lägre och 
de högsta åldersklasserna. Delvis sammanhänger 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. 
naturligt nog är den helt dominerande inkomstkällan. Tabellen visar 

också, att, till följd av under vissa år ganska betydande förändringar i 
de avdragsgilla kommunalskatternas belopp, utvecklingen av nettoin

komst och taxerad inkomst icke är helt parallell. Det kan i detta sam
manhang påpekas, att bolagen i betydande utsträckning utnyttjat möj
ligheterna att göra avdragsgilla avsättningar till investeringsfonder för 

konjunkturutjämning. 
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Tab. 1. Inkomsttagarna fördelade efter inkomst och civilstånd år 1970 (taxeringsåret 1971) 

Inkomstklasser, Gifta män Gifta kvinnor · Ogifta och för- Icke mantals- Samtliga in-
kr. ut gifta män skrivna komsttagare 

och kvinnor personer 

Antal % Antal 01 Antal 0/ Antal 01 Antal % lo iO /0 

0 57 894 3,1 86 309 6,4 320171 14,9 26 019 30,5 494 293 9,0 
1- 2499 6 634 0,4 147 725 ll,O 4101 0,2 872 1,0 161546 3,0 

2 500--- 4999 i7 405 0,9 203 547 15,1 16 550 0,8 9 962 11,7 248126 4,5 
5000- 7 499 70230 3,7 190 175 14,l 234 538 10,9 11 078 13,0 506403 9,3 
7500- 9999 80330 4,2 115 342 8,6 274 947 12,8 8 578 10,l 479 466 8,8 

10 000- 14 999 141 357 7,5 205 639 15,3 337 649 15,8 11 211 13,2 696209 12,7 
15 000- 19 999 163 931 8,7 152 353 11.3 286 299 13,4 7 417 8,7 610 223 11,2 
20 000- 24 999 265 143 14,0 115 984 8,6 267 744 12,5 5 361 6,3 654376 12,0 
25 000- 29 999 341 825 18,1 61 720 4,6 191 876 9,0 2 637 3,1 598154 10,9 
30 000- 34 999 264 282 14,0 30 520 2,3 99 555 4,6 952 1,1 395 379 7,2 
35 000--- 39 999 159 430 8,4 15 736 1,2 48139 2,2 365 0,4 223729 4,1 
40 000- 49 999 153 832 8,1 12,612 0,9 36 679 1,7 325 0,4 203 535 3,7 
50 000- 59 999 68 409 3,6 3 845 0,3 11 982 0,6 162 0,2 84429 1,5 
60 000- 79 999 57 384 3,0 2273 0,2 7 693 0,4 116 0,1 67504 1,2 
80 000- 99 999 20728 1,1 762 0,1 2296 0,1 49 0,1 23 849 0,4 

100 000---149 999 16 131 0,9 598 0,0 1 688 0,1 47 0,1 18479 0,3 
150 000-199 999 4 061 0,2 92 0,0 411 0,0 12 0,0 4581 0,1 
200 000-499 999 2179 0,1 70 0,0 297 0,0 2 0,0 2553 0,1 
500 000- 178 0,0 10 0,0 34 0,0 223 0,0 

Summa inkomst-
tagare 1891363 100 1345 312 100 2142 649 100 85165 100 5 473 057 100 

Summa in-
komster (tkr) 55 374363,4 15 293165,2 32 733 843,6 728004,2 104170 467,0 

Medianinkomst 
(kr.) 27088 8473 13 273 6293 16233 

Anm. Skattskyldiga som saknar hemortskommun i riket ingår i kolumnen »Samtliga inkomsttagare». 

Av tabellen framgår att vid 1971 års taxering visade bolagens sam
lade taxerade inkomst en minskning med 0,8 O/o. Under närmast före
gående taxeringsår redovisades en ökning med 5 °/o. 

Utvecklingen av skatteunderlaget verksamhetsåren 1971, 1972 och 1973 

Den allmänna inkomstutvecklingen är avgörande för de direkta stats
skatternas avkastning och är även i väsentlig mån bestämmande för de 
indirekta skatternas avkastning liksom för de statliga affärsverkens in

komster. 
Beträffande beräkningen av skatteunderlagets utveckling under åren 

1971 till 1972 samt de första månaderna av år 1973 är det lämpligt att 
verkställa särskilda kalkyler för å ena sidan fysiska personer och å andra 
sidan aktiebolag. 
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Tab. 2. Inkomsttagarna fördelade efter inkomst och ortsavdragsgrupp år 1970 (taxeringsåret 1971) 

Inkomstklasser, Ensamstående Ensamstående Samtaxerade Samtaxerade Samtliga 
kr. med barn personer, en- personer, båda inkomsttagare 

dast den ene har taxerats 1 

har taxerats 

Antal % Antal 01 Antal % Antal % Antal % ;o 

1- 2499 1 377 0,1 23 0,0 540 0,1 5 103 0,4 9 257 0,3 
2 500- 4999 22 764 1,3 41 0,0 790 0,1 5 975 0,5 30232 0,8 
5 000- 7 499 244184 13,7 336 0,3 2251 0,4 8 619 0,7 255772 6,8 
7 500- 9 999 280 123 15,7 3 032 3,0 17 714 3,1 19 547 1,5 320 685 8,5 

10 000-14 999 328 484 18,4 21 161 20,6 55 780 9,7 116 586 8,8 522 364 13,8 
15 000-19 999 269 946 15,2 25 468 24,8 56 710 9,9 85 598 6,5 437 945 11,6 
20 000-24 999 250093 14,0 24367 23,8 83 757 14,6 97 450 7,4 455 811 12,1 
25 000-29 999 181 338 10,2 13 544 13,2 102 804 17,9 127 229 9,6 425 011 11,2 
30 000-34 999 95 273 5,4 6 650 6,5 81 332 14,2 149 482 11,3 332 807 8,8 
35 000-39 999 46 605 2,6 3 288 3,2 51 935 9,1 152 940 11,6 254 827 6,7 
40000-49 999 36 260 2,0 2 602 2,5 53 989 9,4 252 727 19,2 345665 9,1 
50 000-59 999 12 075 0,7 930 0,9 25 450 4,4 140 014 10,6 178 500 4,7 
60 000-79 999 7 918 0,4 655 0,6 22 598 3,9 99435 7,5 130 644 3,5 
80 000-99 999 2 361 0,1 246 0,3 8 455 1,5 31 211 2,4 42287 1,1 

100000- 2 597 0,2 252 0,3 9466 1,7 26213 2,0 38554 1,0 

Summa inkomst-
tagare 1 781398 100 102 595 100 573 571 100 1318129 100 3 780 361 100 
~ 

Summa in-
komster (tkr) 31612 795,6 2 258 533,6 18 593 091,4 51661240,5 104166 751,7 

Medianinkomst 
(kr) 15255 20 254 28368 36421 23 444 

1 Paret utgör enhet. 
Anm. Skattskyldiga som saknar hemortskommun i riket ingår i kolumnen »Samtliga inkomsttagare». 

Fysiska personer 

Vad först angår skatteunderlaget för fysiska personer bestäms ut

vecklingen, som närmare framgår av sammanställningen på s. 8-9, vä

sentligen av förändringarna i inkomst av tjänst eller tillfällig förvärvs

verksamhet. 

Den totala lönesumman bärrörande 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. löncglidningcn. För åren 1971 och 1972 har konjunkturinstitutet be

dömt, att ökningen av den totala lönesumman blir omkring 9 O/o för 

1971 och omkring 10 0/0 för 1972. 

Riksrevisionsverket har valt att grunda sina beräkningar på konjunk

turinstitutets bedömning och således i sina beräkningar utgått från att 

förvärvskällan inkomst av tjänst för verksamhetsåret 1971 kommer att 

visa en ökning med 9 % i förhållande till l 970 och för verksamhets-
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Tab. 3. Inkomstens storlek för inkomsttagare i olika åldrar år 1970 (taxeringsåret 1971) 

Ålder Antal Med i- Inkomsttagarnas procentuella fördelning efter inkomstens storlek 
inkomst- an in-
tagare komst, 5 000- 10 000- 15 000- 20 000- 30 000- 40 000- 50 000 Sum-

kr. 4999 9999 14999 19 999 29999 39 999 49999 ma 

-15 år 31 081 3 585 69,7 23,3 4,0 1,3 0,8 0,4 0,2 0,3 100 
16-17 » 99 500 4 594 54,4 30,0 11,8 3,0 0,7 0,1 0,0 0,0 100 
18-19 » 177 758 9020 29,3 25,8 22,4 15,3 6,9 0,3 0,0 0,0 100 
20-24 » 576 965 14 410 21,6 14,5 15,8 19,2 24,5 3,9 0,4 0,1 100 
25-29)) 553 153 21 704 15,5 8,2 8,9 11,4 35,3 16,0 3,4 1,3 100 
30-34 » 418 704 22 979 15,0 8,1 8,6 9,4 29,9 18,4 6,3 4,3 100 
35-39 » 385 625 23 089 13,4 8,6 9,7 9,8 27,8 17,9 6,7 6,1 100 
40-44)) 414 568 22 981 12,0 9,0 10,5 10,3 27,5 17,3 6,5 6,9 100 
45-49)) 463 063 22 771 11,7 9,5 10,6 10,6 27,4 17,0 6,1 7,1 100 
50-54)) 451 341 22 279 12,4 10,2 10,6 10,7 27,0 16,4 5,8 6,9 100 
55-59)) 429 242 20 650 13,5 12,2 11,5 11,0 27,3 14,2 4,8 5,5 100 
60-64)) 405 343 16 443 17,2 16,5 13,0 11,5 23,4 10,2 3,6 4,6 100 
65-66 » 145 072 11 836 21,l 23,4 15,1 10,7 17,6 6,5 2,4 3,2 100 
67- » 827 909 8 987 10,9 49,1 18,5 8,7 7,5 2,8 1,1 1,4 100 

Samtliga 5 379 324 16 486 16,0 18,0 12,7 11,2 23,1 11,5 3,8 3,7 100 

Anm. I tabellen ingår ej personer som icke är mantalsskrivna och sådana som saknar hemortskommun 
i riket. 

året 1972 med 10 0;0 i förhållande till 1971. För verksamhetsåret 1973 

har riksrevisionsverket räknat med en ökning av 8 O/o. 

Fysiska personers inkomst av jordbruksfastighct som för verksam

hetsåret 1970 utgjorde nära 2 O/o av deras sammanlagda inkomst har 

antagits bli oförändrad under inkomståren 1971, 1972 och 1973. 

Inkomst av annan fastighet än jordbruksfastighet har hittills svarat för 

mindre än 1 O/o av fysiska personers sammanlagda inkomst. Riksrevi

sionsvcrket har räknat med en ökning av 5 O/o, för såväl 1971 och 
1972 som 1973. 

Inkomst av rörelse svarade 1970 för 4,9 O/o av fysiska personers in

komster. Riksrevisionsverket har med hänsyn till konjunkturutvccklingen 

antagit oförändrade inkomster av rörelse för 1971 och 1972. För 1973 
har riksrevisionsvcrket räknat med en schablonmässig ökning av 5 0;0• 

1970 var de fysiska personernas inkomst av kapital 2,8 0;0 av deras 

sammanlagda inkomst. ökningen av kapitalinkomsterna 1971 har beräk

nats till 20 O/o. För 1972 och 1973 har ämbetsverket schablonmässigt 

antagit en årlig ökning på 10 O/o. 

Svenska aktiebolag 

Vid bedömningen av utvecklingen av aktiebolagens taxerade inkomster 

har riksrevisionsverket haft tillgång till statistiska centralbyråns taxe

ringsstatistik och verkets egen enkät om förväntade taxeringsutfall. 
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Av statistiska centralbyråns statistik framgår utvecklingen av samtliga 
aktiebolags taxerade inkomster år för år. Redovisningen kommer 
riksrevisionsverket tillhanda i oktober året efter verksamhetsåret. 

Under hösten 1971 gjorde ämbetsverket en enkät, där bolagen tillfrå
gades om sina taxerade inkomster under innevarande och föregående 
verksamhetsår. Enkäten tillsändes ett urval av ca 1 500 bolag. 

Resultaten av de senaste årens taxeringsutfall ävensom enkäten med 
bolagen i november 1971 framgår av nedanstående sammanställning: 

Verksamhetsår 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 (enkät) 

Taxerad inkomst, 
mkr 

3 092 
3 653 
3 836 
3 805 

Ökning från före
gående år, ';,ri 
+ 5 
+ 18 
+ 5 
- 1 
- 25 

Riksrevisionsverket bedömer att bolagens taxerade inkomster för verk
samhetsåret 1971 kommer att ligga 15 O/o under 1970 års. Enkätunder
sökningens resultat har sålunda dragits upp från - 25 O/o till - 15 O/o. 
Anledningen härtill är ett antagande om att bolagen, liksom vid enkäten 
våren 1971, bedömt utvecklingen alltför pessimistiskt. För de två föl
jande verksamhetsåren har antagits att bolagens taxerade inkomster ökar 
med 5 respektive 10 O/o, dvs. under dessa två år återhämtas nedgången 
under år 1971. 

.. 
Resultatet av riksrevisionsverkets inkomstberäkning återges i den här-

vid fogade tabellen (bilaga C) med specifikation av inkomsterna på drift
budgeten för budgetåret 1972/73. 

Beträffande de för budgetåret 1972/73 beräknade beloppen för de sär
skilda inkomsttitlarna får riksrevisionsverket anföra följande. 
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DRIFTBUDGETENS INKOMSTER 

A. Skatter, avgifter, m. m. 

I. Skatter 

1. Skatt på inkomst, förmögenhet och rörelse 

Skatt på inkomst och förmögenhet m. m. 

Allmänt 

Riksstatstiteln uppförs i riksstaten med det belopp som kan beräk
nas utgöra statens behållna inkomst av under budgetåret inflytande in
komst- och förmögenhetsskatt samt avgifter för folkpensioneringen. 
Denna beräkning intar en särställning i förhållande till beräkningen av 

övriga riksstatstitlar på grund av att titeln är ett samlingskonto för re
dovisningen av den allmänna skatteuppbörden. Skatter och avgifter 

debiteras på de slutliga skattsedlarna var för sig men uppbärs gemen

samt. 
Som bruttoinkomst på titeln redovisas i första hand vad som i enlig

het med gällande uppbördsförfarandc inflyter i form av preliminär 
skatt, fyllnadsbetalningar, kvarstående skatt, tillkommande skatt och 
indrivna restantier. Uppbördsförfarandet förutsätter även uppkomsten 

av s. k. överskjutande preliminär skatt, och utbetalningen av denna re
dovisas som utgift på titeln. 

Som utgifter på titeln redovisas vidare de restitutioner av skatt som 
föranleds av taxeringsändringar m. m. 

De största utgifterna på titeln är de utbetalningar av kommunal
skattemedel som länsstyrelserna enligt särskilt givna regler har att göra 
till kommunerna på grund av att kommunalskatterna ingår i den sam
fällda statligt administrerade skatteuppbörden. Av samma skäl utbe
talas från titeln medel motsvarande avgifter av olika slag som ingår i 
skatteuppbörden. 

Den större delen av socialförsäkringsavgifterna uppbärs av praktiska 
skäl enligt alternativa metoder på så sätt att avgifterna för större ar
betsgivare direkt debiteras av riksförsäkringsverket, medan avgifterna 

för mindre arbetsgivare debiteras på skattsedeln. Oberoende av om 
socialförsäkringsavgifter sålunda debiteras direkt av riksförsäkringsver
ket eller ingår i skatteuppbörden har man ansett redovisningen böra 
passera över förevarande skattetitel. Till följd härav ingår även upp
börden av socialförsäkringsavgifter från "direktdebiterade" arbetsgivare 
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på titelns inkomstsida och utbetalningarna till de allmänna försäkrings

kassorna m. m. bland titelns utgifter. Ett undantag från denna princip 

är direktdebiterade tilläggspensionsavgifter som inte redovisas över ti

teln. 

Till de särskilda inkomsterna på titeln hör sjömansskatten och bland 

utgifterna ingår de omföringar till andra riksstatstitlar som enligt sär

skilda regler skall göras ifråga om vissa till beloppet relativt obetydliga 

skatter, som ingår i den allmänna uppbörden. 

De in- och utbetalningar resp. omföringar som redovisas på titeln 

har sammanfattats i följande uppställning: 

Inbetalningar 

Preliminär A-skatt 

Preliminär B-skatt 

Fyllnadsbetalningar av preliminär-

skatt 
Kvarstående skatt (jämte ränta) 

Tillkommande skatt 

Sjömansskatt 

Sjömansskattens andel 

säkringsmedel 

Restantier 

sjukför-

Medel från skattereklamations

kontot 

Avgifter från direktdebiterade ar
betsgivare till sjukförsäkring, 

yrkesskadeförsäkring och bygg-

nadsforskning 

gifter) 

(arbetsgivarav-

Statens avgifter till sjukförsäk-

Utbetalningar och omföringar 

överskjutande skatt (jämte ränta) 

övriga restitutioner 

Utbetalda kommunalskattemedel 

Utbetalningar till de allmänna för-

säkringskassorna 

Utbetalning till allmänna pen

sionsfonden (skattedebiterade 

avgifter och egenavgifter) 

Y rkesskadeförsäkringsavgifter 

Byggnadsforskningsavgifter 

Lönegarantiavgifter 

Arbetarskyddsavgifter 

Allmän arbetsgivaravgift (skatte
debiterad) 

Utskiftningsskatt och ersättnings

skatt 

Skogsvårdsavgifter 

Annuiteter på avdikningslån 
ringen Annuiteter på förskott för avlös-

Viss ersättning från allmänna ning av frälseräntor 

pensionsfonden Eventuell avsättning av medel till 

Eventuell återföring av medel från 

allmänna sjukförsäkringsfonden 

allmänna sjukförsäkringsfonden 

Skillnaden mellan titelns sammanlagda inkomster och utgifter utgör 

den nettoinkomst för statsverket, som motsvarar den i budgetredovis

ningen upptagna inkomsten på titeln. 

Nedan följer en genomgång av de skatter och avgifter som ingår i 

slutlig skatt. Därefter behandlas uppbördssystemet och de poster som 

finns redovisade på titeln skatt på inkomst och förmögenhet m. m. 
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S I u t I i g cl e b i t e r i n g a v s k a t t e r o c h a v g i f t e r s o m b e
r ö r inkomstskattetiteln 

Debiteringen av de olika skatterna och avgifterna framgår av debet
sedeln för slutlig skatt. De skatter och avgifter som finns specificerade 
på debetsedeln är: 

Statlig inkomstskatt 
Kommunal inkomstskatt 

Statlig förmögenhetsskatt 
Folkpensionsavgift 
Tilläggspensionsavgift 
Sjukförsäkringsavgift 
Arbetsgivaravgifter 
Skogsvårdsavgift 

Annuiteter på avdikningslån 

Annuiteter på frälseräntor 
Utskiftningsskatt och ersättningsskatt 
Allmän arbetsgivaravgift 

Skattereduktion (fr. o. m. taxeringsåret 1972) 

Statlig inkomstskatt för fysiska personer 

Statlig inkomstskatt utgår enligt förordning den 26 juli 1947 (nr 576). 

Enligt förordning den 27 maj 1970 (nr 163) om ändring i förordning

en om statlig inkomstskatt bestäms inkomstskattens grundbelopp 
fr. o. m. 1972 års taxering enligt en enda skatteskala, avsedd för alla 
kategorier fysiska personer. Grundbeloppet utgör 10 O/o av den be
skattningsbara inkomsten, om denna inte överstiger 15 000 kr. Vid 
högre beskattningsbara inkomster än 15 000 kr. utgår skatten enligt en 
progressiv skattesats, vilken är maximerad till 54 O/o för den del av 
den beskattningsbara inkomsten som överstiger 150 000 kr. 

Enligt lag den 27 maj 1970 (nr 162) om ändring i kommunalskatte
lagen med motsvarande tillämpning vid taxering till statlig skatt enligt 
förordning den 27 maj 1970 (nr 163) utgår grundavdrag fr. o. m. 1972 
års taxering med 4 500 kr. för varje individ. Grundavtlrag medgives med 
4 500 kr. under förutsättning att den skattskyldiges till statlig inkomst
skatt taxerade inkomst uppgår till högst 30 000 kr. Om den taxerade 
inkomsten överstiger detta belopp reduceras grundavdraget med 20 O/o 
av inkomst överstigande 30 000 kr. Enligt denna avtrappningsregel utgår 
således inget grundavdrag när den taxerade inkomsten överstiger 52 500 

kr. 
Tillämpningen av en enda skatteskala och individuella grundavdrag 

innebär individuell beskattning. Principen om sambeskattning tillämpas 
dock i ett avseende, nämligen vad avser beskattningen av kapitalin
komster överstigande 2 000 kr., dvs. i huvudsak inkomst av fastighet, 

2 Riksdagen 1972.1 sam[. Nr 1. Bilaga 1. Bil. 2 
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tillfällig förvärvsverksamhet och kapital. Härvid gäller att för gifta som 
båda haft taxerad inkomst skall beskattningsbar A-inkomst och beskatt
ningsbar B-inkomst beräknas. Med A-inkomst avses inkomst av tjänst, 
utom periodiskt understöd, inkomst av jordbruksfastighct och inkomst 
av rörelse. Med B-inkomst, eller kapitalinkomst. förstås övriga inkoms
ter. Vid skatteberäkningen av Il-inkomsten påförs dessa inkomster den 
av makarna, som har den högsta A-inkomste~. 

Enligt förordning den 27 maj 1970 (nr 163) om ändring i förordning
en om statlig inkomstskatt avskaffas rätten att vid den statliga inkomst
taxeringen göra avdrag för kommunal skatt fr. o. m. 1972 års taxering. 

Enligt förordning den 9 april l 965 (nr 71) gäller att vissa kategorier 
skattskyldiga med hemmavarande barn under 16 år medgives förvärvs
avdrag. Enligt lag den 27 maj 1970 (nr 162) om ändring i kommunal
skattelagcn förutsätter rätten till förvärvsavdrag dels förekomsten av 

hemmavarande barn under 16 år och dels att inkomsten utgörs av A
inkomst, dvs. inkomst av tjänst, utom periodiskt understöd, inkomst av 
rörelse eller jordbruksfastighet. För gifta gäller härvid att båda makarna 
skall ha A-inkomst. Förvärvsavdrag medgives fr. o. m. 1972 års taxe
ring med 25 O/o av inkomst av tjänst eller rörelse, dock högst 2 000 kr., 

och med 1 000 kr. i fråga om inkomst av jordbruksfastighet. Avdraget 
medgives den av makarna som har den lägsta A-inkomsten. Om gift 
skattskyldig med minderårigt barn haft A-inkomst av jordbruksfastighet 
eller rörelse och maken utfört arbete i förvärvskällan, får den skattskyl
dige åtnjuta förvärvsavdrag med värdet av makens arbetsinsats, dock 
med högst 1 000 kr. För ensamstående med hemmavarande barn under 
16 år och A-inkomst medgivcs förvärvsavdrag med 25 0/0 av inkomst 
av tjänst, jordbruksfastighet eller rörelse, dock med högst 2 000 kr. 

Enligt lag den 27 maj 1970 (nr 162) om ändring i kommunalskatte
lagcn medgives avdrag för underhåll av icke hemmavarande barn under 
18 år med högst l 500 kr. för varje barn fr. o. m. 1972 års taxering. 

Genom författningar den 31 mars 1955 (nr 122-125) infördes vissa 
schablonmässigt beräknade minimiavdrag för avgifter för kapital- och 
sjukförsäkring 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 inkomst av kapital. 
Dessa bestämmelser tillämpades första gången vid 1957 års taxering. 
Enligt den ovannämnda lagen om ändring i kommunalskattclagen av
skaffas de schablonmässigt medgivna avdragen för sjukförsäkringsavgift 
med 150 kr. för ensamstående och 300 kr. för gifta fr. o. m. 1972 års 
taxering. Rätten till avdrag för faktiskt påförd sjukförsäkringsavgift vid 
föregående års taxering bibehålls. 

Enligt förordning den 6 juni 1968 (nr 421) åtnjuter fysiska personer, 
som har att erlägga allmän arbetsgivaravgift för inkomst av rörelse el-
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ler jordbruksfastighet, avdrag för sådan avgift, som påförts året näst 
före taxeringsåret. 

Enligt lag den 27 maj 1970 (nr 162) om ändring i kommunalskattc
lagen blir det kommunala bostadstillägget för folkpensionärer skattefritt 
fr. o. m. 1972 års taxering. 

Enligt Jag den 24 april 1970 (nr 93) om ändring i kommunalskatte
lagen har vissa ändringar genomförts av den schablonmetod som gäller 
vid beskattningen av vissa fastigheter (egna hem eller fritidsfastigheter). 
Som intäkt skall tas upp 2 O/o av den del av taxeringsvärdet som inte 

överstiger 150 000 kr., 4 O/o av den del som ligger mellan 150 000 kr. 

och 225 000 kr. samt 8 O/o av den del av taxeringsvärdet som överstiger 
225 000 kr. Det extra avdraget för villaägare har höjts till 500 kr. 
De nya bestämmelserna tillämpades första gången vid 1971 års taxe
ring. 

Enligt förordning den 15 december 1967 (nr 748) gäller att fr. o. m. 
1969 års taxering beskattas vinst vid icke yrkesmässig avyttring av fas
tighet såsom realisationsvinst till 100 O/o om fastigheten innehafts mindre 
än 2 år och till 75 O/o om fastigheten innehafts 2 år eller längre. Vid 
försäljning av aktier m. m. beskattas vinsten om aktierna innehafts 

mindre än 2 år till 100 O/o, mindre än 3 år till 75 O/o, mindre än 4 år 
till 50 O/o och mindre än 5 år till 25 O/o. Om aktierna innehafts 5 år eller 
mera räknas som skattepliktig realisationsvinst ett belopp motsvarande 
10 O/o av nettoinkomsten. Vid långtidsinnehav medges ett avdrag med 
500 kr. Förordningen gäller avyttringar som ägt rum fr. o. m. den 1 
januari 1968. 

Under budgetåret 1971/72 tillämpas i likhet med föregående budgetår 
en uttagningsprocent av 100. 

Statlig inkomstskatt för fysiska personer, oskifta dödsbon och familje
stiftelser redovisas på den s. k. A-längden. De för taxeringsåren 1967-
1971 uträknade skattebeloppen framgår av följande sammanställning 
(milj. kr.): 

Taxeringsår 
1967 1968 1969 1970 1971 

Statlig inkomstskatt, A-längden 8 553 9 593 10 443 11 691 13 862 

S1atlig inkomstskatt för bolag, ekonomiska föreningar m. m. 

Andra skattskyldiga än fysiska personer, oskifta dödsbon och familje
siiftelscr indelas i beskattningshänseende i följande fyra grupper: 

a) svenska aktiebolag, sparbanker, sparbankernas säkcrhetskassa, eko
nomiska föreningar som ingår i jordbrukskasserörelsen, svenska försäk
ringsanstalter som icke är aktiebolag samt andra utländska juridiska per
soner än oskifta dödsbon och familjestiftelser, varvid dock försäkrings
anstalter som driver livförsäkringsrörelse hänförs till grupp c, 
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b) andra svenska ekonomiska föreningar än sådana som ingår i jord
brukskasserörelscn, sambruksföreningar, Sveriges allmänna hypoteks
bank, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, hypoteksförcningar, 
svenska bostadskrcditkassan och bostadskreditföreningar, 

c) försäkringsanstalter i den mån de driver livförsäkringsrörelsc samt 
d) övriga skattskyldiga. 

Enligt förordning den 5 juni 1959 (nr 295) med därefter genom för

ordning den 28 november 1969 (nr 742) företagna ändringar utgör den 
statliga inkomstskatten räknad i procent av den beskattningsbara in
komsten för grupp a) 40 O/o, för grupp b) 32 O/o, för grupp c) 10 O/o samt 
för grupp d) 15 O/o. 

Genom förordning den 12 mars 1971 (nr 50) medgives särskilt in
vesteringsavdrag vid taxering till statlig skatt för investeringar i maski
ner och andra inventarier för stadigvarande bruk som anskaffats under 
år 1971. Avdraget utgör 10 O/o av anskaffningskostnaden och mcd
gives fysisk eller juridisk person som driver rörelse, jordbruk eller 
skogsbruk. I förordning den 8 december 1971 (nr 923) har invcstcrings

avdragct höjts till 20 O/o och utsträckts att gälla för maskinanskaffningar 
även under 1972. 

Statlig inkomstskatt för juridiska personer redovisas på de s. k. B

och C-11ingderna. Den uträknade skatten uppgick taxeringsåren 1967-
1971 till följande belopp (milj. kr.): 

Statlig inkomstskatt, B- och C-längderna 

Kommunal inkomstskatt 

Taxeringsår 
1967 1968 1969 1970 1971 

1 229 1 246 1 496 1 582 1 534 

De kommunala skatterna utgörs av allmän kommunalskatt med däri 
ingående församlingsskatt, landstingsmcdcl och tingshusmedel, allt i 

form av inkomstskatt beräknad på grundval av inkomst och garantibe
lopp för fastighet. För den allmänna kommunalskatten gäller bestäm
melserna i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370). 
Landstingsmedel utgår enligt landstingslagen den 14 maj 1954 (nr 319). 
Genom lag den 5 juni 1970 (nr 390) med vissa bestämmelser i anledning 
av statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna undcrrättcrna 

upphörde förordningen (1945: 903) om utdebitering av tingshusmcdel 
att gälla fr. o. m. den 1 januari 1971. 

Enligt lag den 27 maj 1970 (nr 162) om ändring i kommunalskatte
lagcn utgår grundavdrag fr. o. m. 1972 års taxering med 4 500 kr. för 
varje individ. 

Fr. o. m. 1961 års taxering gäller på familjebeskattningens område 
samma bestämmelser i fråga om den kommunala beskattningen som 
beträffande den statliga. De fr. o. m. 1972 års taxering gällande av
dragsreglerna vad avser förvärvsavdrag, underhållsavdrag och schablon-
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avdrag för sjukförsäkringsavgift vid taxering till statlig skatt äger såle
des motsvarande tillämpning vid taxering till kommunal beskattning. 

Debiterad kommunal inkomstskatt uppgick taxeringsåren 1967-1971 
till följande belopp (milj. kr.): 

Taxeringsår 
1967 1968 1969 1970 1971 

Kommunal inkomstskatt: 
A-längd 11 031 12 230 13 431 15 249 17 842 
B- och C-Iängd 1 009 1 061 1 297 1 427 1 522 

Statlig för111öge11/zetsskatt 

Statlig förmögenhetsskatt uttas enligt förordning den 26 juli 1947 (nr 
577) av fysiska personer m. fl. 

Enligt förordning den 27 maj 1970 (nr l 70) om ändring i förord
ningen om statlig förmögenhetsskatt har skatteuttaget sänkts för mindre 

och medelstora förmögenheter och höjts för större förmögenheter. Det 
skattefria beloppet för fysiska personer uppgår till 150 000 kr. Den 
lägsta skattesatsen är fr. o. m. 1972 års taxering l O/o för förmögenheter 

mellan 150 000 kr. och 250 000 kr. och den högsta 2,5 O/o för förmögen
heter överstigande 1 000 000 kr. De nuvarande spärreglerna ersätts 
med en ny begränsningsregel, som skall tillämpas utan särskild ansökan 

av den skattskyldige. Förmögenheter i mindre och medelstora s. k. fa

miljeföretag som bedriver jordbruk, skogsbruk eller rörelse skall under 
vissa förutsättningar beskattas efter i stort sett oförändrad nivå. 

Enligt förordning den 29 maj 1969 (nr 236) skall förmögenhetsskatt 
fr. o. m. 1970 års taxering beräknas på den sammanlagda förmögen
heten tillhörande föräldrar och barn under 20 år, som bor hos för

äldrarna. 
Debiterad förmögenhetsskatt uppgick taxeringsåren 1967-1971 till 

följande belopp (milj. kr.): 

Taxeringsår 
1967 1968 

Förmögenhetsskatt 341 374 

F o/kpensionsavgif t 

1969 

435 

1970 

447 

1971 

492 

Enligt lag om finansiering av folkpensioneringen den 25 maj 1962 
(nr 398) och med ändring enligt Jag den 9 april 1965 (nr 74) skall folk
pensionsavgift 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 l 967 utgå med 5 O/o av den till statlig inkomstskatt 
beskattningsbara inkomsten dock med högst 1 500 kr. Enligt Jag den 30 
oktober 1970 (nr 574) om ändring i lagen om finansiering av folkpen-
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sioneringen skall folkpensionsavgift fr. o. m. 1972 års taxering beräknas 
individuellt på vardera makens till statlig skatt beskattningsbara in
komst. 

De debiterade folkpensionsavgifterna uppgick taxeringsåren 1967-
1971 till följande belopp (milj. kr.): 

Folkpensionsavgift 

Tilliiggspensionsavgif t 

Taxeringsår 

1967 

1 591 

1968 

1 891 

1969 

2 214 

1970 

2 386 

1971 

2 669 

Endast de försäkrades egna avgifter och avgifter från mindre s. k. 
skattedebiterade arbetsgivare debiteras på skattsedeln. övriga avgifter 

för tilläggspensioneringen debiteras och uppbärs direkt av riksförsäk
ringsverket. 

Sjukf örsäkring.wvgift 

Sjukförsäkringen finansieras förutom genom statsbidrag av avgifter 
från de försäkrade och arbetsgivarna. Avgifterna från de försäkrade 
uppbärs i samband med den allmänna skatteuppbörden och avgifterna 
från direktdebiterade arbetsgivare uppbärs direkt av riksförsäkringsver
ket, som överför de under budgetåret inflytande avgifterna till titeln. En
ligt lag den 30 oktober 1970 (nr 567) om ändring i lagen om allmän 
försäkring skall arbetsgivaravgiften till den allmänna sjukförsäkringen 

fr. o. m. den l januari 1971 utgå med 3,1 O/o av arbetsgivares lönekostna
der mot tidigare 2,9 O/o. Av avgiften skall 10/31 användas för bestridan
de av de allmänna försäkringskassornas utgifter för sjukvårdsersättning 
och återstoden till bcstridande av kassornas utgifter för tilläggssjukpen
ning i vad sjukpenningen svarar mot inkomst av anställning. 

Avgifterna till den obligatoriska sjukförsäkringen för anställda be
räknas med hänsyn till den försäkrades arbetsinkomst och varierar 
mellan olika orters försäkringskassor. Enligt lag den 16 juni 1966 (nr 
350) har, i samband med höjning av sjukpenningen och utökning av 
antalet sjukpenningklasser fr. o. m. den l januari 1967, avgifterna till 
sjukförsäkringen höjts. För företagare utgår egenavgifter med högre 

belopp. 

Arbetsgivaravgifter 

Arbetsgivare skall för varje år erlägga avgift dels till sjukförsäk
ringen, dels till försäkringen för tilläggspcnsion. Härutöver uttas av ar
betsgivaren yrkesskadeförsäkringsavgift, lönegarantiavgift (fr. o. m. 1971) 
och arbetarskyddsavgift (fr. o. m. 1972) samt för vissa arbetsgivare bygg
nadsforskningsavgift. Dessa avgifter, vilka tillsammans kallas arbets
givaravgifter, debiteras på debetsedeln å slutlig skatt endast i sådana 
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fall då summan av dem uppgår till högst 1 000 kr. Arbetsgivaravgifter 
som överstiger nämnda belopp uppbärs som regel direkt av riksförsäk
ringsverket. 

Skattereduktion 

Enligt lag den 27 maj 1970 (nr 167) om ändring i uppbördsförord
ningen skall vissa kategorier skattskyldiga fr. o. m. 1972 års taxering 

medgivas reduktion av skatten. För gifta skattskyldiga medgives skatte
reduktion med 1 800 kr. av den ena makens skatt så länge den andre 
makens grundavdrag inte är fullt utnyttjat, dvs. så länge andre maken 
har en statlig taxerad inkomst understigande 4 500 kr. Så snart även 
andre maken får taxerade inkomster minskar reduktionsbeloppet med 
40 O/o av dessa inkomster, vilket innebär att rätten till skattereduktion 
upphör då andre makens taxerade inkomst nått 4 500 kr. För ensam
stående med barn under 18 år utgör skattereduktionen 1 800 kr. utan 
reducering. Skattereduktion sker vid debitering av den slutliga skatten 
genom reducering av statlig inkomstskatt, statlig förmögenhetsskatt, 

kommunal inkomstskatt, landstingsmedel, skogsvårdsavgift, folkpen
sionsavgift eller sjukförsäkringsavgift. Skattereduktion medgives således 
inte i fråga om tilläggspensionsavgift, arbetsgivaravgift, allmän arbets
givaravgift, annuitet på avdikningslån eller på förskott för avlösning av 
frälseränta. Vad som genom skattereduktion bortfaller vid debiteringen 
skall helt bäras av staten, vilket innebär att staten gottgör kommuner 
och andra för eventuellt reducerade belopp. 

Övriga skatter och avgifter på debetsedeln för slutlig skatt 

Skogsvårdsavgifter, annuiteter på avdikningslån, annuiteter på frälse

räntor, utskiftningsskatt och ersättningsskatt och allmän arbetsgivar
avgift för mindre arbetsgivare debiteras i samband med slutlig skatt 
men omförs till andra inkomsttitlar. 

Uppbördsförfarandet för skatter och avgifter 
som berör inkomstskattetiteln 

Preliminiir A- och B-skatt 

Enligt den fr. o. m. 1954 gällande uppbördsförordningen, utfärdad 
den 5 juni 1953 (nr 272), med däri senast enligt Jag den 27 maj 1970 
(nr 167), vidtagna ändringar skall skattskyldig erlägga preliminär skatt 

med det belopp, vilket så nära som möjligt kan antas 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. 
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För inkomst av tjänst, som inte avser bestämd tidsperiod eller som 

inte uppbärs vid regelbundet återkommande tillfällen, skall fr. o. m. 1968 

preliminär A-skatt utgå med 30 O/o av inkomsten mot tidigare 25 O/o. I 

vissa fall som t. ex. vid utbetalning av retroaktiva lönebelopp, ackords

ersättningar o. dyl. skall preliminär A-skatt utgå enligt grunder som 

fastställs av riksskatteverket. 

överlämnar arbetstagare inte debetsedel på preliminär A-skatt till ar

betsgivaren skall avdrag för preliminär A-skatt göras enligt förhöjda 

skatteskalor. Uppvisar vidare arbetstagare inte debetsedel på slutlig skatt 

för arbetsgivaren skall under tid, då avdrag för kvarstående skatt skall 

verkställas, avdrag för sådan skatt göras vid varje avlöningstillfälle med 

lika stort belopp som avdraget för preliminär A-skatt. 

Enligt förordning den 13 december 1968 (nr 722) om ändring i upp

bördsförordningen må Kungl. Maj:t förordna att prclimin[ir A-skatt 

skall utgå även för annan inkomst än sådan som utgör den skattskyl

diges huvudsakliga inkomst av tjänst, om det är särskilt påkallat ur 

uppbördssynpunkt. Senare utfärdades, den 17 januari 1969 (nr 5 ), be

stämmelser om att preliminär A-skatt skall utgå för artistersättning 

som uppgår till minst 300 kr. även om ersättningen ej utgör huvud

saklig inkomst av tjänst. Bestämmelserna gäller även för ersättning till 

professionell idrottsman. Preliminärskatteavdrag skall för dessa skatt

skyldiga göras med 40 O/o av belopp som utbetalas efter 31 mars 1969. 

Fr. o. m. den 1 juli 1969 har genom kungörelse den 23 maj 1969 

(nr 283) bestämmelsen ändrats till att avse ersättning som uppgår till 

minst 200 kr., sedan avdrag för särskild rcseersättning gjorts. 

Arbetsgivares skyldighet att verkställa löncavdrag för skatt avser så

väl preliminär skatt som kvarstående skatt, varvid gäller, att preliminär 

skatt utgår i första hand. 

De lokala skattemyndigheterna kan på framställning av den skatt

skyldige eller på eget initiativ under uppbördsåret vidtaga jämkning av 

den preliminärskatt som skall utgå, om jämkningen kan förväntas med

föra bättre anpassning mellan preliminär och slutlig skatt. 

Preliminärskatten förfaller till betalning under mars, maj, juli, sep

tember, november och januari under uppbördsåret, vilket omfattar ti

den fr. o. m. mars det ena året t. o. m. februari påföljande år. På titeln 

skatt på inkomst och förmögenhet m. m. ingår under ett budgetår upp

börden under juli, september och november det ena året och uppbörden 

januari, mars och maj påföljande år. Titeln redovisar sålunda inte upp

bördsårets preliminärskatt. Preliminär A-skatt företer vissa skillnader 

mellan olika skatteterminer på grund av att inkomstunderlaget varierar 

under året. Preliminär B-skatt erfäggs däremot som regel med en sjätte

del av det debiterade årsbeloppct varje termin och är därför i stort sett 

stabil under uppbördsårets terminer. 
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Fyllnadsbetalningar av preliminiirskatt 

Den skattskyldige kan frivilligt inbetala högre preliminärskatt än som 
följer av skattetabeller eller debetsedel å preliminär B-skatt. I regel görs 
detta genom fyllnadsbctalningar efter uppbördsårets utgång, dvs. under 
våren. Syftet är att undvika eller minska kvarstående skatt, som i vissa 
fall är räntebelagd (se nedan). 

Kvarstående och överskjutande skatt 

Sedan taxering verkställts 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 be
loppet. Dessutom gottskrivs den skattskyldige fyllnadsbetalning av pre
liminärskatt. Understiger vid avräkningen den gottskrivna preliminära 

skatten motsvarande slutliga skatt, förfaller skillnaden, om denna är 
10 kr. eller större, till betalning såsom kvarstående skatt under upp
bördsterminerna i mars och maj året efter taxeringsåret. Om den kvar
stående skatten uppgår till minst en tiondel av den slutliga skatten eller 

minst 5 000 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 belop
pet, om detta är 10 kr. eller större, till den skattskyldige. Dessutom utgår 
ränta på den del av det överskjutande beloppet, som överstiger l 000 kr., 
dock ej om räntebeloppet understiger 5 kr. Enligt förordning den 6 
februari 1970 (nr 10) utgör räntesatsen fr. o. m. 1970 års taxering för 

kvarstående skatt 12 °/o och för överskjutande skatt 7 O/o. Räntebeloppet 
på överskjutande skatt maximerades genom förordning den 13 maj 1960 
(nr 155) till 100 000 kr. fr. o. m. 1960 års taxering. Kvarstående och 
överskjutande skatt på titeln avser inkomståret som avslutas ett halvt 
år före budgetårets ingång. 

Tillkommande skatt 

Tillkommande skatt är skatt som skall erläggas i huvudsak på grund 
av beslut om ändrad taxering sedan slutlig skatt påförts eller till följd 
av eftertaxering. 

Sjömansskatt och sjömansskattens andel i sjukförsäkringsmedel 

Sjömansskatt utgår enligt förordning den 16 maj 1958 (nr 295) om 

sjömansskatt, vilken trädde i kraft den 1 januari 1959. Den är en defi
nitiv källskatt, som tillfaller staten, men kommunerna skall, liksom de 
allmänna försäkringskassorna, för varje år beredas ersättning av stats
mcdcl för minskade skatteintäkter resp. sjukförsäkringsavgifter. I sjö
mansskatteförordningen finns regler om skattens fördelning i detta av-
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seende. Sjömansskattens andel i sjukförsäkringsmedel inbetalas av sjö
mansskattekontoret till riksförsäkringsverket, som överför medlen till 
inkomstskattetiteln. 

Enligt förordning den 3 december 1971 (nr 814) gäller ändrade för
delningsgrunder för beräkning av kommunernas och försäkringskassor
nas andel av sjömansskatten. 

Genom ovannämnda förordning införs en dispensregel för inre fart, 
vilket innebär att området för sjömansskatt kan utvidgas att gälla även 
fart inom landet eller inomskärs vid kusterna. 

Restantier och medel frän skattereklamationskontot 

Restantier är de restförda belopp, som drivs in via kronofogdemyn
digheterna och avser skatter från olika år tillbaka. Medel från skatte
rcklamationskontot är skatt som influtit men som till följd av identifie
ringssvårigheter ej har kunnat krediteras vederbörande skattskyldig. 

Avgifter frän direktdebiterade arbetsgivare till sjukförsäkring, yrkes

skadeförsäkring och byggnads/ orskning 

Dessa avgifter uppbärs av riksförsäkringsverket som gottskriver in
komstskattetiteln. Avgifterna som inflyter under året är dels preliminära 

avgifter, dels slutlig reglering av avgifter. De preliminära avgifterna fast
ställs genom uppräkning av avgiftsunderlaget två år tillbaka. Avgiften 
för 1971 beräknas, enligt förordning den 2 oktober 1970 (nr 557), 
som om avgiftsundcrlaget för 1969 höjts med 15 O/o och för 1972 enligt 
förordning den 1 oktober 1971 (nr 750), som om avgiftsunderlaget för 
1970 höjts med 14 O/o. 

I samband med höjning av sjukpenningen och utökning av antalet 
sjukpenningklasser fr. o. m. den 1 januari 1967 höjdes avgifterna till 
sjukförsäkringen. Arbetsgivaravgifterna till sjukförsäkringen ändrades 
därvid till 2,6 O/o av lön eller ersättning som ej överstiger 7,5 gånger det 
vid årets ingång gällande basbeloppet enligt lag om allmän försäkring. 
Genom förordning den 5 december 1969 (nr 650) höjdes procentsatsen 
fr. o. m. den 1 januari 1970 till 2,9 O/o av avgiftsunderlaget. Avgiftsutta
get höjs ytterligare fr. o. m. den l januari 1971 från 2,9 O/o till 3,1.°/o 

genom förordning den 30 oktober 1970 (nr 567). Av avgiften skall 1/3 

användas till bestridande av de allmänna försäkringskassornas utgifter 
för sjukvårdsersättning och återstoden till bestridande av kassornas ut
gifter för tilläggssjukpenning i vad de svarar mot inkomst av an

ställning. 
Fr. o. m. den 1 januari 1955 ersattes den dittillsvarande olycksfalls

försäkringen, vars uppgifter delvis övertagits av sjukförsäkringen, av en 
ny yrkesskadcförsäkring (lag den 14 maj 1954, nr 243). Yrkesskadeför
säkringen finansieras genom avgifter från arbetsgivarna. Ändrade be-
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stämmclser gäller för yrkesskadeförsäkring enligt lag den 27 maj 1971 
(nr 280). I Jag den 15 december 1967 (nr 919) och förordning den 15 
december 1967 (nr 920) om värdesäkring av yrkesskadclivräntor har 
förordnats om betydande höjningar av livräntorna fr. o. m. den 1 januari 
1968. Under budgetåret inflytande avgifter gottskrivs titeln. 

För vissa arbetsgivare utgår sedan 1955 särskild byggnadsforsknings
avgift. Ändrade bestämmelser gäller för byggnadsforskningsavgift enligt 
förordningar 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). 

Statens argif ter till sjukförsäkringen 

Statliga myndigheter och affärsverken betalar avgifter till sjukförsäk

ringen, vilka gottskrivs inkomstskattetiteln. De statliga myndigheternas 
avgifter har tidigare anvisats på civildepartementets huvudtitel men redo

visas fr. o. m. budgetåret 1969/70 som utgift på riksstatstiteln pensions
medel m. m. 

Enligt kungörelse den 13 juni 1969 (nr 412) bestämmer riksförsäk
ringsverket avgiftsunderlaget för avgifter, som staten med undantag av 
affärsverken skall erlägga enligt lagen om allmän försäkring och förord
ningen om allmän arbetsgivaravgift. Avgifterna fastställs av riksförsäk
ringsverket före viss bestämd tidpunkt. Kungörelsen skall tillämpas be
träffande preliminär avgift till ATP för tiden efter 30 juni 1969 och 
i övrigt fr. o. m. utgiftsåret 1969. 

Viss ersättning från allmiimza pensions/ ond en 

Allmänna pensionsfonden ersätter de allmänna försäkringskassorna för 

deras kostnader för administration av den allmänna tilläggspensione
ringen. Ersättningen görs till riksförsäkringsverkct som gottskriver in
komstskattetiteln. 

A ter/öring av medel från eller al'sättning av medel till allmänna sjuk

fiirsäkringsfonden 

Allmänna sjukförsäkringsfonden har till syfte att utgöra en reserv vid 
tillfälliga påfrestningar på försäkringens finanser. Riksförsäkringsverket 
beräknar, enligt särskilda regler, om återföring eller avsättning bör kom
ma ifråga, och riksdagen beslutar för varje särskilt år om fondmedlen 
skall tas i anspråk eller avsättning skall göras till fonden. 

överskjutande skatt och övriga restitutioner 

Från titeln utbetalas överskjutande skatt och övriga restitutioner. Be
träffande överskjutande skatt se ovan. övriga restitutioner är återbetal
ningar som i allmänhet beror på nedsättning i taxering. 
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Utbetalda kommunalskattemedel 

Den mest betydande posten på utgiftssidan utgörs av utbetalningarna 

av kommunalskattemedel. Staten emottar primärt hela källskatteuppbör
den. Kommunerna erhåller för varje kalenderår förskott grundat på se
nast kända taxering och den aktuella utdebiteringen. Enligt lag den 27 
maj 1971 (nr 189) om ändring i kommunallagen skall förskottsutbetal
ningarna fr. o. m. den 1 januari 1972 baseras på ett skatteunderlag som 
räknas upp i förhållande till en konstaterad ökning i kommunernas invå

narantal. Uppräkning av förskott skall därvid ske endast om befolk
ningsökningen i kommunen mellan vissa angivna tidpunkter överstiger 
vad avser förskott för 1972 och 1973 4 O/o, för 1974 och 1975 2 O/o 

samt för 1976 och 1977 1 O/o. När taxeringsresultatet för ett kalenderår 
föreligger sker slutavräkning, varvid saldot mellan slutligt uträknade 
belopp och uppburna förskott tillgodoräknas kommunerna eller stats
verket allteftersom förskotten understiger eller överstiger de slutligt ut
räknade beloppen. I kommunernas fordran på statsverket, som fram
räknats per den 1 januari varje kalenderår, ingår sålunda vid stigande 
skatteunderlag såväl förskott som slutavräkningsmedel. Kommunernas 
fordran utbetalas varannan månad med i princip en sjättedel av årsbe
loppet vid varje tillfälle. 

Förskott och slutavräkningsbelopp till de allmiinna försäkringskassorna 

Från titeln utbetalas förskott och slutavräkningsbclopp på sjukförsäk

ringsavgifter och till apotekare utgående ersättningar, som avses i gäl
lande förordning angående kostnadsfria eller prisnedsatta läkemedel. 
Förskottet är beräknat med hänsyn till 'att viss del av sjukförsäkringen fi
nansieras med statsbidrag och.avgifter för frivillig försäkring och tilläggs
försäkring. 

Utbetalning till allmiinna pensionsfonden 

Skattedebiterade arbetsgivares tilläggspcnsionsavgifter och skattedebi
terade egenavgifter utbetalas från titeln till allmänna pensionsfonden. 

Yrkesskadeförsiikringsavgifter oclz hyggnadsforskningsavgif ter 

Från titeln utbetalas de yrkesskadeförsäkrings- och byggnadsforsk
ningsavgifter som influtit från direktdebiterade arbetsgivare. Skatte

debiterade arbetsgivares avgifter förskotteras av statsverket och utbeta
las över titeln. 

A rbetsgirarm'gif t 

Den arbetsgivaravgift som debiteras skattedebiterad arbetsgivare och 
fysisk person som haft inkomst av annat förvärvsarbete (inkomst av i 
riket bedriven rörelse eller inkomst av här belägen jordbruksfastighet, 
som brukas av honom) omförs fr. o. m. budgetåret 1970/71 från in
komstskattetiteln till riksstatstiteln allmän arbetsgivaravgift. 
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Utskif tningsskatt och ersiittningsskatt, skogsvårdsavgifter, a1111uiteter på 

avdik11i11gslå11 och a1111uiteter på förskott för avlösning av friilseräntor 

De debiterade beloppen av ovanstående skatter och avgifter omförs 

till andra inkomsttitlar. 

Inkomstskattetitelns utveckling budgetåren 

1966/67-1970/71 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Riksstat 
Redovisat 

1966/67 

12400,0 
12 668,7 

1967/68 

13 700,0 
12 884,8 

1968/69 

14 200,0 
14 078,3 

1969/70 

17100,0 
17047,6 

1970/71 1971/72 

18 400,0 19 500,0 
18 441,0 

Efterföljande uppställning är avsedd att belysa utvecklingen av de in

komster och utgifter på inkomstskattetiteln som tillsammans resulterat 

i de behållna inkomsterna på titeln. Vissa av beloppen är approximativa. 

1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 
Milj. kr. 

Inkomster: 

Prel. A-skatt under terminerna 20249 22 810 25 187 29134 32657 
Prel. B-skatt under terminerna 4 578 4670 4963 5 402 5 662 
Fyllnadsbetalningar av prelimi-

närskatt 1108 1 253 1670 2022 2034 
Kvarstående skatt 1 969 1 837 1872 2069 2203 
Socia\försäkringsavgifter från di-

rektdebiterade arbetsgivare 
m.m. 1158 1 678 2032 2289 2 661 

Tillkommande skatt, sjömans-
skatt, restantier m. m. 625 774 935 745 881 

Summa inkomster 29687 33022 36659 41661 46098 

Utgifter: 

Kommunalskattemedel 12 588 14423 15 889 17 332 19474 
Överskjutande skatt 1484 1949 2499 2 549 2 808 
Övriga restitutioner 147 135 151 235 314 
Utbetalningar till allmänna 

försäkringskassorna, m. m. 2469 3 265 3 643 4106 4 598 
Utbetalningar till allmänna pen-

sionsfonden 294 327 360 358 381 
Omföringar 36 38 39 32 81 

Summa utgifter 17018 20137 22581 24612 27656 

Inkomster utöver utgifter 12669 12 885 14078 17 048 18 441 

Beräkning av titelns inkomster 

Prcliminärskatteinkomsterna utgör de dominerande posterna bland in

komsttitelns bruttoinkomster. De har utvisat en snabb och oavbruten 

stegring under budgetåren 1966/67-1970/71. För bedömning av preli

minärskatteuppbörden under innevarande budgetår lämnar uppbördssta

tistiken vägledning. Denna statistik omfattar förutom uppgifter om in-
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flutna belopp av preliminär A- och B-skatt även uppgifter om kvar
stående skatt och tillkommande skatt. Med hjälp av nämnda statistik 
har uppbörden kunnat följas t. o. m. uppbördsterminen i september 

1971. 
Vad beträffar den preliminiira A-skatten låg uppbörden under upp

bördsåret 1971-72 t. o. m. uppbördsterminen i september 7,2 O/o över 
samma 4 uppbördsterminer året innan. För uppbördsterminerna i no
vember 1971 och januari 1972 visar riksrcvisionsverkets kalkyl på en 
stegring av 8,7 0;0 jämfört med samma terminer året före. 

Vid beräkningen av uppbörden av preliminär A-skatt under näst

kommande uppbördsår har riksrevisionsverket utgått från den förut
sedda stegringen av lönesumman under 1972 (jfr s. 12). I höjande rikt
ning påverkas uppbörden även av en höjning av den kommunala utde
biteringen - enligt preliminära uppgifter med 1. kr. 30 öre per inkomst
skattekrona från den under 1971 gällande medelutdebiteringen av 

22: 54 kr. 
Inkomsterna av. preliminiir B-skatt under de fyra första uppbördster

minerna av innevarande uppbördsår är 1,8 O/o högre än under motsva
rande terminer uppbördsåret 1970-71. Preliminär B-skatt debiteras 

normalt med det belopp som senast påförts som total slutlig skatt. Detta 
betyder, att de kända resultaten av 1970 års taxering legat till grund 

för den debiterade B-skatten för innevarande uppbördsår. På samma 
sätt kommer det nu kända resultatet av 1971 års taxering att ligga till 
grund för den debiterade B-skatten för nästkommande uppbördsår och 
taxeringsresultatet vid 1972 års taxering för den debiterade B-skatten 
för uppbördsåret 1973-74. De skattskyldiga, som erlägger preliminär 
B-skatt, har emellertid möjlighet att begära jlimkningar i den prelimi
nära Il-skatten. Av denna anledning har den debiterade B-skatten bru
kat avvika från senast kända slutliga skatt. 

fämsides med beräkningarna av prcliminärskatteuppbörden har riks
revisionsverket uppskattat vad som kommer att påföras de skattsky.ldiga 
i slutlig skatt vid 1972 och 1973 års taxeringar. Vid beräkningen har, 
förutom med påförda inkomst- och förmögenhetsskatter, räknats med 

påförda folkpensionsavgifter och debiterade sjukförsäkrings- och till
läggspensionsavgifter till följande belopp. Som jämförelse har ~ivcn de 
påförda avgifterna enligt 1971 års taxering medtagits. 

Folkpensionsavgifter 
Sjukförsäkringsavgifter 
Tilläggspensionsavgifter 

Taxeringsår 
1971 1972 1973 
Milj. kr. 

2 669 
1 791 

432 

3 202 
I 837 

454 

3 449 
I 887 

476 

Med utgångspunkt från ovan nämnda beräkningar av vad som kom
mer att påföras de skattskyldiga i slutlig skatt vid 1972 och 1973 års 
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taxeringar kan man räkna med ett betydande utrymme för fyllnadsbe

talningar av preliminärskatt efter utgången av uppbördsåren 1971-72 
resp. 1972-73. Under våren 1971 inflöt fyllnadsbetalningar av preli
minärskatt med 2 034 milj. kr., varav bolagen svarade för 700 milj. kr. 
(34 O/o). 

Riksrevisionsverket räknar med att bolagen kommer att verkställa 
fyllnadsbetalningar under våren 1972 och våren 1973 i sådan omfatt
ning, att för deras del den kvarstående skatten vid taxeringarna 1972 
och 1973 blir av ungefär samma storlek som den överskjutande skatten. 
Riksrevisionsverket anser sig vidare med hänsyn till inkomstutveckling
cn böra räkna med att övriga fyllnadsbetalningar kommer att bli av be

tydande omfattning såväl under våren 1972 som under våren 1973. 
Under dessa förutsättningar beräknar riksrcvisionsverket de totala fyll
nadsbetalningama till 2 000 milj. kr. under våren 1972 och till 2 200 
milj. kr. under våren 1973. 

Riksrcvisionsverket har ansett sig böra uppskatta under budgetåren 

1971/72 och 1972/73 totalt inflytande preliminär A- och B-skatt in
klusive fyllnadsbetalningar av preliminärskatt, till 44 750 resp. 50 600 
milj. kr. Det bör u n d c r strykas, att de angiv n a be-
1 oppe när osäkra inom vida marginaler. 

Såsom förut nlimnts blir i samband med att ett visst års preliminlir
skatt 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 preliminär skatt skall åter
betalas som överskjutande skatt. Den inflytande kvarstående skatten 
kommer sedan att ingå bland inkomstskattetitelns inkomster, medan ut
betalningarna av överskjutande skatt upptas bland titelns utgifter. 

Omfattningen av den kvarstående och den överskjutande skatten, som 
belyser prcliminärskattcbctalningarnas bristande anpassning till de slut
ligt debiterade skatterna, framgår av följande uppgifter. Tablån om
fattar även den slutliga skatten med fördelning på A-längd, B-, C- och 
D-längd. 

Taxe- Slutlig skatt Kvarstående skatt Överskjutande skatt 
rings- A-längd B-, C- Sum- A-längd B-, C- Sum- A-längd B-, C- Sum-
år och ma och ma och ma 

D- D- D-
längd längd längd 

1966 21 092 2465 23 557 2166 209 2 375 I 260 224 1484 
1967 23 026 2258 25 284 2 083 193 2 276 1 699 250 1 949 
1968 25 702 2 327 28 029 2148 226 2 374 2129 370 2499 
1969 28 406 2 811 31 217 2 357 246 2603 2279 269 2 548 
1970 31 945 3 029 34 974 2 520 269 2 790 2 539 263 2 802 
1971 37 187 3 078 40 265 3 007 290 3 297 2 776 351 3 127 

Som framgår av tablån har den kvarstående skatten överstigit den 

överskjutande under taxeringsåren 1966-67, 1969 och 1971 medan för-
hållandet varit omvänt under taxeringsåren 1968 och 1970. 
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Enligt uppgifter avseende 1971 års taxering fördelar sig den kvar
stående skatten rned 3 007 milj. kr. på fysiska personer och 290 milj. kr. 

på aktiebolag m. fl. Räntan på den kvarstående skatten uppgår till 209 
milj. kr. Återbetalningarna av överskjutande skatt fördelar sig med 
2 776 milj. kr. på fysiska personer och 351 milj. kr. på övriga skattskyl
diga. Räntan på överskjutande skatt uppgår till 90 milj. kr. 

Riksrevisionsvcrket har räknat med att den överskjutande skatten kom
mer att överstiga den kvarstående skatten vid 1972 års taxering. Be

träffande beloppen för den överskjutande och kvarstående skatten räk
nar riksrevisionsvcrket med att de blir av storleksordningen 3 500 milj. 
kr. resp. 2 700 mi.lj. kr. exkl. ränta. 

Den kvarstående skatt, som påförs enligt taxeringarna 1971 och 1972, 
skall erläggas under budgetåren 1971/72 resp. 1972/73. Under dessa bud
getår utbetalas även den överskjutande skatten enligt nämnda taxeringar. 
Vid beräkningen av de belopp, varmed kvarstående skatt kommer att in
flyta, får hänsyn tas till att en del av de påförda beloppen icke erläggs i 

rätt tid utan blir restförda. Den inflytande kvarstående skatten uppskat

tas för budgetåret 1971/72 till 2 600 milj. kr. och för budgetåret 1972/73 
till 2 140 milj. kr. 

Såsom av det föregående framgått redovisas även vissa socialförsäk

ringsavgifter från direktdebiterade arbetsgivare över inkomstskattctitcln. 
Med ledning av de uppgifter, som lämnats av riksförsäkringsverket i 
skrivelse till riksrevisionsverket den 29 oktober 1971, kan dessa bidrag 
och avgifter beräknas komma att uppgå till 3 430 milj. kr. för inneva
ramle och till 3 380 milj. kr. för nästföljande budgetår. I dessa belopp 
har medräknats statliga arbetsgivaravgifter. 

Slutligen beräknar riksrcvisionsverket inflytande restantier, sjömans
skatt, tillkommande skatt m. m. till 1 050 milj. kr. för budgetåret 1971/72 
och till 1150 milj. kr. för budgetåret 1972/73. 

Under hänvisning till det anförda beräknar riksrevisionsverkct, på sätt 
framgår av på s. 34 intagen sammanfattning, samtliga inflytande inkoms
ter på titeln skatt på inkomst och förmögenhet m. m. under budgetåret 
1971/72 till 51 840 milj. kr. och under budgetåret 1972/73 till 57 270 

milj.kr. 

Beräkning av titelns utgifter 

Inkomstskattetitcln har under första delen av budgetåret 1971/72 be
lastats med utbetalningar till kommunerna med ca 10 450 milj. kr. Här
till kommer kommunernas andel av sjömansskatten på omkring 85 milj. 
kr. För kalenderåret 1972 skall utbetalningarna av förskott grundas på 

skatteunderlaget enligt 1971 års taxering. Enligt uppgifter från statistiska 
centralbyrån om den beskattningsbara inkomstens storlek och om den 
kommunala utdebiteringen har riksrevisionsverket beräknat utbetal
ningarna av förskott på kommunal inkomstskatt under kalenderåret 1972 
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till 22 150 milj. kr. Slutavräkningen på det under kalenderåret 1970 ut
betalade förskottet på kommunal inkomstskatt har beräknats till om
kring 3 360 milj. kr. Sammanlagt skulle sålunda utbetalningarna under 
kalenderåret 1972 kunna beräknas till omkring 25 510 milj. kr. (exkl. 
sjömansskatt på ca 85 milj. kr.). Hälften av detta belopp skall utbetalas 
under senare hälften av budgetåret 1971/72. Utbetalningarna av kom
munalskattemedel under budgetåret 1971/72 kan sålunda beräknas till 
ca 23 280 milj. kr. 

Motsvarande utbetalningar under budgetåret 1972/73 skulle enligt det 
föregående för budgetårets första hälft uppgå till omkring 12 840 milj. 
kr. (inkl. sjömansskatt 90 milj. kr.). För senare hälften av samma bud
getår kan utbetalningarna med utgångspunkt från den antagna inkomst
utvecklingen under år 1971 samt under förutsättning av en kommunal 
medelutdebitering som med 1 kr. per inkomstskattekrona överstiger 
den för 1972 gällande utdebiteringen beräknas till omkring 13 950 milj. 
kr. Statens utbetalningar av kommunalskattemedel under budgetåret 
1972/73 skulle enligt dessa beräkningar komma att uppgå till ca 26 790 
milj. kr. De beräknade utbetalningarna av kommunalskattemedel under 
kalenderåren 1971, 1972 och 1973 samt budgetåren 1971/72 och 1972/73 
har sammanställts i följande tablå (milj kr.). 

Kalenderår Budgetår 
1971 1972 1973 1971/72 1972/73 

1 :a halvåret 10450 12 760 13 950 10 520 12 840 
2 :a halvåret 10 520 12 840 14 030 12 760 13 950 

Summa 20970 25600 27980 23280 26790 

Från riksstatstiteln skall vidare återbetalas överskjutande preliminiir

skatt. Såsom framgått av det föregående uppgår denna för budgetåret 
1971172 till ca 3 130 milj. kr. För budgetåret 1972173 har den beräk
nats till 3 500 milj. kr. Härtill kommer restitutioner på grund av ned
sättning i taxering m. m., vilka uppskattas till 300 milj. kr. för vartdera 
budgetåret. 

Till de allmiinna försäkringskassoma skall utbetalas förskott och slut

avräkningsbelopp avseende avgifter från direktdebiterade och skattede
biterade arbetsgivare samt skattedebiterade egenavgifter. Med ledning 
av uppgifter i riksförsäkringsverkets ovannämnda skrivelse beräknar 
riksrevisionsverket ifrågavarande utbetalningar till 4 900 milj. kr. för 

budgetåret 1971/72 och till 5 140 milj. kr. för budgetåret 1972/73. Riks
revisionsverket har vidare förutsatt, att förskott på avgifter till försäk

ringskassorna under nästkommande budgetår endast kommer att utgå 
med det belopp som utöver avriikningsmedlen erfordras för att täcka 
kassornas medelsbehov. 

Under budgetåren 1971/72 och 1972/73 kommer vid 1971 och 1972 
års taxeringar skattedebiterade avgifter till tilläggspensioneringen att ut
betalas till allmänna pensionsfonden. Med ledning av uppgifter från 

3 Riksdagen 1972.1 saml. Nr 1. Bilaga 1. Bil. 2 
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riksförsäkringsverket beräknar riksrevisionsverket ifrågavarande utbe

talningar till 410 milj. kr. för budgetåret 1971/72 och till 430 milj. kr. 

för budgetåret 1972/73. 

Titeln skall slutligen belastas med omföringar av utskiftnings- och 

ersättningsskatt, skogsvårdsavgifter och vissa annuiteter samt arbets

givaravgift. Sammanlagt kan de ifrågavarande omföringarna berliknas 

uppgå till omkring 80 milj. kr. för budgetåret 1971/72 och till 160 milj. 

kr. för budgetåret 1972/73. 

Enligt det föregående har riksrevisionsverket på sätt framgår av ne

dan intagen sammanfattning beräknat titelns utgifter för budgetåret 

1971/72 till 32 100 milj. kr. samt för budgetåret 1972/73 till 36 310 

milj. kr. 

Avsättningar t i 11 och återföringar från budget

u t jämn in g s fonden av kommunalskattemedel 

Genom beslut av 1952 års riksdag inrättades en fond för reglering av 

utbetalningarna av kommunalskattemedel. Fonden ingår som en del av 

budgetutjämningsfonden och avsättningar och återföringar berör sålun

da icke de redovisade inkomsterna på titeln skatt på inkomst och för

mögenhet m. m. 

I riksstaten för budgetåret 1971 /72 har räknats med en nettoavsätt

ning till budgetutjämningsfonden på 275 milj. kr. De avsättningar och 

återföringar, som enligt nu föreliggande berlikningar bör vcrkstmlas 

under budgetåren 1971/72 och 1972/73 framgår av följande samman

ställning: 

Avsättning 
Återföring 
Nettoavsättning 

1971/72 
Milj.kr. 

2 700 
2 350 

350 

1972/73 

3 150 
2 950 

200 

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 tiven medtagits motsvarande belopp för det 

avslutade hudgetftret 1970/7 l. Beloppen anges i milj. kr. 

1970/71 1971/72 1972/73 
Inkomster: 
Prel. A-skatt under terminerna 32 657 36 830 42 390 
Prel. Il-skatt under terminerna 5 662 5 920 6 010 
Fyllnadsbetalningar av preliminärskatt 2034 2000 2 200 
Kvarstående skatt 2 203 2 610 2 140 
Socialförsäkringsavgifter från direktdebiterade 

arbetsgivare m. m. 2 661 3 430 3 380 
Tillkommande skatt, sjömansskatt, restantier 

m.m. 881 I 050 1150 

Summa inkomster 46 098 51840 57 270 
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1970/71 1971/72 1972/73 
Utgifter: 

Kommunalskattemedel 19474 23 280 26790 
Överskjutande skatt 2 808 3130 3 500 
Övriga restitutioner 314 300 300 
Utbetalningar till allmänna försäkringskassorna, 

m.m. 4 598 4900 5 140 
Utbetalningar till allmänna pensionsfonden 381 410 430 
Omföringar 81 80 150 

Summa utgifter 27656 32100 36310 

Inkomster utöver utgifter 18 441 19 740 20 960 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln skatt på inkomst 
och förmögenhet m. m. för budgetåret 1971/72 till 19 700 000 000 kr. 
och föreslår, att titeln för budgetåret 1972/73 uppförs med 

21000000 000 kr. 

Kupongskatt 

Ny kupongskatteförordning den 20 november 1970 (nr 624) tillämpas 
fr. o. m. den 1 januari 1971. Bestämmelserna är avpassade till lagen den 

20 november 1970 (nr 596) om förenklad aktiehantering. Kupongskatt 
skall erläggas för utdelning på aktie i svenskt aktiebolag av i utlandet 
bosatta och vissa med dem likställda aktieägare. Kupongskatt utgår med 
trettio procent av utdelningen, då särskilt avtal med berört land inte före
ligger. Skatten innehålls när utdelningen lyfts och inbetalas av bolagen 
till riksskatteverket. I kupongskattekungörelse den 26 februari 1971 

(nr 49) meddelas vissa föreskrifter om utländsk förvaltare av aktier. 
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Riksstat 
Redovisat 

1967/68 

15,0 
10,1 

1968/69 

12,0 
16,2 

1969/70 

13,5 
21,4 

1970/71 

23,0 
20,5 

1971/72 

22,0 

I skrivelse till riksrevisionsverket den 8 november 1971 har riks
skatteverket beräknat inkomsten av kupongskatt till 22 milj. kr. för 
budgetåret 1971/72 och till 23 milj. kr. för budgetåret 1972/73. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln kupongskatt för 
budgetåret 1971/72 till 22 000 000 kr. och föreslår, att titeln för budget
året 1972/73 uppförs med 23 000 000 kr. 

Utskiftningsskatt och ersättningsskatt 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Riksstat 
Redovisat 

1967/68 

2,0 
1 6 

1968/69 

1,0 
1,9 

1969 /70 

1,0 
1,3 

1970/71 

1,0 
1,5 

1971/72 

1,0 
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Vid 1971 års taxering uppgår enligt uppgift från statistiska central
byrån den uträknade utskiftningsskattcn till 2,1 milj. kr. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln utskiftningsskatt 
och ersättningsskatt för budgetåret 1971/72 till 2 000 000 kr. och före
slår, att titeln för budgetåret 1972/73 uppförs med likaledes 2 000 000 kr. 

Skogsvårdsavgifter 

Enligt förordning den 28 juni 1946 (nr 324) om skogsvårdsavgift skall 
sådan avgift erläggas för jordbruksfastighct, vilken vid fastighetstaxe

ring 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 bestäms med vilket 
promilletal avgiften för det året skall utgå. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Riksstat 
Redovisat 

1967/68 
10,2 

9,9 

1968/69 
10,2 
10,6 

1969/70 
10,2 

9,7 

1970/71 
10,2 

9,6 

1971/72 
11,7 

I skrivelse till riksrevisionsvcrket den 16 november 1971 har skogssty
relsen anfört följande: 

"Genom kungörelsen (1971: 57) om uttagande av skogsvårdsavgift för 
år 1971 har Kungl. Maj:t med stöd av riksdagens beslut funnit gott för
ordna att det promilletal, med vilken skogsvårdsavgift enligt förordning
en (1946: 324) om skogsvårdsavgift skall utgå för år 1971, skall vara 
0,9 promille. 

Enligt inhämtad uppgift (preliminär) från statistiska centralbyrån upp
går underlaget för beräkning av skogsvårdsavgift år 1971 till 12 808 
milj. kr. Motsvarande underlag föregående år var 10 784 milj. kr. 

Den i riksstaten för budgetåret 1971/72 upptagna inkomsten av skogs
vårdsavgifter är 11,7 milj. kr. Vid tillämpning av promilletalet 0,9 på 
undcrlagssumman 12 808 milj. kr. skulle inkomsten för sagda budgetår 
bli 11 527 milj. kr. Det verkliga inkomstutfallet avviker emellertid alltid 
något från det utifrån teoretiska utgångspunkter beräknade beloppet 

För att inkomsten av skogsvårdsavgift budgetåret 1972/73 skall kunna 
uppgå till 11,7 milj. kr. skulle vid samma underlagssumma 1972 som 
1971 avgiften för år 1972 rent matematiskt behöva tas ut med 0,914 
promille. Med hänvisning till ovanstående erfarenhetstal vill skogssty
relsen emellertid föreslå att promillesatsen upptas till oförändrat 0,9 
promille för år 1972 och att inkomsterna beräknas till 11,7 milj. kr. för 
budgetåret 1972/73. 

Vad här sagts om skogsvårdsavgiften för år 1972 samt statsinkoms
terna härav för budgetåret 1972/73 gäller, under förutsättning av något
sånär oförändrad underlagssumma, även år 1973 resp. budgetåret 1973/ 
74." 
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Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln skogsvårdsavgifter 
för budgetåret 1971/72 till 11 700 000 kr. och föreslår, i avvaktan på 
beslut om promilletalets storlek, att titeln för budgetåret 1972173 upp
förs med likaledes 11 700 000 kr. 

Bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Riksstat 
Redovisat 

1967/68 

4,0 
2,0 

1968/69 

3,5 
2,1 

1969 /70 

3,0 
2,0 

1970/71 

3,0 
2,4 

1971 /72 

3,0 

Bcvillningsavgift för särskilda förmåner och rättigheter utgår för 
utlandet bosatt person, som anordnar eller medverkar vid offentlig före
ställning i Sverige. 

Enligt förordning den 17 december 1969 (nr 791) har avgiften för an
ordnare höjts från 10 till 15 0/0 av bruttoinkomsten. Bestämmelsen gäller 

. fr. o. m. den 1 mars 1970. För medverkande höjdes avgiften från 20 till 
30 0;0 den 1 januari 1971. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln bevillningsavgifter 
för särskilda förmåner och rättigheter för budgetåret 1971/72 till 
3 000 000 kr. och föreslår, att titeln för budgetåret 1972/73 uppförs 
med likaledes 3 000 000 kr. 

Arvsskatt och gåvoskatt 

Arvs- och gåvoskatt utgår enligt förordning den 6 juni 1941 (nr 416) 

med därefter senast genom förordning den 27 maj 1970 (nr 174) före
tagna ändringar, vilka trädde i kraft den 1 januari 1971. Skattskyldig 
är den som genom arv eller testamente eller genom gåva förvärvar egen
dom. Befriade från skyldighet att erlägga arvs- och gåvoskatt är staten 
och vissa stiftelser samt från att erlägga gåvoskatt dessutom bl. a. kyrka, 
landsting, kommuner och hushållningssällskap. Uppbörden av arvsskatt 
och gåvoskatt ombesörjs av länsstyrelserna. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971 /72 

Riksstat 210,0 200,0 210,0 270,0 300,0 
Redovisat 206,1 222,0 236,6 235,1 

Därav influten 
gåvoskatt ca 14,7 29,8 44,5 42,3 

Under juli-september 1971 har i arvs- och gåvoskatt redovisats sam
manlagt 55,9 milj. kr. mot 53,4 milj. kr. under motsvarande tid före
gående budgetår. 
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Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln arvsskatt och gå
voskatt för budgetåret 1971/72 till 250 000 000 kr. och föreslår, att titeln 
för budgetåret 1972/73 uppförs med 270 000 000 kr. 

Lottcrivinstsimtt 

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 tombola
lotteri 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 skatte
pliktig varu- eller penningvinst till 200 resp. 50 kr. Skatten utgår för 

närvarande med 20 O/o på premicobligationsvinst och med 30 O/o av 
vinstens värde på annan vinst. På annan vinst än sådan i varu- eller 
tombolalotteri skall skatt dock ej erläggas med högre belopp än att 
därefter återstår femtio kronor. Vid beräkning av skattebeloppet skall 
i vinstens värde inräknas den på vinsten bclöpandc skatten. Lotteriets 
anordnare eller premieobligationens utfärdare skall innehålla så stor 
del av vinsten, som motsvarar den stadgade skatten på densamma. Det 
åligger lotteriarrangör· att erlägga den på vinstern~ belöpande skatten 
genom insättning på postgirokonto hos riksskattcverket som är beskatt
ningsmyndighet. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de se
naste budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 
Riksstat 
Redovisat 

1967/68 

95,0 
91,6 

1968/69 

95,0 
94,9 

1969/70 

100,0 
97,5 

1970/71 

100,0 
107,7 

1971/72 

105,0 

l sin förenämnda skrivelse till riksrevisionsverket har riksskatteverket 
beräknat inkomsterna av Jotterivinstskatt till 120 milj. kr. för inneva
rande budgetår och till 125 milj. kr. för budgetåret 1972/73. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln lotterivinstskatt 

för budgetåret 1971/72 till 120 000 000 kr. och föreslår, att titeln för 
budgetåret 1972/73 uppförs med 125 000 000 kr. 

Stämpelskatt och stämpelavgift 

Stämpelskatt utgår enligt stämpelskatteförordningen den 21 maj 1964 
(nr 308) och omfattar förvärv av fast egendom och tomträtt, inteck
ning för fordran, förvärv av registrcringspliktigt fartyg, emission av 
aktier, obligationer och vissa andra svenska värdepapper, insatser i 
svenska kommanditbolag, vissa transaktioner med ulländska värde
papper samt lotterier. Inom det skattepliktiga området utgår stämpel-
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skatt med vissa undantag (bl. a. för stat och kommun) enligt följande 
beräkningsgrunder. 

Vid förvärv av fast egendom och tomträtt skall sfämpelskatt erläg
gas med en krona för varje fullt hundratal kronor av egendomens vär
de 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 stämpel

skatt utgå med fyra kronor för varje fullt tusental kronor av det 
kapitalbelopp, för vilket inteckning beviljas eller ansökan om inteck
ning förklaras vilande. Vid förvärv av registreringspliktigt fartyg med 
ett värde av minst 25 000 kr. skall stämpelskatt erläggas med en krona 
för varje fullt hundratal kronor av fartygets värde vid tiden för förvär
vet. Vid emission av aktier, obligationer och vissa andra svenska vär
depapper 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 obliga
tioner och andra skuldebrev med 60 öre för varje påbörjat hundratal 
kronor av skuldebrevets nominella belopp. För lotteri skall under vissa 
förutsättningar stämpelskatt utgå med fem kronor för varje fullt 
hundratal kronor av insatsbeloppet i den mån detta överstiger 15 000 kr. 

Stämpelavgift utgår enligt förordning den 21 maj 1964 (nr 309) 
om ändring i förordningen den 6 november 1908 (nr 129) vid köp 
och byte av fondpapper. 

Enligt stämpelkungörelsen skall influtna stämpelmedel inlevereras till 
riksskatteverket resp. sjöfartsstyrelsen, som är uppbördsmyndigheter. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln stämpelskatt och 
stämpelavgift framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 
Riksstat 
Redovisat 

1967/68 
200,0 
232,1 

1968/69 
205,0 
226,5 

1969/70 
250,0 

1255,1 

1970/71 
260,0 
252,1 

1971/72 
254,0 

1 Därav ca 15 milj. kr. från emission av aktier i det fr. o. m. den 1 januari 1970 
bildade statliga förvaltningsbolaget. 

R i k s s k a t t e v e r k e t har i sin förenämnda skrivelse till riks
revisionsverket beräknat inkomsterna av stämpelskatt och stämpelavgift 
till 300 milj. kr. för budgetåret 1971/72 och till 290 milj. kr. för bud
getåret 1972/73. 

S j ö farts styre 1 s en uppskattar inkomsterna av stämpelskatt vid 

förvärv av registreringspliktiga fartyg till 3,7 milj. kr. för vart och ett 
av budgetåren 1971/72 och 1972/73. 

Riksrevisionsverkct beriiknar inkomsterna på titeln stämpelskatt och 
stämpelavgift för budgetåret 1971/72 till 305 000 000 kr. och föreslår, 
att titeln för budgetåret 1972/73 uppförs med likaledes 305 000 000 kr. 
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2. Automobilskattemedel 

Fordonsskatt 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 
Riksstat 
Redovisat 

1967/68 

940,0 
865,7 

1968/69 

1 000,0 
962,8 

1969/70 

1 140,0 
I 129,6 

1970/71 

1 210,0 
1 232,0 

1971/72 

1 305,0 

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 med
delade bestämmelser. Skattesatserna har justerats vid flera tillfällen. 
Enligt förordning den 24 februari 1967 (nr 38) uppräknades fordons
skattens grund- och tilläggsavgifter med 50 O/o fr. o. m. den 1 januari 
1968. För släpfordon skedde en ytterligare höjning fr. o. m. den 1 ja
nuari 1970 enligt förordning den 23 maj 1969 (nr 296). Fr. o. m. samma 
tidpunkt utgår skatt på traktorer enligt förordning den 23 maj 1969 (nr 

297). I förordning den 17 december 1969 (nr 711) sänktes skattesatserna 
för traktor, som används i jordbruk (klass Il), fr. o. m. den 30 decem

ber 1969. 
Länsstyrelse skall enligt förordning den 17 oktober 1969 (nr 553) 

pröva frågan om nedsättning av eller befrielse från traktorskatt och om 
medgivande att hänföra traktor i klass I till klass Il. 

En omläggning av vägtrafikbeskattningen för lastbilar, släpfordon och 
bussar skedde den 1 januari 1971 genom justering av den årliga for
donsskatten enligt förordning den 27 november 1970 (nr 630). 

Fordonsskatt beräknas för personbilar, traktorer och motorcyklar 
efter tjänstevikt och för lastbilar, släpfordon och bussar efter totalvikt. 

Fordonsskatten utgår för år räknat med följande belopp: 

Typ av fordon 

Personbil 
Traktor (klass I) 

tjänstevikt högst 1 300 kg 
tjänstevikt över 1 300 kg 

Traktor (klass Il) · 
tjänstevikt högst 2 500 kg 
tjänstevikt över 2 500 kg 

Tvåhjulig motorcykel utan sidvagn 
tjänstevikt högst 75 kg 
tjänstevikt över 75 kg 

Tvåhjulig motorcykel med sidvagn 
och trehjulig motorcykel 

Grund
avgift 
Kronor 

165 

200 
85 

120 
180 

45 
60 

90 

Tilläggsavgifter 
kr/påbörjat 100-ta! kg 
Kilogram 
901- 3 001-

42 

30 .'10 

7001-

90 
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Grundavgiften för bussar och lastbilar utgår med 165 kr. Därtill kom
mer en tilläggsavgift för varje påbörjat 100-tal kilogram av totalvikten 
över en mot grundavgiften svarande totalvikt. Storleken på denna till
läggsavgift är beroende på fordonsslag, drivmedelsslag, antal hjulaxlar 
och totalviktsintervall samt för lastbilar förekomsten av anordning för 
påhängsvagn. 

För släpfordon utgår grundavgiften med 120 kr. Tilläggsavgiften be
stäms av antal hjulaxlar, totalviktsintervall samt huruvida släpfordonet 
är påhängsvagn eller annan släpvagn. 

Ordinarie uppbörd av fordonsskatt äger rum under tiden lO februari 
-4 mars varje år. Enligt förordning den 3 november 1967 (nr 605) och 
den 20 september 1968 (nr 488) gäller att om fordonsskatten översti
ger 1 500 kr. betalningsanstånd kan medges för belopp överstigande 
1 000 kr. intill utgången av maj, augusti resp. november månad. Tid
punkten är beroende av skattens storlek. Bestämmelserna om betal
ningsanstånd gäller även traktorskatt enligt förordning elen 23 maj 1969 
(nr 299). 

Utvecklingen av beståndet (netto) av olika forclonsslag under de se
naste åren enligt centrala bilrcgistret belyses av följande uppställning. 

Antal fordon vid utgången av resp. år samt nettoförändringen av fordonsbeståndet 
under året 

1966 1967 1968 1969 1970 

Personbilar 1889000 1 976248 2 071 303 2193 634 2 287 709 
+ 96 329 + 87 248 + 95 055 + 122 331 + 94075 

Lastbilar 133 288 137 796 138 769 142 603 144 514 
+ 1 734 + 4 508 ' 973 + 3 834 + 1 911 T 

Släpfordon 84174 97 195 107 380 123 083 136 321 
+ 13 741 + 13 021 + 10185 + 15 703 + 13 238 

Bussar Il 047 12 083 12 597 13 580 14253 
+ 752 + 1 036 + 514 + 983 + 673 

Traktorer 243 528 251 078 257 933 248 184 243 451 
+ 9103 + 7 550 + 6 855 9 749 4733 

Motorcyklar 52265 47 712 44255 42938 41 305 
12 154 4 553 3 457 1 317 1 633 

Under de tio första månaderna 1971 har nyregistrerats 148 244 per
sonbilar. Under samma tid 1970 var antalet 165 052. 

Vid beräkningen av fordonsskatterna för budgetåren 1971/72 och 
1972/73 har i största möjliga utsträckning prognos gjorts för varje tjäns
te- resp. totalviktsklass. Antalet nyregistrerade personbilar har antagits 
bli 190 000 st. år 1971, 200 000 st. år 1972 och 220 000 st. år 1973. 
Skrotningen av personbilar under ett år har beräknats till 5 O/o av be

ståndet vid föregående års utgång. 
För övriga fordonsslag har beräkningarna gjorts utifrån följande an

taganden om nettoförändringar i beståndet: lastbilar beräknas öka med 
2 000 st. per år och bussar med 1 000 st. per år. Släpfordon antas öka 
med 12 000 st. under 1971, med 15 000 st. under 1972 samt med 16 000 
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st. under 1973. Traktorbeståndet beräknas bli oförändrat och antalet 

motorcyklar antas minska med 2 000 st. per år. 

I nedanstående tablå har antalet fordon vid början av åren 1972 och 

1973 samt fordonsskatten för budgetåren 1971/72 och 1972/73 fram-

räknats. 

Antal Total- Beräknad Antal Total- Beräknad 
fordon i skatt medel- fordon i skatt medel-
tusental milj. kr. skatt per tusental milj. kr. skatt per 
l.l.1972 1971/72 fordon 1.1.1973 1972/73 fordon 

kr.• kr.• 

Personbilar 2 363 617 261 2445 645 264 
Lastbilar, bensin-

eller gasoldrivna 71 42 606 72 43 606 
övriga (främst 
dieseldrivna) 76 397 5 214 77 402 5 215 

Släpfordon 148 133 899 163 147 902 
Bussar 15 44 2 933 16 46 2 875 
Traktorer 243 35 144 243 35 144 
Motorcyklar 39 2 51 37 2 54 

Summa 1 270 I 320 

1 De beräknade medelskatterna illustrerar förskjutningar mellan viktklasserna 
så att en ökad medelskatt innebär en förskjutning mot högre viktklasser. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln fordonsskatt för 

budgetåret 1971/72 till 1 270 000 000 kr. och föreslår, att titeln för 

budgetåret 1972/73 uppförs med 1320000 000 kr. 

Bensin- och brännoljeskatt 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1967/68 1968/69 1969 /70 1970/71 1971/72 

Riksstat 1 760,0 1 800,0 1 900,0 2 005,0 2 038,0 
Redovisat 1 696,2 1 799,6 1 914,3 1 990,5 
Därav 

bensinskatt 1409,2 1491.7 1 578, 1 1 625,6 
brännoljeskatt 298,4 319;1 349,9 378,7 
restitutioner 11,3 11,2 13,7 13,8 

Glillande bestämmelser för bensinskatt återfinns i förordning den 7 

april ] 961 (nr 372), vilken ändrades senast genom förordning den 4 juni 

1971 (nr 252). Enligt bestämmelserna i denna förordning skall bensin

skatt erläggas för bensin och andra motorbränslen, som innehåller minst 

70 viktproeent bensin, samt för alkohol och alkoholblandningar avsedda 

för användning till motordrift. Den som inom riket tillverkar bensin 

är skyldig att vara registrerad hos riksskatteverket. Den som i större 

omfattning återförsäljer eller förbrukar bensin eller håller bensin i lager 

må efter ansökan registreras hos riksskatteverket. Skattskyldighet inträ-
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der för bensin, som av den som är registrerad levereras till köpare som 
icke är registrerad, eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning 
samt för bensin, som av annan än registrerad införs till riket, när in

förseln sker. Skattskyldig är den registrerade eller eljest den för vars 
räkning införseln äger rum. När skatt skall utgå vid införsel är general
tullstyrelsen beskattningsmyndighet. I fråga om skatt som skall utgå i 

andra fall är riksskatteverket beskattningsmyndighet. Enligt förordning 
den 9 april 1965 (nr 78) utgfir bensinskatt med 43 öre för liter fr. o. m. 

den l 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 
vara, 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 skattskyldig enligt denna förordning skall vara registrerad hos 
riksskatteverket, vilket även är beskattningsmyndighet. Skatten utgår 

med 29 öre för liter utom i fråga om buss, vars tjänstevikt överstiger 
3 000 kilogram, då skatten utgör 22 öre för liter. 

Brännoljeskatt utgår enligt förordning den 15 december 1961 (nr 
653), vilken ändrades senast genom förordning den 4 juni 1971 (nr 253), 
för brännolja, som är ägnad att användas till drift av motor i motor
fordon. Begreppet motorfordon har härvid samma innebörd som i väg

trafikförordningen. Den som inom riket tillverkar brännolja är skyldig 
att vara registrerad hos riksskatteverket och den som i större omfatt
ning försäljer brännolja må efter ansökan registreras hos riksskatte
verket. Aven förbrukare, som förbrukar brännolja för såväl drift av 
motor i motorfordon som för annat ändamål, må efter ansökan registre
ras hos riksskatteverket. Skattskyldighet intdider för registrerad till
verkare och registrerad leverantör, då brännolja levereras till köpare, 
som icke är registrerad, eller tas i anspråk för annat ändamål än för
säljning, för registrerad förbrukare då obeskattad brännolja påfylls 
bränsletank i motorfordon, vartill han är ägare, eller av honom över
låts till den som icke är registrerad samt för den som icke är registre
rad, 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. 

Enligt förordningar den 23 maj 1969 (nr 301 och 303) utgår fr. o. m. 
den 1 januari 1970 skatt även för brännolja och gasol, som förbrukas 
för drift av traktor och motorredskap tillhörande klass I. 

Skatt utgår icke för mineraloljeprodukt, som införs till riket för att 
vid oljeraffinaderi användas uteslutande såsom råvara vid tillverkning av 

bensin. Dessutom är från beskattning undantagen bensin och motorsprit, 
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som används för järnvägsdrift, civil och militär luftfart, avprovning av 
motorer och annat tekniskt ändamål än motordrift. Vidare är efter sär
skild prövning av riksskatteverket bensin, som förbrukats eller försålts 
för förbrukning vid produktion av skattepliktig elkraft, undantagen från 

beskattning. 
Beskattningsmyndighet är vid införsel gencraltullstyrelsen och i öv

riga fall riksskatteverkct. 

Rik s s k a t t ev er k e t har i skrivelse till riksrevisionsverkct den 
8 november 1971 anfört följande: 

"Bensinskatt 

Bensinskatt har under budgetåret 1970/71 influtit med 1 625,6 milj. 
kr. Under tiden juli-oktober 1971 har influtit 618,2 milj. kr. (juli
oktober 1970 595,0 milj. kr.). Enligt inhämtade uppgifter från oljeföre
tagen torde under november och december 1971 inkomsten av bensin
skatt bli ungefärligen (157 + 137 =) 294 milj. kr. (motsvarande må
nader 1970 inflöt 149,2 + 136,2 eller tillhopa 285,4 milj. kr.). Under 
tiden juli-december 1971 beräknas därför inkomsten av bensinskatt 
bli 3,6 O/o högre än under motsvarande tid föregående år eller ca 912 
milj. kr. 

Inkomsten av bensinskatt under januari-juni 1971 uppgick till 745,3 
milj. kr. Med en beräknad konsumtionsökning av 2,5.0/o kan inkomsten 
under motsvarande tid 1972 beräknas bli ca 764 milj. kr. Den genom
snittliga ökningen av bensinskatten för budgetåret l 971/72 sl..'Ullc därige
nom bli 3,1 O/o. 

RSV:s uppbörd under budgetåret 197li72 kan följaktligen beräknas 
till (912 + 764 =) 1 676 eller avrundat 1 675 milj. kr. Under antagande 
av en fortsatt årlig ökning av bensinkonsumtionen med 3 0/0 beräknar 
verket skatteinkomsten under budgetåret 1972/73 till l 725 milj. kr. och 
under budgetåret 1973/74 till 1 775 milj. kr. 

B r ä n n o I j e s k a tt (i n k I. g a s o I s k a t t) 

Brännoljeskatt har under budgetåret 1970/71 influtit med 378,7 milj. 
kr. Under tiden 1 juli-30 november 1970 inflöt brännoljeskatt med 
181,6 milj. kr. Under motsvarande tid 1971 beräknas skatteinkomsten 
bli ca 180 milj. kr. Ingen gasolskatt har influtit under tiden juli-okto
ber 1971. 

Enligt uppgifter från oljeföretagen synes inte böra räknas med någon 
ökning av brännoljeförbrukningen för resterande del av budgetåret. 
Under tiden december 1970-juni 1971inflöt197,2 milj. kr. 

RSV:s uppbörd under budgetåret 1971/72 kan således beräknas till 
(180 + 197,2 =) avrundat 380 milj. kr. Under antagande att konsum
tionsökningcn framdeles blir ca 3 O/o per år, beräknar verket skatte
inkomsten under budgetåret 1972/73 till 390 milj. kr. och under budget
året 1973/74 till 400 milj. kr. 

Den sammanlagda inkomsten av bensin- och brännoljeskatt kan 
följaktligen anges till (1 675 -+- 380 =) 2 055 milj. kr. för budgetåret 
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1971/72 och (1 725 + 390 =) 2 115 milj. kr. för budgetåret 1972/73 
samt (l 755 + 400 =) 2 175 milj. kr. för budgetåret 1973/74." 

S t a t e n s j o r d b r u k s n ä m n d har i skrivelse till riksrevisions
verket den 13 oktober 1971 uppskattat utbetalningarna på titeln till 
11,l milj. kr. för budgetåret 1971/72 och 11,0 milj. kr. för vartdera av 

budgetåren 1972/73 och 1973/74. 
Enligt riksskatteverket och jordbruksnämndens beräkningar skulle 

inkomsterna på titeln bensin- och brännoljcskatt kunna uppskattas till 
2 043,9 milj. kr. under budgetåret 1971172 och till 2 104 milj. kr. under\ 

budgetåret 1972/73. 

Riksrevisionsverkct beräknar inkomsterna på titeln bensin- och bränn
oljcskatt för budgetåret 1971/72 till 2 044 000 000 kr. och föreslår, att 
titeln för budgetåret 1972/73 uppförs med 2 104 000 000 kr. 

3. Allmän arbetsgivaravgift 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1968/69 

Riksstat 300,0 
Redovisat 287,3 

1969/70 

750,0 
698,1 

1970/71 

880,0 
1202,4 

1971/72 

1 905,0 

Enligt förordning den 6 juni 1968 (nr 419) med därefter genom för
ordning den 30 oktober 1970 (nr 566) företagna ändringar skall allmän 
arbetsgivaravgift erläggas till staten fr. o. m. den 1 januari 1969. Avgif
ten skall erläggas av arbetsgivare och av fysisk person vilken haft in
komst av här i riket bedriven rörelse eller av här belägen jordbruksfas
tighet som han själv brukar. Även staten och kommunerna är skyldiga 
att erlägga avgift. 

För arbetsgivare utgår avgiften med 2 °/o av summan av vad han un
der året utgivit som lön till arbetstagare i pengar eller naturaförmåner 
i form av kost eller bostad. För vissa redare beräknas dock allmän ar
betsgivaravgift efter lägre procentsats. Vid beräkning av arbetsgivarav
giften 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 2 °/o av sådan inkomst i den mån arbetsgivare ej skall erlägga all
män arbetsgivaravgift för inkomsten. Inkomst av rörelse eller jordbruks
fastighct som ej uppgår till 500 kr. per år och förvärvskälla skall ej tas 
med vid beräkning av egenavgift. 
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Beträffande debitering och uppbörd av allmän arbetsgivaravgift gäller 
i stort sett vad som föreskrivits för avgifter till sjukförsäkring och till 
försäkring för tilläggspension. 

I skrivelse till riksrevisionsverket den 29 oktober 1971 har riksförsäk

ringsverket beräknat inkomsterna på riksstatstiteln allmän arbetsgivar
avgift till 1 920 milj. kr. för budgetåret 1971/72 och till 2 110 milj. kr. 

för budgetåret 1972/73. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln allmän arbetsgivar
avgift för budgetåret 1971/72 till 1 920 000 000 kr. och föreslår, att ti
teln för budgetåret 1972/73 uppförs med 2 110 000 000 kr. 

4. Tullar och acciser 

Tullmedel 

Förändringarna i de beräknade och behållna inkomsterna av tullme
del under de senast förflutna fyra budgetåren framgår av nedanstående 
sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971 /72 
Riksstat 950,0 880,0 970,0 1 070,0 l 060,0 
Debiterad uppbörd 1 045,6 1 061,4 I 138,9 I 133,0 
Influten bruttoinkomst 1 036,2 1 033,5 J 123,4 J 127,5 
Utbetalad.: restitutioner 86,4 80,7 77,4 91,1 
Redovisad nettoinkomst 949,8 952,8 1 046,0 1 036,4 

Införselns värde (milj. kr.) och debiterad tull i O/o av införselns värde 
de senaste fyra budgetåren var: 

Budgetår 1967 /68 

Införselns värde 25 l 71 
Debiterad tull i % av införselns värde 4,2 

' Prel. uppgift. 

1968/69 

28 415 
3,7 

1969/70 1970/71 

33 886 136 103 
3,4 3,1 

I skrivelse till riksrevisionsverket den 5 november 1971 har general

tullstyrelsen beträffande beräkningen av tullmcdelsinkomsterna samt 
vissa andra av tullverket redovisade statsinkomster framhållit bl. a. föl
jande: 

"Importen av varor har hittills under år 1971 varit av samma omfatt
ning som under motsvarande tid år 1970. Exporten har diiremot ökat 
med 11 O/o. Värdet av importen under årets tre första kvartal uppgick 
sålunda till 26 412 milj. kr. mot 26 495 under samma period år 1970. 

Vissa uppgifter om import och export samt tullverkets influtna brut
touppbörd av tullmedel, - - - lämnas här nedan. 
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Årsbclopp Kvartalsbelopp 

I Il llI IV 

Importvärde (milj. kr.) 1969 30 571 7 210 7 583 7 410 8 368 
1970 36 251 8 782 9 326 8 387 9 746 

Prel. 1971 8 987 8 983 8 442 

Exportvärde (milj. kr.) 1969 29459 6 810 7 409 6979 8 261 
1970 35 150 7 716 8 862 8 426 9 986 

Prel. 1971 9 308 9 811 8 758 

Tullverkets influtna brutto-
uppbörd (milj. kr.) 1969 I 113 237 287 281 308 

1970 1106 286 248 268 304 
Prel. 1971 297 258 268 

I det följande lämnas en närmare redogörelse för beräkningen av 
uppbörden. Därvid har beaktats konjunkturinstitutets bedömning av 
konjunkturläget hösten 1971. Enligt denna bedömning väntas värdet av 
importen under åren 1971 och 1972 uppgå till resp. 36 245 och 38 250 
milj. kr. Ar 1970 uppgick importvärdet till 36 251 milj. kr. Importvär
det skulle således år 1971 bli i stort sett oförändrat jämfört med år 1970 
(- 4,5 O/o i volym och + 4,5 O/o i pris) för att år 1972 öka med ca 5,5 °/o 
( + 3,5 O/o i volym och + 2 O/o i pris). 

På grund av Sveriges åtaganden i Kennedyronden påbörjades den 
1.7.1968 en sänkning av vissa tullsatser i tulltaxan. Inom industrivaru
området berör tullsänkningarna cirka 70 % av den tullbelagda handeln 
mellan de viktigare handelsländerna. Tullsänkningen sker i etapper. Så
ledes avtrappades två femtedelar den 1.7.1968, en femtedel den 1.1.1970 
och en femtedel den 1.1.1971. Resten av sänkningen, en femtedel, av
trappas den 1.1.1972. Ungefär hälften av alla tullar skall halveras. Ge
nomsnittligt kommer de totala tullsänkningarna att uppgå till 35--40 % 
av de tidigare tullsatserna. Enligt i maj 1967 företagna beräkningar vän
tades detta tullsänkningsprogram fullt genomfört medföra ett bortfall 
av tulluppbörd med omkring 300 milj. kr. för år. I maj 1967 uppgick 
värdet av importen under den senaste tolvmånadersperioden till 23 850 
milj. kr. I juni 1971 hade detta värde stigit med 51 % till 36 103 milj. 
kr. Importen har således sedan maj 1967 ökat betydligt och förnyade 
beräkningar av Kennedyrondens inverkan på tulluppbörden har visat att 
tullbortfallet under första halvåret 1971 på grund av sänkningen den 
1.1.1971 av berörda tullsatser med ytterligare en femtedel torde ha upp
gått till omkring 45 milj. kr. Med hänsyn till den av konjunkturinstitutet 
beräknade förändringen av importen bör avtrappningen enligt Kennedy
ronden medföra en sänkning av tulluppbörden under budgetåret 1971172 
med 90 milj. kr. i förhållande till budgetåret 1970171. Den sista avtrapp
ningen motsvarar en ytterligare sänkning under budgetåret 1972173 med 
47 milj. kr. 

Den slutliga avvecklingen av tullen för varor, som är berättigade till 
områdesbehandling enligt EFTA-konventionen genomfördes den 31.12. 
1966. Nuvarande uppbörd av tull belöper således i huvudsak på varor 
från andra länder än dem som biträtt EFT A-konventionen. Värdet av 
importen från andra länder än EFT A-länder utgjorde budgetåret 
1970/71 62 O/o av det totala importvärdet. 
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Tullpreferenser i form av tullfrihet införes fr. o. m. den 1.1.1972 för 
import av halvfabrikat och färdigvaror från vissa utvecklingsländcr. 
Sannolikt kommer tullpreferens att ges även till Hongkong. De varor 
för vilka preferens tills vidare erbjuds omfattade år 1969 en import om 
totalt omkring 110 milj. kr. Tulluppbörden för denna import uppgick 
år 1969 till omkring 12 milj. kr. Den tullbelagda import från Hongkong 
som skulle omfattas av preferenser hade samma år ett värde av 37 milj. 
kr. Tull uppbars för denna import med ca 5 milj. kr. Det kommande 
tullbortfallet blir dock beroende av i vilken utsträckning utvecklingslän
<lerna kan utnyttja preferenserna för sin export. Styrelsen räknar med 
att tullbortfallet under innevarande budgetår kommer att begränsa sig 
till 3 milj. kr. och för vart och ett av budgetåren 1972/73 och 1973/74 
uppgå till 17 milj. kr. 

Såsom framgår - - - var värdet av importen under budgetåren 
1969/70 och 1970/71 av varor från andra länder än EFTA-länder resp. 
21 245 och 22 287 milj. kr. 

Enligt den statistiska redovisningen uppgick den debiterade tullen för 
denna import till resp. 1116 och 1 046 milj. kr. Med hänsyn till kon
junkturinstitutets bedömning av konjunkturläget och vidare till bl. a. 
den minskning av tulluppbörden som åtagandena i Kenncdyronden och 
de erbjudna tullpreferenserna i form av tullfrihet för import från ut
vccklingsländerna medför har bruttouppbörden av tull för varor från 
.andra länder än EFTA-länder beräknats till 945 milj. kr. för budgetåret 
1971/72 samt till resp. 938 och 977 milj. kr. för budgetåren 1972173 och 
1973/74. 

Även i fråga om varor som förs in från länder som biträtt EFTA-kon
ventionen kan tull utgå. Detta gäller bl. a. i det fall då konventionens 
bestämmelser för tullfrihet inte iakttas. Före den 1.7.1971 utgick tull 
även för malt- och läskedrycker som var berättigade till områdesbehand
ling. Tullen motsvarade därvid skatten på resp. malt- och läskedrycker. 
Numera redovisas skatten på importerade malt- och läskedrycker på 
särskild inkomsttitel, varför den uppbörd som redovisas som tull mins
kar i motsvarande grad. Eftersom importen av maltdrycker från EFT A
länderna är omfattande, kommer uppbörden av tull för varor från dessa 
länder att minska betydligt och beräknas för budgetåren 1971/72, 1972/ 
73 och 1973/74 stanna vid resp. 26, 23 och 24 milj. kr. 

Uppbörden av tull för varor som ej redovisas i utrikeshandelsstatisti
ken (t. ex. resgods- och gåvoförsändelscr) samt av vissa avgifter och er
sättningar som redovisas som tullmedel kan beräknas till 9 milj. kr. för 
budgetår. 

Den totala bruttouppbörden av tullmedel för budgetåret 1971/72 
skulle således utgöra (945 + 26 + 9 =) 980 milj. kr. För budgetåren 
1972/73 och 1973/74 beräknar styrelsen bruttouppbörden av tullmedel 
till resp. (938 + 23 + 9 =) 970 och (977 + 24 + 9 =) 1 010 milj. kr. 

Från uppbördsbeloppen avgår restitutioner av tullmedel. Under bud
getåren 1969/70 och 1970/71 uppgick dessa restitutioner till resp. 77 och 
91 milj. kr. För vart och ett av budgetåren 1971/72, 1972/73 och 1973/ 
74 uppskattar styrelsen restitutioner av tullmedel till 90 milj. kr. 

Styrelsen beräknar nettouppbörden av tullmedel för budgetåret 1971/ 
72 till (980- 90 =) 890 milj. kr. och för budgetåren 1972/73 och 
19 73/74 till resp. (970 - 90 =) 880 och (1 010 - 90 =) 920 milj. kr." 
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Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln tullmedel för bud

getåret 1971/72 till 890 000 000 kr. och föreslår, att titeln för budgetåret 

1972/73 uppförs med 880 000 000 kr. 

Mervärdeskatt 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln fr. o~ m. skattens 

införande framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Riksstat 
Redovisat 

1968/69 

2 000,0 
I 991,2 

1969/70 

6 900,0 
16741,1 

1970/71 

8 900,0 
9 088,3 

1971/72 

12 200,0 

1 Tullverkets övergång till centraliserat uppbördsförfarande medförde att upp
börden genom förskjutning minskade med ca 200 milj. kr. 

De redovisade inkomsternas fördelning på månader och ingående 

komponenter för budgetåret 1970/71 och de fyra första månaderna 

1971/72 framgår av nedanstående tablå: 

Influten mervärdeskatt, månadsvis, milj. kr. 

Tullverkets Länsstyrelsernas uppbörd Summa 
uppbörd 

Åter-Inkomster 
(postgiro- betalning 
konto 444) 

1970 

Juli 285 70 211 144 
Aug. 299 986 238 1047 
Sept. 260 53 201 112 
Okt. 327 942 289 980 
Nov. 394 52 233 213 
Dec. 304 1127 317 1114 

1971 

Jan. 322 68 151 239 
Febr. 355 I 976 314 2017 
Mars 593 73 375 291 
April 478 1 239 438 1 279 
Maj 406 52 389 69 
Juni 557 1 518 541 I 534 

Summa budget-
året 1970/71 4 580 8 156 3 697 19039 

Juli 585 88 388 285 
Aug. 441 1 593 447 I 587 
Sept. 458 79 422 115 
Okt. 465 1476 441 1 500 

1 Tillkommer restantier med 65 milj. kr., vilket gör summa 9 104 milj. kr. 
DilTerensen jämfört med ovan redovisat beror på att vissa överföringar mellan 
länsstyrelserna här redovisats brutto. 

4 Riksdagen 1972. 1 sam!. Nr 1. Bilaga 1. Bil. 2 
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Enligt förordning den 6 juni 1968 (nr 430) med därefter genom för
ordning den 29 november 1968 (nr 580) företagna ändringar skall 
allmän omsättningsskatt enligt mervärdeskatteprincipen erläggas till sta
ten fr. o. m. den 1 januari 1969. Förordningen om mervärdeskatt ändra
des i vissa delar och nytrycktes i förordning den 23 maj 1969 (nr 237). 
Mervärdeskatten utgår på värdet (beskattningsvärdet) av de omsatta 

skattepliktiga varorna och tjänsterna i varje produktions- eller distribu
tionsled samt, i fråga om importen, på importvärdet. Enligt förordning 
den 6 februari 1970 (nr 4), som trädde i kraft den 9 februari 1970 
höjdes skattesatsen från 10 till 14 O/o av beskattningsvärdet för bl. a. 
personbil, motorcykel, campingvagn, fartyg och fartygsmotor som ej 
används i yrkesmässig trafik samt televisionsmottagare. Den sistnämnda 
förordningen ändrades genom förordning den 30 oktober 1970 (nr 569), 
som trädde i kraft den 1 november 1970. Ändringen innebar att de 
ovan nämnda varorna utökades med diskmaskin, frysskåp och frysbox, 

kylskåp och svalskåp, elektrisk tvättmaskin och torkcentrifug, elektrisk 
spis samt rusdryck, med undantag av starköl, vid annan omsättning än 
i samband med förtäring. Dessutom innebar ändringen att skattesatsen 
höjdes från 14 till 15 O/o. 

Enligt förordning den 27 maj 1970 (nr 166) utgår fr. o. m. 1 januari 
1971 mervärdeskatten med 15 O/o av beskattningsvärdet för samtliga 
skattepliktiga varor och tjänster med undantag för monteringsfärdigt 
hus, för vilket skattesatsen är 9 O/o. Skattskyldig är den som inom landet 
i yrkesmässig verksamhet omsätter skattepliktig vara, byggnad eller 
tjänst eller till landet importerar skattepliktig vara. Mervärdeskatt utgår 
ej vid export, men skattskyldighet föreligger likväl för exportörer i syfte 
att undanröja en skattebelastning på exporterade varor och tjänster. 

Länsstyrelsen är beskattningsmyndighet vid försäljning eller annan 
omsättning inom landet. Vid import är tullverket beskattningsmyndighet. 
Den som är skattskyldig skall vara registrerad hos lämslyrelsen i resp. 

län. 
I skrivelse till riksrevisionsverket den 5 november 1971 har general

tullstyrelscn beträffande beräkningen av bl. a. mervärdeskatten framfört 
följande: 

''Mervärdcskatt skall erläggas vid all import av skattepliktiga varor. 
Från och med den 1.1.1971 höjdes skatten från 10 till 15 O/o av beskatt
ningsvärdet. För monteringsfärdiga hus utgår dock skatten med 9 Ufo av 
beskattningsviirdet. Importen av sådana hus är ej så omfattande att den 
påverkar uppbördskalkylen. 

Beskattningsvärdet utgörs vid införsel av varans tullvärde (cif-värde) 
med tillägg av tull och annan skatt eller avgift, som tas ut vid import
tillfället, inklusive mervärdeskatt. Skattesatsen 15 O/o motsvarar 17,65 Ufo 
när skatten beräknas på en varas pris före pålägget av merviirdeskatt. 

Enligt den av statistiska centralbyrån publicerade allmänna månads
statistiken uppgick under sexmånadersperioden april-september 1971 
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värdet av den totala importen (cif-värdet) till sammanlagt 17 425 milj. 
kr. Under samma tid debiterades i tullverket mervärdcskatt med 2 919 
milj. kr. Den debiterade mervärdeskatten motsvarade således för nämn
da period 16,7 O/o av importvärdet, som till ca 10 O/o avser icke skatte
pliktiga varor. 

Om förhållandet mellan värdet av skattepliktiga och icke skattepliktiga 
varor förutsättes under prognosperioden bli detsamma som under nämn
da sex månader kan mervärdeskatten antas komma att motsvara 16,7 O/o 
av värdet av den totala importen. 

Såsom förut nämnts har konjunkturinstitutet beräknat det totala 
importvärdet för åren 1971 och 1972 till resp. 36 245 och 38 250 milj. 
kr. Med stöd härav har importvärdet för budgetåret 1971/72 beräknats 
till 37 000 milj kr. Vid i stort sett samma ökningstakt i importen under 
åren 1973 och 1974 som under år 1972 kan importvärdena för budget
åren 1972/73 och 1973/74 uppskattas till resp. 39 500 och 41 250 milj. 
kr. 

Med utgångspunkt från dessa importvärden kan uppbörden av mer
värdeskatt under budgetåret 1971/72, 1972/73 och 1973/74 beräknas till 
6 200, 6 600 och 6 900 milj. kr. 

Med hänsyn till att de restituerade beloppen av mervärdeskatt är 
synnerligen små i förhållande till uppbörden har styrelsen ansett sig 
kunna bortse därifrån vid beräkningen av uppbördens storlek." 

Riksrevisionsverket har vid beräkning av mervärdcskatten för budget
åren 1971/72 och 1972/73 använt en metod som beskrivs i det följande. 

Grundunderlag har varit nettoinflödet per 2-månadersperiod för bud

getåret 1970/71. Dessa siffror har justerats för: 
1. Höjningen av mcrvärdeskatten i februari 1970 till 14 O/o på vissa 

kapitalvaror har antagits öka nettoinflödet för perioderna från septem
ber-oktober 1970 till januari-februari 1971 med 25 milj. kr. per pe
riod. 

2. Höjningen i november 1970 har antagits öka nettoinflödet med 
20 milj. kr. för perioden november-december 1970 och med 30 milj. kr. 
för januari-februari 1971. 

3. Inför höjningen av mcrvärdeskatten från 10 O/o till 15 O/o den 1 ja
nuari 1971 tidigarelades bl. a. färdigställandet av en del byggnader. 
Detta medförde att nettoinflödet under perioden januari-februari blev 
mycket högt. Effekten har uppskattats till 300 milj. kr. vilka sedan 
jämnats ut med 50 milj. kr. under var och en av de följande sex må
naderna. 

4. P. g. a. arbetsmarknadskonflikten i februari 1971 kom återbetal
ningarna av överskjutande ingående skatt ej att ske i rätt tid. Under 
januari-februari 1971 utbetalades uppskattningsvis 200 milj. kr. för 

litet. Dessa pengar antas ha blivit utbetalda under de två följande pe
rioderna. 

Efter dessa justeringar har man sålunda erhållit ett bcräkningsunder
lag för 1970/71. Detta har skrivits fram med en procentuell ökning som 
erhållits enligt följande: 
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Totala lönesumman har jämfört med föregående år, antagits öka för 

1971 med 9 O/o, för 1972 med 10 O/o och för 1973 med 8 O/o. På basis 
härav har därefter ökningen i konsumtion av mervärdcskattepliktiga 

varor och tjänster bestämts till, för år 1971 7 O/o och för år 1972 9 O/o. 
För år 1973 uppskattas ökningen till 7 O/o. 

För att få med höjningen av mervärdeskatten från 10 till 15 O/o den 

1.1.1971 har följande modell använts: 

Skatteinflödet viss period = (0,07 + 0,5 · 1,07) X inflödet motsvaran

de period föregående år. 

Det har antagits att effekten av skattehöjningen släpar efter en period. 

På ovan beskrivna sätt har beräkningsunderlaget för 1970/71 skrivits 

fram till 1971/72 och 1972/73. 
I nedanstående tablå redovisas resultaten av beräkningarna i milj. kr. 

Månad för skatte- Utfall Beräknat Beräknat 
inflöde 1970/71 1971/72 1972/73 

Juli-aug. 1191 1 1 872 2095 
Sept. -okt. 1 092 1 1 615 1 815 
Nov.-dec. 1 327 2008 2243 
Jan. -febr. 2256 2 682 2 978 
Mars-april 1 570 1 821 1 948 
Maj-juni 1 603 1 961 2098 
Rcstantier 65 86 95 

Summa 9104 12045 13272 
1 Utfallssiffror 

Under hänvisning till ovanstående beräknar riksrevisionsverket in

komsterna på titeln mervärdeskatt för budgetåret 1971/72 till 
12 050 000 000 kr. och föreslår, att titeln för budgetåret 1972/73 uppförs 

med 13 300 000 000 kr. 

Särskilda varuskatter 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971 /72 

Riksstat 365,0 415,0 410,0 415,0 385,0 
Redovisat 384,5 394,0 393,1 388,9 
Därav 

Skatt på choklad och 
konfektyrvaror 207,7 211,3 216,6 214,9 

Skatt på tekniska 
preparat 92,9 98,8 95,6 95,9 

Försäljningsskatt 54,8 52,1 48,0 45,6 
Pälsvaruskatt 1 9,6 11,5 10,0 9,3 
Särskild varuskatt på 

importerade varor• 19,6 20,4 22,8 23,3 
1 Omfattar även importerade pälsvaror. 
• Exkl. pälsvaror. 
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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 där
efter företagna ändringar, senast genom förordning den 4 juni 1971 
(nr 248). 

Enligt förordning den 9 april 1965 (nr 76) utgår särskild varuskatt 
fr. o. m. den 1 juli 1965 med 50 O/o på choklad- och konfektyrvaror, 
puder, nagellack och likartade skönhetsmedel samt på parfymer, hår
vatten etc. 

I samband med den provisoriska lösningen av vissa problem för livs

medelsindustrin till följd av Sveriges anslutning till EFTA infördes ge
nom förordning den 3 juni 1960 (nr 258) utjämningsskatt på vissa 
choklad- och konfektyrvaror samt på wafers och biscuits. Fr. o. m. den 
1 juli 1966 höjdes utjämningsskatten 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) med därefter 
företagen ändring genom förordning den 12 december 1969 (nr 716) in
fördes fr. o. m. den 1 januari 1967 utjämningsskatt på öl av typ B och 
starköl. För öl av typ B utgår skatten med 5 öre per liter och för starköl 
med 6 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 särskild pälsvaruskatt, dels i form av en styckeskatt på inom riket 
yrkesmässigt beredda, lösa pälsskinn och dels i form av en värdeskatt 
för vissa till riket införda pälsvaror m. m. Gällande styckeskatter fram
går av Kungl. Maj:ts kungörelse den 14 augusti 1970 (nr 507). Värde
skatten utgår fr. o. m. 1962 med procenttal varierande från 2 till 10 O/o. 
Enligt förordning den 4 juni 1971 (nr 246) upphör den ovan nämnda 
förordningen att gälla vid utgången av år 1971. 

Enligt förordning den 25 november 1960 (nr 615) utgår försäljnings
skatt fr. o. m. den 1 januari 1961 med 20 O/o för guldsmedsvaror dock 
att minimiskatten per kalenderår för registrerad försäljare med skatte
pliktig försäljning skall utgöra 1 200 kr. För mattor utgår försäljnings
skatten med likaledes 20 O/o, vartill kommer särskild skatt för impor
terade mattor varierande mellan 1 000 kr. och 10 000 kr. för 100 kg. 
Minimiskatten per år utgör 1 200 kr. i det fall försäljningen enbart av
ser egen tillverkning och eljest 3 600 kr. Genom förordning den 4 juni 
1971 (nr 247) upphävs förordningen om försäljningsskatt vid utgången 

av juni 1972. 
Varuskatterna uppbärs av riksskatteverket vid tillverkning resp. för

säljning inom riket samt vid import av hos riksskatteverket registrerad 
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importör och av generaltullstyrelsen vid import av annan än hos riks
skatteverkct registrerad importör. 

I sin förenämnda skrivelse till riksrevisionsverket har r i k s s k a t t e
v er k e t beräknat de inkomster, som uppbärs av verket, för budgetåren 
1971/72 och 1972173 till 345 resp. 326 milj. kr. Beträffande beräkning• 

arna anförs: 
"a) S är sk i 1 d varu s katt och ut j ä m ni n g s ska t t p å 

c ho k I a d- o c h ko n fe k ty r v ar o r, b i s c u i t s o c h w a f e r s 
s a m t vi s s a f o n d an t- o c h 1 i k v ä r d a m a s s o r inflöt under 
budgetåret 1970/71 med 214,9 milj. kr. Under tiden juli-oktober 1971 
inflöt 57,4 milj. kr. mot 61,0 milj. kr. under samma tid 1970, vilket 
innebär en minskning med 6,5 O/o. Minskningen beror till inte oväsentlig 
del på att några större företag inställt betalningarna. 

Den övergång från värdeskatt till viktskatt som skedde fr. o. m. den 1 
januari 1971 på här ifrågavarande område innebär en viss osäkerhets
faktor vid inkomstberäkningen. Vid omläggningen till viktskatt utgick 
man från att skatteutfallet skulle bli i stort sett oförändrat. 

Inkomsten för budgetåret 1971/72 synes böra beräknas till 210 milj. 
kr., för budgetåret 1972/73 till 220 milj. kr. och för budgetåret 1973/74 
till 230 milj. kr. 

b) S är sk i 1 d varuskatt på tekniska p repar a t inflöt 
under budgetåret 1970/71 med 95,9 milj. kr. Under tiden juli-oktober 
1971 inflöt 29,4 milj. kr. mot 28,0 milj. kr. under samma tid 1970, vil
ket innebär en ökning med 5 O/o. En sådan ökningstakt torde emellertid 
på längre sikt inte vara sannolik. 

Inkomsterna beräknas till 99 milj. kr. för budgetåret 1971/72, till 102 
milj. kr. för budgetåret 1972173 och till 105 milj. kr. för budgetåret 
1973/74. 

c) Förs ä I j ni n g s skatt på guldsmeds arbeten och 
knutna mattor inflöt under budgetåret 1970/71 med 45,6 milj. kr. 
Under tiden juli-oktober 1970 erlades 13,6 milj. kr. och under samma 
tid 1971. 11,l milj. kr. Minskningen utgör nära 20 °Jo. 

Tendensen har under en följd av år varit fallande. Skatten upphör 
den 30 juni 1972, vilket torde medföra ytterligare inkomstminskning för 
innevarande budgetår. 

För budgetåret 1971/72 bör inkomsten upptas till 35 milj. kr. Under 
budgetåret 1972/73 beräknas inflyta 4 milj. kr. Under budgetåret 1973/ 
74 torde endast obetydliga belopp komma att inflyta. 

d) P ä 1 s v a r u s k a t t, avseende inom landet beredda skinn, inflöt 
under budgetåret 1970/71 med 3,0 milj. kr. Under tiden juli-oktober 
1971 inflöt 0,6 milj. kr. mot 1,0 milj. kr. samma tid 1970. 

Pälsvaruskatten upphör vid årsskiftet 1971/72. 
Inkomsten för budgetåret 1971/72 beräknas till 1 milj. kr. 
Utgående från ovanstående (a-d) beräknar RSV den totala uppbör

den under titeln särskilda varuskatter till (210 + 99 + 35 + 1 =) 345 
milj. kr. för budgetåret 1971/72 till (220 + 102 + 4 + 0 =) 326 milj. 
kr. för budgetåret 1972/73 och (230 + 105 + 0 + 0 =) 335 milj. kr. för 
budgetåret 1973/74." 

G e n e r a 1 t u 11 s t y r e 1 s e n har sin förenämnda skrivelse till 
riksrevisionsverket anfört följande: 
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"För de till särskilda varuskatter hörande avgiftsslagen särskild varu
skatt, pälsvaruskatt, försäljningsskatt, utjämningsskatt och chokladutjäm
ningsavgift redovisade tullverket under sistförflutna budgetår en netto
uppbörd av sammanlagt 29,5 (13,4 + 5,8 + 0,6 + 9,1 + 0,7) milj. kr. 
Under de tre första månaderna av innevarande budgetår har flutit in 
netto 6,5 milj. kr., eller praktiskt taget ett lika stort belopp som underi 

samma tid år 1970. 
Förordningen (1943: 477) om skatt på vissa pälsvaror upphör att g~illa 

vid utgången av år 1971 och förordningen (1948: 85) om försäljnings
skatt vid utgången av juni 1972. Under budgetåret 1970/71 uppgick upp
börden av pälsvaruskatt och försäljningsskatt till resp. 5,8 och 0,6 milj. 
kr. Tullverkets uppbörd av särskilda varuskatter har under senare år 
totalt sett varit tämligen konstant, omkring 30 milj. kr. per år, dock 
med vissa förändringar för de olika skatterna. Bl. a. har uppbörden av 
pälsvaruskatt och försäljningsskatt minskat. 

Styrelsen beräknar den till tullverket inflytande uppbörden av särskil
da varuskatter för budgetåret 1971/72 till 28 milj. kr. och för vart och 
ett av budgetåren 1972/73 och 1973/74 till 25 milj. kr." 

De av riksskatteverket och gencraltullstyrelscn gjorda beräkningarna 
innebär en sammanlagd inkomst på titeln särskilda varuskatter under 

budgetåren 1971/72 och 1972/73 på 373 resp. 351 milj. kr. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln särskilda varu

skatter för budgetåret 1971/72 till 373 000 000 kr. och föreslår, att 
titeln för budgetåret 1972173 uppförs med 351000000 kr. 

Omsättningsskatt på motorfordon 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 
Riksstat 
Redovisat 

1967/68 

350,0 
309,3 

1968/69 1969/70 1970/71 

350,0 480,0 525,0 
424,9 469,2 407,0 

1971/72 

461,0 

Omsättningsskatt på motorfordon utgår enligt förordning den 23 
november 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 införts till riket av annan är registrerad im
portör utgår omsättningsskatt, när fordonet införs i riket. Skattepliktiga 
fordon är personbilar, sådana med skåp-, stationsvagns- eller personbils
karosseri utrustade lastbilar, 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 

antal kronor som motsvarar viss procent av det tal, vilket anger fordo

nets tjänstevikt uttryckt i kilogram. Detta procenttal, som fr. o. m. den 
1 januari 1966 utgick med 155 O/o, höjdes genom förordning den 15 no-
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vember 1968 (nr 532) till 190 O/o fr. o. m. den 20 november 1968. För 
bilar med högre tjänstevikt 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 förord
ning från 195 kr. till 240 kr. Skatten avrundas i förekommande fall till 
närmast lägre helt tiotal kronor. Genom förordning den 18 april 1969 
(nr 71) höjdes skatten för motorcyklar fr. o. m. den 1 maj 1969 från 225 
till 350 kr. om tjänstevikten ej överstiger 75 kg, från 335 till 460 kr. för 
tjänstevikt mellan 75 och 160 kg samt eljest från 505 till 700 kr. 

Inkomsterna på titeln redovisas av riksskatteverket och generaltull
styrelsen. 

I sin förenämnda skrivelse beräknar riksskatteverket inkomsterna på 
titeln till 400 milj. kr. för innevarande budgetår och till 440 milj. kr. 
för budgetåret 1972/73. 

Riksrevisionsverket uppskattar nyregistreringen av personbilar till 
190 000 st. 1971, 200 000 st. 1972 och 220 000 st. 1973. Medelskatten 
per personbil uppgår till f. n. 2 150 kr. 

Med ledning härav beräknar riksrevisionsverket inkomsterna på titeln 
omsättningsskatt på motorfordon för budgetåret 1971/72 till 420 000 000 
kr. och föreslår, att titeln för budgetåret 1972/73 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 
Riksstat 
Redovisat 

1967/68 

1500,0 
1489,8 

1968/69 

1 500,0 
1 522,7 

1969/70 

1 570,0 
1 606,7 

1970/71 

1 760,0 
1 650,9 

1971/72 

1 673,0 

Enligt förordning den 16 juni 1961 (nr 394) med därefter senast ge
nom förordning den 6 februari 1970 (nr 5) företagna ändringar utgår 
tobaksskatt med vissa efter varans myckenhet bestämda belopp. För 
cigarrer och cigariller samt cigarretter utgår skatt enligt följande sam-

manställning. 

Vikt för 1 st. Belopp för 
gram 1 st. 

öre 

Cigarrer och cigariller I t. o. m. 1,7 12,0 
Il över 1,7 t. o. m. 3,0 15,1 
III » 3,0 » 5,0 18,6 
IV )) 5,0 26,0 

Cigarretter I t .o. m. 0,85 11,9 
Il över 0,85 t. o. m. 1,20 16,9 
lII )) 1,20 )) 1,55 21,4 
IV )) 1,55 » 1,90 25,4 
V )) 1,90 29,4 
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Tobaksskatt för röktobak, tuggtobak och snus utgår med 64: 00, 
21: 60 resp. 9: 10 kr. för kilogram. För cigarrettpapper och cigarrett
hylsor 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 
cigarretthylsor för försäljning är skyldig att vara registrerad hos riks

skatteverket och den som för återförsäljning till riket inför tobaksvaror 
må efter ansökan registreras hos riksskattevcrket. Beskattningsmyndig
heter är ifråga om vara som av annan än registrerad införts till riket 
generaltullstyrelsen och i övriga fall riksskatteverket. 

I sin förenämnda skrivelse har r i k s s k a t t e v e r k e t beträffande 

tobaksskatt anfört följande: 

"Tobaksskatt har under budgetåret 1970/71 influtit med 1 645,7 
milj. kr. 

Den kraftiga ökningen av konsumtionen av cigarretter i lägre skatte
klass (klass I) har fortsatt som framgår av nedanstående översikt: 

Budgetår 

1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 

Cigarretter av skatte
klass I 
Antal 
(milj. st.) 

600 
1400 
2400 
3 300 
4100 

Procentuell 
andel av totala 
konsumtionen 

6,7 
15,6 
24,5 
31,7 
40,9 

Cigarretter av skatte
klass Il och högre 
Antal Procentuell 
(milj. st.) andel av totala 

konsumtionen 
8 400 
7 600 
7 400 
7100 
5 900 

93,3 
84,4 
75,5 
68,3 
59, 1 

RSV har från bl. a. Svenska Tobaks AB inhämtat uppgifter om den 
skatt som beräknas komma att inlevercras till statsverket under inne
varande och följande två budgetår. Med ledning av sålunda föreliggan
de uppgifter beräknar verket inkomsten av tobaksskatt under vart och 
ett av budgetåren 1971/72, 1972/73 och 1973/74 till 1 625 milj. kr." 

G e n e r a 1 t u l l s t y r e 1 s e n har i sin förenämnda skrivelse till 
riksrevisionsverket beräknat de av styrelsen redovisade inkomsterna av 
tobaksskatt till 3 milj. kr. för vartdera budgetåret 1971/72 och 1972/73. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln tobaksskatt för 
budgetåret 1971/72 till 1 628 000 000 kr. och föreslår, att titeln för bud
getåret 1972/73 uppförs med likaledes 1 628 000 000 kr. 

Rusdrycksförsäljningsmedel av partihandelsbolag 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 
Riksstat 
Redovisat 

1967/68 

25,0 
25,2 

1968/69 

25,0 
25,4 

1969/70 

25,0 
36,2 

1970/71 

30,0 
40,1 

1971 /72 
30,0 
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Inkomsterna från partihandelsbolag hänför sig i första hand till aktie

bolaget Vin- & Spritcentralen jämte vissa agentbolag. 

I sin förenämnda skrivelse har riksskattevcrket meddelat, att inlevc

ranserna av vinstmedel enligt uppgift från aktiebolaget Vin- & Sprit

centralen beräknas till 35 milj. kr. för budgetåret 1971/72 och till 30 

milj. kr. för budgetåret 1972/73. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln rusdrycksförsälj

ningsmedel av partihandelsbolag för budgetåret 1971/72 till 35 000 000 

kr. och föreslår, att titeln för budgetåret 1972/73 uppförs med 

30 000 000 kr. 

Rusdrycksförsäljni!)gsmedel av detaljhandelsbolag 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Riksstat 
Redovisat 

1967/68 

50,0 
50,6 

1968/69 

50,0 
52,8 

1969/70 

50,0 
53,1 

1970/71 

50,0 
52,6 

1971 /72 

53,0 

Detaljhandeln med rusdrycker handhas av ett för hela riket gemen

samt företag, Systembolaget AB. 

Beträffande rusdrycksförsäljningsmedlen av detaljhandelsbolag har 

riksskatteverket i sin förenämnda skrivelse till riksrevisionsverket med

delat, att vinstinleveransen till statsverket under vart och ett av bud

getåren 1971/72 och 1972/73 beräknas uppgå till 51 milj. kr. 

Riksrevisionsvcrkct beräknar inkomsterna på titeln rusdrycksförsälj

ningsmedel av detaljhandelsbolag för budgetåret 1971/72 till 51 000 000 

kr. och föreslår, att titeln för budgetåret 1972/73 uppförs med likaledes 

51 000 000 kr. 

Skatt på sprit 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Riksstat 
Redovisat 

1967/68 

1 800,0 
1 787,2 

1968/69 

1 950,0 
1 837,4 

1969{70 

1 825,0 
1 900,2 

1970{71 

1 935,0 
1 971,8 

1971/72 

2000,0 

Skatt på sprit utgår enligt förordning den 24 maj 1957 (nr 209) med 

däri senast genom förordning den 30 oktober 1970 (nr 570) företagna 

ändringar. 

För spritdrycker utgår omsättningsskatt dels med en grundavgift för 

liter dels ock med en procentavgift. Grundavgiften utgör fr. o. m. den 

1 november 1970 42 öre för varje hel volymprocent alkohol. Procent-
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avgiften motsvarar 50 O/o av utminuteringsprisct, vilket utgörs av det 
belopp, som, skatten inräknad, betingas vid varornas utminutering. 

I sin förenämnda skrivelse till riksrevisionsvcrkct har riksskatteverkct 
anfört följande: 

"Skatt på sprit inflöt under budgetåret 1970/71 med 1 971,8 milj. kr. 
och under tiden juli-oktober 1971 med 692,4 milj. kr. 

Efterfrågan på spritdrycker synes efter den senaste skattehöjningen i 
november 1970 redan ha återgått till sin tidigare nivå. Om man nämli
gen jämför med motsvarande tid 1969, visar systembolagets försäljning 
i liter räknat under första halvåret 1971 en minskning med 2,3 °/o men 
under tredje kvartalet 1971 ligger totalsiffran 1,6 O/o högre än 1969. 

Skatten på sprit inbringar för närvarande ca 39,70 kr. per liter. Den 
beskattade kvantiteten spritdrycker ( = spritcentralens försäljning till 
systembolaget) uppgick under budgetåret 1969/70 till 51,8 milj. liter. 
ökas denna kvantitet med 1,6 O/o erhålles 52,6 milj. liter, vilket skulle ge 
en skatteinkomst av (52,6 X 39, 70 =) 2 088 milj. kr. 

Utgår man alternativt från att inkomsten av skatt på sprit under må
naderna juli-oktober normalt motsvarar 33 O/o av inkomsten för hela 
budgetåret, erhålles en beräknad inkomst under hela budgetåret 1971/72 
av (692,4: 0,33 =) 2 098 milj. kr. 

För fortsättningen synes man kunna räkna med en årlig ökning med 
c:a 2 °/o. 

I enlighet härmed beräknas inkomsten av skatt på sprit under bud
getåret 1971/72 till 2 100 milj. kr., under budgetåret 1972/73 till 2 135 
milj. kr. och under budgetåret 1973/74 till 2 175 milj. kr." 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln skatt på sprit för 
budgetåret 1971/72 till 2 100 000 000 kr. och föreslår, att titeln för bud
getåret 1972/73 uppförs med 2135 000 000 kr. 

Skatt på vin 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971 /72 

Riksstat 175,0 205,0 225,0 235,0 265,0 
Redovisat 190,7 211,2 225,2 256,7 

Enligt förordning den 24 maj 1957 (nr 209) utgår omsättningsskatt 
för vin dels med en grundavgift för liter dels ock med en procentavgift. 
Grundavgiften utgår senast genom förordning den 30 oktober 1970 

(nr 570) med 4 kr. 40 öre för vin med en alkoholhalt överstigande 
14 volymprocent (starkvin) samt med 92 öre för annat vin (lättvin). 
Procentavgiften motsvarar 36 O/o av utminuteringspriset, vilket utgörs 

av det belopp, som, skatten inberäknad, betingas vid varornas utminute
ring. För inom landet tillverkat vin utgår omsättningsskatt dessutom 
med en särskild tillverkningsavgift av 50 öre för liter, om vinets alko
holhalt överstiger 14 volymprocent eller vinet är mousserande eller dHr
med jHmförligt, men eljest av 20 öre för liter. 
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I sin förenämnda skrivelse till riksrevisionsverkct har riksskatteverket 
i fråga om beräkningen av skatt på vin anfört följande: 

"Skatt på vin inflöt under budgetåret 1970i71 med 256,7 milj. kr. och 
under tiden juli-oktober 1971 med 89,l milj. kr. 

Tendensen i vinförsäljningen är sedan många år tillbaka uppåtgåen
de, dock endast i fråga om lättvin, där den årliga ökningen håller sig 
mellan 10 och 15 O/o. Försäljningsvolymen för starkvin är däremot prak
tiskt taget oförändrad sedan 10 år tillbaka. Lättvinct svarar numera för 
drygt 80 O/o av hela vinkonsumtionen. Skatten på vin inbringar för när
varande i genomsnitt 10,45 kr. per liter starkvin och 3,67 kr. per liter 
lättvin. Dessa förhållanden sammantagna medför en årlig inkomstökning 
med ca 7 O/o. 

Konsumtionen av vin under budgetåret 1971/72 kan beräknas till ca 
58 milj. liter, varav 10,5 milj. liter starkvin och 47,5 milj. liter lättvin. 
Motsvarande skatteinkomst skulle följaktligen kunna beräknas till (10,5 
X 10,45 + 47,5 X 3,67 =) 284 milj. kr. 

På grund av det anförda kan skatteinkomsten beräknas till 285 milj. 
kr. under budgetåret 1971/72, 305 milj. kr. under budgetåret 1972/73 
och 325 milj. kr. under budgetåret 1973/74." 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln skatt på vin för 
budgetåret 1971/72 till 285 000 000 kr. och föreslår, att titeln för bud
getåret 1972/73 uppförs med 305 000 000 kr. 

Skatt på malt- och läskedrycker 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971 /72 

Riksstat 335,0 360,0 450,0 625,0 640,0 
Redovisat 347,8 402,7 474,8 580,2 
Därav 

Maltdrycker 259,5 308,3 373,0 482,0 
Läskedrycker 88,3 94,4 101,8 98,2 

Skatt på malt- och läskedrycker utgår jämlikt förordning den 27 maj 
1960 (nr 253) med ändring den 6 februari 1970 (nr 6) om tillverkning 

och beskattning av malt- och läskedrycker. Enligt förordning den 4 juni 
1971 (nr 249) omfattar skatten på malt- och läskedrycker från den 1 

juli 1971 även importerade drycker, varvid tullen på maltdrycker sänks 
med skattens belopp och tullen på läskedrycker, som är lika med skatten, 
slopas. Allt efter alkoholstyrkan indelas maltdryckerna i fyra grupper 
enligt följande sammanställning. 

Ma!tdryck 

Lättöl 
Öl typ A 
Öl typ B 
Starköl 

Viktprocent 
alkohol 
Över 

Skatt per 
liter 

Högst Kr. 

1,8 
2,8 
3,6 

1,8 
2,8 
3,6 

0: 12 
0: 60 
1: 30 
2:00 
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Skatt på läskedrycker utgår med 33 öre för liter. 

I sin förenämnda skrivelse till riksrevisionsverket har r i k s s k a t te
v er k e t i fråga om beräkningen av skatt på malt- och läskedrycker 
anfört följande: 

"Skatt på malt- och läskedrycker inklusive utjämningsskatt inflöt un
der budgetåret 1970/71 med 580,2 milj. kr. Under tiden juli-oktober 
1971 inflöt 219,4 milj. kr. mot 215,l milj. kr. under samma tid 1970, 
vilket innebär en ökning med 2 °/o. 

Den skattepliktiga utlämningen av malt- och läskedrycker under de 
tre senaste tolvmånadersperioderna har uppgått till följande kvantiteter i 
milj. liter. 

Tid Stark- Öl .., . Öl ~ Lagrat S:a Läske-
öl typ B; typ A lättöl malt- drycker 

drycker 

4 kv 1968-3 kv 1969 28,5 258,3 79,1 18,6 384,5 . 292,4 
4 kv 1969-3 kv 1970 28,8 278,2 71,9 21,8 400,7 290,0 
4 kv 1970-3 kv 1971 25,6 288,9 68,8 30,0 413,3 293,7 

Efter skattehöjningen på maltdrycker i februari 1970 har den tidigare 
mycket kraftiga konsumtionsökningen för mellanöl nästan avstannat. 
För starköl och öl typ A är tendensen nedåtgående. I gengäld ökar det 
lagrade lättölet mycket starkt. Efterfrågan på läskedrycker synes vara 
tämligen konstant. 

Antagandet att skattehöjningen på sprit och vin i november 1970 
skulle främja konsumtionen av starköl och mellanöl har inte besannats. 

Utgår man från den skattepliktiga utlämningen i liter räknat av malt
och läskedrycker under enbart tredje kvartalet 1971 jämfört med sam
ma tid 1970, erhålles en ökning av däremot svarande skatteuppbörd 
med drygt 3 O/o. 

Inkomsten under hela budgetåret 1971/72 bör med hänsyn till det an
förda kunna anges till ett något större belopp än inkomsten för före
gående budgetår eller 590 milj. kr. Inkomsten under budgetåret 1972/73 
föreslås upptagen till 600 milj. kr. och under budgetåret l 973/74 till 
610 milj. kr." 

G e n e r a 1 t u 11 st y r e 1 s en anför i sin förenämnda skrivelse föl
jande: 

''Skatten på malt- och läskedrycker skiljde sig tidigare från andra 
punktskatter i det hänseendet, att den omfattade endast inhemska dryc
ker, medan importerade drycker belastades med tull som avpassats med 
hänsyn till skatten. 

Denna skillnad har utjämnats och fr. o. m. den l .7.1971 har tullen på 
maltdrycker siinkts med skattens belopp och tullen på läskedrycker slo
pats eftersom den var lika med skatten. 

Följaktligen kommer den uppbörd som tullverket tar in som skatt på 
malt- och läskedrycker att motsvaras av en lika stor minskning i upp
börden av tull. 

Under budgetåren 1969/70 och 1970/71 har tull för malt- och läske
drycker uppburits med respektive 47 och 44 milj. kr. Enligt företagen 
undersökning kan den del därav som motsvarade malt- och Iäskedrycks
skatten uppskattas till respektive 46 och 43 milj. kr. Importen av malt-
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och läskedrycker synes ha stagnerat. Uppbörden av skatt på malt- och 
läskedrycker för de närmaste budgetåren beräknas därför till omkring 
45 milj. kr. för budgetår. Eftersom större delen av skatten debiteras 
kreditvaruhavare har uppbörden under de sex första veckorna av bud
getåret 1971/72 varit obetydlig. På grund härav beräknas under budget
året 1971/72 40 milj. kr. flyta in i skatt på malt- och läskedrycker. För 
vart och ett av budgetåren 1972/73 och 1973/74 beräknar styrelsen upp
börden till 45 milj. kr." 

De av riksskatteverket och generaltullstyrelsen gjorda beräkningarna 
innebär en sammanlagd inkomst på titeln under budgetåren 1971/72 och 
1972/73 med 630 milj. kr. resp. 645 milj. kr. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln skatt på malt- och 

läskedrycker för budgetåret 1971/72 till 630 000 000 kr. och föreslår, 
att titeln för budgetåret 1972/73 uppförs med 645 000 000 kr. 

Energiskatt 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 

Riksstat 870,0 900,0 935,0 1 010,0 1116,0 
Redovisat 846,5 905,0 971,0 1 011,3 
Därav på 

Elektrisk kraft 207,1 216,3 230,6 255,7 
Bensin och gasol1 295,4 312,6 331,2 340,9 
Andra bränslen 343,1 375,3 408,3 413,9 
1 Exklusive tullverkets uppbörd. 

Allmän energiskatt utgår enligt förordning den 31 maj 1957 (nr 262), 
som i sin helhet med vissa ändringar omtrycktes i förordningen den 
29 maj 1964 (nr 350). Förordningen ändrades dels genom förordning 
den 30 oktober 1970 (nr 573) och dels senast genom förordning den 4 
juni 1971 (nr 251). 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 angivna skattepliktiga varuslag och med gasol vara, för 
vilken skatt skall erläggas enligt förordningen om gasolskatt. Energi

skatt för bensin utgår med nio öre för liter och för gasol med sju öre 
för liter. Skatten utgår för elektrisk kraft för gatu- eller vägbelysning 
med 0,5 öre för kilowattimme och för annan kraft med 10 O/o av kraf
tens beskattningsvärde. Beskattningsvärdet är lika med summan av de 
avgifter, sorn förbrukaren har att erlägga för den elektriska kraften. 

För andra bränslen gällande skattesatser framgår av nedanstående 
sammanställning. 
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Bränsle 

Stenkol 
Stenkolsstybb samt stenkolsbriketter m. m. 
Brunkols briketter 
Koks och koksbriketter 
Koksstybb 
Motorbrännoljor, eldningsoljor och bunkeroljor, skatteklass I, 

samt fotogen med tillsats som möjliggör drift av snabb
gående dieselmotor 

Motorbrännoljor, eldningsoljor och bunkeroljor, skatteklass Il 

63 

Skattesats 

12 kr. för ton 
6»»» 
6 )) )) )) 

14 )) )) )) 
6 )) )) )) 

25 » » m• 
16 )) )) )) 

Beträffande energiskatt på bensin och gasol gäller i fråga om skatt
skyldighet och beskattningsmyndighet samma bestämmelser som för 
bensinskatt och gasolskatt. övrig energiskatt redovisas av riksskatte

verket samt av generaltullstyrelsen beträffande skatt på bränslen som 

införs till riket av annan än den som är registrerad hos riksskatteverket. 
I sin förenämnda skrivelse till riksrevisionsverket har r i k s sk a t t e

v er k e t anfört följande: 

"a) En e r g i sk att p å el e k t risk kraft 
Energiskatt på elektrisk kraft inflöt under budgetåret 1970/71 med 

255,7 milj. kr. och under månaderna juli-oktober 1971 med 83,5 milj. 
kr. 

Den senast utförda beräkningen av uppbörden av energiskatt på 
elektrisk kraft under budgetåret 1971/72 slutade på 325 milj. kr., vilket 
jämfört med närmast föregånde budgetår skulle innebära en ökning med 
69,3 milj. kr. eller 27 O/o. Den beräknade kraftiga ökningen motiverades 
framför allt av en skattesatshöjning i december 1970 från 7 till 10 O/o 
för i huvudsak annan kraftförbrukning än industriell och som påver
kade uppbörden under första halvåret 1971 endast i begränsad om. 
fattning. 

ökningen av uppbörden under innevarande budgetår t. o. m. de första 
dagarna i november har varit 29 O/o - således två procentenheter över 
ovannämnda prognosticcrade ökning - men elkraftförbrukningen ökar 
långsammare än vad som antagits i den tidigare prognosen. Av denna 
anledning bör det tidigare beräknade värdet justeras nedåt. Under år 
1972 kan prishöjningar på elenergi förväntas, men detta torde knappast 
påverka uppbörden redan under 1971/72. En nedjustering av tidigare 
prognos med uppskattningsvis 5 milj. kr. bör sålunda ske. Härvid har 
hänsyn inte kunnat tas till de förutskickade punktvisa nedsättningarna 
av skatten för industrin, då ännu inte något meddelats om omfattningen 
av neds~ittningarna. 

För budgetåren 1972/73 och 1973/74 kan uppbörden beräknas öka 
i något snabbare takt än elkraftförbrukningen, som i Centrala Driftled
ningens senaste långtidsprognos 'Elkonsumtionen 1970-1980' antas 
öka med ca 8 O/o per år. 

RSV beräknar i enlighet med det anförda uppbörden till 320 milj. kr. 
under budgetåret 1971/72, 350 milj. kr. under budgetåret 1972/73 och 
380 milj. kr. under budgetåret 1973/74. 

b) Energiskatt på be 11si11 och gas o I 
Under budgetåret 1970/71 har influtit 340,9 milj. kr. 
Inkomsten av energiskatt på bensin utgör i princip 20,93 0;0 av m-
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komsten av bensinskatt, eftersom förhållandet mellan skatterna är 9 
till 43 (någon energiskatt på gasol har inte influtit under tiden juli
·Oktober 1971). 

Med utgångspunkt härifrån och med ett tillägg av OA milj. kr. för 
den energiskatt på Jättbensin, som inlevererats av gasverk och för 
vilken bensinskatt inte utgår, beräknar RSV inkomsten under budget
året 1971/72 till 351 milj. kr. och under budgetåret 1972/73 till 361 
milj. kr. samt under budgetåret 1973/74 till 372 milj. kr. 

c) Energiskatt på andra b r än s I en än bensin och 
.gas o I 

Nettoinkomsten i milj. kr. under de sex senaste budgetåren framgår 
av nedanstående sammanställning. 

Budgetår 

1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969 /70 
1970/71 

1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 

Fasta Motor- Eldnings- Eldnings-
bräns- bränn- olja 1-2 olja 3 och 
len olja (skatte- högre 

klass I) (skatteklass 
Il) 

12,9 35,3 J 58,3 119,8 
11,8 36,2 157,3 123,5 
10,5 38,5 .165,2 128,9 
10,0 40,7 181,8 142,8 
9,2 44,1 199,6 155,4 
7,7 46,9 203,7 155,6 

Procentuell förändring från ·föregående budgetår 
- 8,6 + 2,5 - 0,6 + 3,0 
-11,0 6,4 + 5,0 + 4,4 
- 4,8 + 5,7 +10,0 -!-10,8 
- 8,0 + 8,4 + 9,8 + 8,8 
-16,3 + 6,3 + 2,1 + 0,1 

Summa 

326,3 
328,8 
343,1 
375,3 
408,3 
413,9 

+ 0,8 
+ 4,3 
-!- 9,4 
+ 8,8 
+ 1,4 

Inkomsten av energiskatt på andra bränslen än bensin och gasol på
verkas kraftigt av medeltemperaturens avvikelser från det normala un
der en eldningssäsong. Under den senaste vintern var medeltempera
turen i stora delar av landet betydligt över det normala, vilket förklarar 
·den ringa uppgången av skatteinkomsten på eldningsolja under budget
året 1970/71. 

Under tiden 1 juli-30 november 1970 inflöt 154,0 milj. kr. Under 
motsvarande tid 1971 beräknas skatteinkomsten bli ca 145 milj. kr. För 
tiden 1 december 1971-30 juni 1972 torde inte böra räknas med 
större skatteinkomst än under motsvarande tid föregående budgetår eller 
260 milj. kr. 

RSV:s uppbörd under budgetåret 1971/72 kan således beräknas till 
·(145 + 260 =) 405 milj. kr. Under antagande att konsumtionsökningen 
blir 3 0;0 per år, beräknar verket skatteinkomsten under budgetåret 
1972/73 till 417 milj. kr. och under budgetåret 1973/74 till 430 milj. kr. 

Den sammanlagda energiskatten skulle i enlighet med det anförda 
uppgå till (320 + 351 + 405 =) 1 076 milj. kr. för budgetåret 1971/72 
och (350 + 361 -1- 417 =) 1 128 milj. kr. för budgetåret 1972/73 samt 
(380 + 372 + 430 =) 1182 milj. kr. för budgetåret 1973/74." 

G en e r a I tu 11 s ty r e 1 s e n har i sin förenämnda skrivelse till 
riksrevisionsverket beräknat de inkomster som uppbärs av tullverket 
till 1 milj. kr. för vart och ett av budgetåren 1971 /72 och 1972/73. 
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De av riksskatteverket och generaltullstyrelscn gjorda beräkningarna 
innebär en sammanlagd inkomst på titeln energiskatt under budget
åren 1971/72 och 1972/73 på 1 077 resp. 1129 milj. kr. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln energiskatt för 
budgetåret 1971/72 till 1 077 000 000 kr. och föreslår, att titeln för 
budgetåret 1972/73 uppförs med 1129 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 1967/68 
Riksstat 215,0 
Redovisat 211,0 

1968/69 
223,0 
225,1 

1969/70 
237,0 
239,0 

1970/71 
250,0 
422,5 

1971/72 
741,0 

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. Enligt förordning den 30 oktober 1970 (nr 
572), som trädde i kraft den 1 november 1970, utgår skatten med 15 öre 
för liter för bensin, med 13 öre för liter för brännolja och med 12 öre 

för liter för gasol. 
Skatten, som är motiverad av det samhällsekonomiska och statsfi

nansiclla läget, skall till skillnad från de s. k. automobilskattemedlen 
inte vara föremål för specialdestination. Skatten redovisas under tullar 

och acciser. 
I sin förenämnda skrivelse till riksrevisionsverket har riksskatte

verket i fråga om beräkningen av särskild skatt på motorbränslen anfört 
följande: 

"Nettoinkomsten av denna skatt har under budgetåret 1970/71 utgjort 
422,3 milj. kr. 

Inkomsten av särskild skatt på motorbränslen förhåller sig till in
komsten av bensinskatt som 15 till 43 (34,88 O/o) och till inkomsten av 
brännoljeskatt som 13 till 31,5 (41,27 O/o). Härvid har den genom
snittliga brännoljeskatten beräknats vara 31,5 öre per liter. 

Med utgångspunkt härifrån beräknar RSV inkomsten under bud
getåret 1971/72 till (584,2 + 156,8 =) 741 milj. kr. och under budget
året 1972/73 till (601,7 + 161,0 =) 763 milj. kr. samt under budgetåret 
1973/74 till (619,l + 165,1 =) 784 milj. kr." 

Riksrcvisionsverket beräknar inkomsterna av särskild skatt på mo

torbränslen för budgetåret 1971/72 till 741 000 000 kr. och föreslår, att 

titeln för budgetåret 1972/73 uppförs med 763 000 000 kr. 

5 Riksdagen 1972. l sam!. Nr 1. Bilaga l. Bil. 2 
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Annonsskatt 

Enligt förordning den 27 maj 1971 (nr 170) utgår annonsskatt från 
den 1 juli 1971. Skatten utgår på priset exklusive skatt för införandet av 
annons och utgör 6 O/o för annons i dagstidning och 10 % för annons 
i annan periodisk publikation. Skattskyldig är ägaren till yrkesmässigt 
utgiven publikation. Redovisning av annonsskatt skall ske för bestämda 
redovisningsperioder, omfattande två kalendermånader. För varje publi
kation för vilken annonsskatt redovisats återbetalar riksskatteverket, 

som är beskattningsmyndighet, till den skattskyldige så stor del av er
lagd skatt för ett kalenderår som svarar mot en skattepliktig omsätt
ning om högst 3 milj. kr. för helt år. Återbetalning sker efter utgången 
av varje halvt kalenderår. 

I sin förenämnda skrivelse till riksrevisionsverket har riksskatte
verket i fråga om beräkningen av annonsskatt anfört följande: 

"Tidningarnas annonsinkomster ökade under 1960-talct med i genom
snitt ca 10 O/o per år. Under det senaste året har emellertid en minsk
ning skett, som främst torde hänga samman med konjunkturnedgången. 

På grundval av prognoser, som gjorts av vissa större tidningar, be
diknas inkomsterna enligt följande. 

Under tiden juli-december 1971 beräknas annonsskatt inflyta med 
35 milj. kr. Härav beräknas 16 milj. kr. bli restituerade i februari 1972. 
Under resten av budgetåret beräknas inkomsterna till 23 milj. kr. In
komsten för budgetåret 1971/72 beräknas sålunda till (35 -16 + 23 
=) 42 milj. kr. 

Under budgetåret 1972/73 inflyter skatt som upplöper under må
naderna maj 1972-april 1973. Under augusti 1972 och februari 1973 
skall skatt restitueras för första respektive andra halvåret 1972. In
komsten beräknas till (70 - 32 =) 38 milj. kr. 

För budgetåret 1973/74 beräknas nettoinkomsten till 40 milj. kr.'' 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln annonsskatt till 
42 000 000 kr. för budgetåret 1971/72 och föreslår, att titeln för bud
getåret 1972/73 uppförs med 38 000 000 kr. 

lnvesteringsavgift 

I förordning den 6 maj 1970 (nr 99) stadgades att investeringsavgift 
skulle erläggas till staten för vissa byggnadsarbeten som igångsättes 
under tiden 7 maj 1970--31 juli 1971. Genom förordning den 27 maj 
1971 (nr 166) ändras den ovan nämnda tiden till att omfatta 7 maj 
1970-31 maj 1971. 

Under tiden l juli-31 oktober 1971 inflöt 716 000 kr. på titeln. 
Riksrcvisionsverket beräknar inkomsterna på titeln investeringsav

gift för budgetåret 1971/72 till 1 000 000 kr. 
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Il. Uppbörd i statens verksamhet 

De under rubriken "Uppbörd i statens verksamhet" upptagna in
komsttitlarna beräknades i riksstaten för budgetåret 1970/71 till ett be
lopp av 877,6 milj. kr. och gav enligt budgetrcdovisningcn en sam

manlagd nettoinkomst av 904,5 milj. kr. Hur den redovisade nettoin
komsten fördelar sig på de olika uppbördstitlarna framgår av bilaga A. 

Riksstaten för budgetåret 1971/72 upptar under rubriken "Uppbörd 

i statens verksamhet" en sammanlagd inkomstsumma av 1 055,8 milj. 
kr. Beträffande samtliga de under denna rubrik upptagna inkomsttit

larna utom vattendomstolsavgifter och bidrag till kostnader för polis-, 
domstols- och uppbördsväsendet m. m. har riksrevisionsverket från ve
derbörande myndigheter erhållit uppgifter om de belopp, med vilka 
inkomsterna på titlarna i fråga kan beräknas inflyta under vart och ett 
av budgetåren 1971/72 och 1972/73. Med stöd av myndigheternas upp
gifter har riksrevisionsverket, såsom framgår av bilaga B, beräknat ut
fallet av inkomstsumman under "Uppbörd i statens verksamhet" för 
budgetåret 1971/72 till 1 162,5 milj. kr. 

För budgetåret 1972/73 har riksrevisionsverket på sätt som framgår 
av närslutna bilaga C under denna rubrik beräknat ett sammanlagt be
lopp av 1149,2 milj. kr. 

Riksrevisionsverket har vid beräkningen funnit anledning göra sär· 
skilda uttalanden beträffande följande inkomsttitlar. 

Bidrag till kostnader för polis·, domstols· och uppbördsväsendet m. m. 

Den 1 januari 1965 förstatligades polisväsendet och rådhusrätterna 
samt den 1 januari 1967 uppbördsväsendet. Enligt bestämmelserna om 
förstatligandet skall kommunerna under en övergångsperiod av fem år 
med början 1965 resp. 1967 bidra till statens kostnader för verksamhe
ten. För budgetåret 1971 /72 återstår endast bidrag för uppbördsväsendet 
med 4,0 milj. kr. 

För pensionskostnader gäller särskilda bestämmelser. Kommunbidrag 
till statens kostnader för pensionering av förstatligad personal inom 
polis-, domstols- och uppbördsväsendct m. m. (SFS 1966: 681) skall er
läggas av 156 städer och köpingar. Bidrag jämte ränta betalas antingen 
med hela beloppet senast år 1970 eller med flera lika stora årliga belopp 
under högst 15 år fr. o. m. 1970. För såväl innevarande budgetår som 
för budgetåret 1972/73 beräknas inkomsterna till 67,8 milj. kr. 

Från och tned budgetåret 1970/71 skall på ifrågavarande inkomsttitel 
även kostnadsbidrag till lokalhållningen för de allmänna underrätterna 
redovisas. Enligt lag den 5 juni 1970 (nr 390) skall stad som vid ut

gången av 1970 fullgör lokalhållningsskyldighet för rådhusrätt, under 
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tio år fr. o. m. den 1 januari 1971, betala kostnadsbidrag till staten. Bi
draget skall utgå med belopp som varje år motsvarar hälften av stadens 

sammanlagda kostnader för rådhusrättens lokaler under åren 1967 och 

1968. Kostnadsbidraget fastställs av byggnadsstyrelsen, som i skrivelse 

till riksrevisionsvcrket den 22 oktober 1971 beräknar inkomsterna till 

15,6 milj. kr. för budgetåret 1971/72 och till 7,8 milj. kr. för budgetåret 

1972/73. 
Under budgetåret 1970/71 inflöt på titeln bidrag till kostnader för 

polis-, domstols- och uppbördsväsendet m. m. 84,1 milj. kr. I riksstaten 

för innevarande budgetår är titeln uppförd med 77,5 milj. kr. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på denna titel till 87 400 000 

kr. för budgetåret 1971/72 och föreslår, att titeln för budgetåret 1972/73 

uppförs med 75 600 000 kr. 

Bidrag till riksförsäkringsverket och försäkringsrådet. I skrivelse till 

riksrevisionsverket den 11 oktober 1971 har riksförsäkringsverket beräk

nat inkomsterna på denna titel och därvid anfört följande: 

"På denna riksstatstitcl redovisas följande inkomster: 
l. Tilläggsavgifter som enligt 39 § lagen om yrkesskadcförsäkring ut

tas för bestridandc av omkostnaderna för riksförsäkringsvcrkets och för
säkringsrådets verksamhet. Vidtagen lagändring (1971: 280) medför, att 
för tid fr. o. m. den 1 januari 1972 i stället för tilläggsavgifter kommer 
att redovisas ersättning för förvaltningskostnader enligt 39 och 48 §§ 
nämnda lag. Förvaltningskostnadscrsättningen enligt 39 § kommer där
vid för åren 1972-1974 att uppgå till en tjugondedel av försäkringsav
giften på 0,30 O/o (1971: 281). 

2. Ersättning från riksförsäkringsvcrkcts yrkesskadeförsäkringsfond 
för verkets bestyr med förvaltningen av fonden. 

3. Ersättning från riksförsäkringsverkcts trafiklivräntefond för verkets 
bestyr med Iivränterörelse enligt lagen om trafikförsäkring å motor
fordon. 

4. Ersättning till riksförsäkringsverket för handhavandet av den fri
villiga pensionsförsäkringen. 

De sammanlagda inkomsterna på denna inkomsttitel kan under hän
synstagande till angivna lagändringar beräknas till följande belopp: 

Under budgetåret 1971/72 
1972/73 
1973/74 

11,0 milj. kr. 
13,0 milj. kr. 
14,0 milj. kr." 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln bidrag till riksför

säkringsverket och försäkringsrådet till 11 000 000 kr. för budgetåret 

1971/72 och föreslår, att titeln för budgetåret 1972/73 uppförs med 

13 000 000 kr. 

Inkomster vid karolinska sjukhuset. I skrivelse till riksrevisionsverket 

den 15 oktober 1971 har direktionen för karolinska sjukhuset beräknat 
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inkomsterna på denna titel till 167 milj. kr. för budgetåret 1971/72 och 
till 162 milj. kr. för budgetåret 1972/73. Direktionen har därvid anfört 
bl. a. följande: 

"I riksstaten för budgetåret 1971/72 har som inkomster vid karolinska 
sjukhuset upptagits ett sammanlagt belopp av 166 000 000 kr. Direktio
nen beräknar nu inkomsterna till 166 985 000 kr. Anledningen härtill är 
i allt väsentligt att inkomsterna från den slutna vården beräknas öka 
till följd av Kungl. Maj:ts beslut 29.12.1970 om höjning av avgiften 
för sluten vård samt viss ökning av antalet patienter i sluten vård. 

Som direktionen framhållit i anslagsframställningen för budgetåret 
1972/73 bör verksamheten vid de ortopediska verkstäderna vid förutva
rande Norrbackainstitutet fr. o. m. budgetåret 1972/73 bedrivas som 
uppdragsvcrksamhet. Direktionens hemställan därom innebär bl. a. att 
från verksamheten inflytande inkomster skall gottskrivas den för verk
samheten föreslagna särskilda anslagsposten och utnyttjas för bestridan
de av med verksamheten förenade utgifter. Direktionen beräknar dessa 
utgifter till 6 milj. kr. Detta är anledningen till att inkomsterna 1972/73 
beräknas minska." 

Riksrcvisionsverket beräknar, under förutsättning att karolinska sjuk

husets ovan nämnda hemställan bifalles, inkomsterna på ifrågavarande 
titel till 167 000 000 kr. för budgetåret 1971/72 och föreslår, att titeln 
för budgetåret 1972/73 uppförs med 162 000 000 kr. 

Inkomster under anslaget kostnader för viss utbildning av handikap
pade. Inkomsterna på denna titel är avsedda att motsvara kostnaderna 
för anslaget täckning av vissa kostnader för elevhemsverksamhet. Med
len under detta anslag utbetalas av socialstyrelsen som får disponera 
dem för av styrelsen för vårdartjänst ombesörjd elevhemsverksamhet 

för handikappade barn. 
Kostnaderna för verksamheten skall debiteras vederbörande lands

tingskommun eller kommun som inte hör till landstingskommun. In
komsterna i anledning härav skall redovisas på driftbudgetens inkomst
sida under särskild inkomsttitel (rskr 1971: 129). 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln inkomster under 
anslaget kostnader för viss utbildning av handikappade till 1 600 000 kr. 
för budgetåret 1971/72 och föreslår att titeln, med rubriceringen ändrad 
till inkomster vid vissa elevhem för handikappade uppförs med 
2 200 000 J.;.r. för budgetåret 1972/73. 

Inkomster till arbetarskyddsverkets och arbetsmedicinska institutets 

verksamhet. Enligt lag den 27 maj 1971 (nr 282) om arbetarskyddsavgift 
som träder i kraft 1 januari 1972 skall arbetsgivare årligen erlägga ar
betarskyddsavgift med belopp som motsvarar fem hundradels procent 
av vad arbetsgivaren under året utgivit som lön. Av arbetarskyddsavgif-
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ten redovisas två femtedelar på denna titel, vilka inkomster skall utgöra 
bidrag till statsverkets kostnader för arbetarskyddsverkets och arbetsme
dicinska institutets verksamhet. Riksförsäkringsverket har i skrivelse till 

riksrevisionsverket den 20 oktober 1971 beräknat inkomsterna på titeln 
till 7,4 milj. kr. för budgetåret 1971/72 och till 15,8 milj. kr. för budget
året 1972/73. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln inkomster till ar
betarskyddsverkets och arbetsmedicinska institutets verksamhet till 

7 400 000 kr. för budgetåret 1971/72 och föreslår att titeln för budget
året 1972/73 uppförs med 15 800 000 kr. 

Avgifter för registrering av motorfordon. Statsmakterna beslöt år 1969 
att fordonsregistreringen skulle läggas om och centraliseras till et~ 

ADB-register. Omläggningsarbetet kommer att genomföras successivt 

med början under år 1972 och beräknas vara helt genomfört i början 
av år 1974. 

Omläggningen medför att den nuvarande avgiften för registrering av 
motorfordon ej kommer att uttas fr. o. m. år 1972. I stället kommer 
under år 1972 en registeromläggningsavgift att utgå. Denna avgift är 
enligt kungörelse den 8 december 1971 (nr 819) 35 kr. för personbil, 
lastbil och buss samt 20 kr. för släpfordon, traktor och motorcykel. 
Avgiften kommer att uppbäras i samband med den årliga fordonsskat

ten. Den skall täcka dels kostnaderna för registeromläggningen, dels 
kostnaderna för de nya registreringsskyltar som samtliga fordon kom
mer att utrustas med i samband med omläggningen. Enligt vad riksre
visionsverket har inhämtat från kommunikationsdepartementet och bil
registernämnden avser man att under år 1972 föra dessa inkomster un
der ifrågavarande titel. Från titeln kommer så medel att tillföras an
slaget kostnader för nytt bilregister m. m. i sådan utsträckning att 18 
milj. kr. - motsvarande tidigare uppbörd på titeln - kvarstår. 

Från år 1973 kommer registeromläggningsavgiften att ersättas av 
en årlig registerhållningsavgift om ca 20 kr. per fordon. Även denna 
avgift avses att uppbäras i samband med den årliga fordonsskatten. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln avgifter för re

gistrering av motorfordon till 27 000 000 kr. för budgetåret 1971/72 och 
föreslår, att titeln för budgetåret 1972/73 uppförs med 30 000 000 kr. 

Fyravgifter. I skrivelse till riksrevisionsverket den 12 oktober 1971 har 
generaltullstyrelsen beräknat inkomsterna på titeln fyravgifter till 60 
milj. kr. för budgetåret 1971/72 och till 63 milj. kr. för budgetåret 
197'2/73. Styrelsen har därvid anfört: 
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"Fyravgifterna uppbärs av tullverket och är av tre slag 
1. allmän fyravgift 
2. lokal fyravgift och 
3. inrikes fyravgift 

1. Allmän fyravgift erläggs för fartyg som kommer från utrikes ort 
för att i Sverige Jämna eller hämta passagerare eller gods samt för 
gods som bogseras till eller från Sverige. Avgiften utgör två kronor 
för varje registerton av fartygets nettodräktighet och är lika över hela 
landet. Antalet avgiftspliktiga resor per kalenderår är begränsat till sju. 
För bogserat gods utgör avgiften 15 öre per kubikmeter. 

Den allmänna fyravgiften ersatte fyr- och båkavgiften fr. o. m. den 
1.1.1971. Den nya avgiften bestämdes så att den skulle ge i stort sett. 
samma inkomster som fyr- och båkavgiften. Denna avgift uppgick för 
resa till tre kronor per ton av nettodräktigheten t. o. m. 300 ton och 
två kronor för varje ton därutöver. Vidare var antalet avgiftspliktiga 
resor begränsat till sex per kalenderår. Det nya avgiftssystemet medför 
att uppbörden i viss utsträckning förskjuts till andra halvåret. 

Vid inkomstberäkningen bör hänsyn tas till att uppbördsförfarandet 
i tullverket ändrats. I fråga om fyr- och båkavgiften förekom ej någon 
kredit och således praktiskt taget ej någon förskjutning av debiteringar 
eller balans av oinfluten debiterad uppbörd. Beträffande fyravgifterna 
får det centraliserade uppbördsförfarandet tillämpas, vilket bl. a. inne
bär att en betydande del av fyravgifterna erläggs av kreditvaruhavare, 
för vilka tiden från klarering till betalning uppgår till ca sex veckor. 

Under budgetåret 1970/71 var nettouppbörden av fyr- och båkavgift 
20.7 milj. kr. och av allmän fyravgift 21,4 milj. kr. eller sammanlagt 
42. l milj. kr. Härtill kommer den uppbörd av allmän fyravgift som 
på grund av det nya uppbördsförfarandet ej hann flyta in under bud
getåret för fartyg, som före den 1.7.1971 hade kommit in till svensk 
hamn, uppskattningsvis 2,5 milj. kr. Vidare skulle - om allmän fyr
avgift utgått under år 1970 - det nya avgiftssystemet medfört en in
komstförskjutning till andra halvåret 1970 som kan uppskattas till 
omkring 1,6 milj. kr. Vid beräkningen av inkomsterna under de när
mast följande budgetåren bör därför ett belopp av (42,1 + 2,5 + 1,6) 
46 milj. kr. tas till utgångspunkt. 

Det ankomna tonnaget ökade under budgetåren 1969/70 och 1970/ 
71 med respektive 10 och 6 O/o. Med utgångspunkt från sjöfartsverkets 
bedömning av trafikvolymens utveckling antas det ankommande ton
naget under budgetåret 1971/72 minska med en procent och under 
budgetåren 1972/73 och 1973/74 öka med respektive sex och fyra 
procent. Nettouppbörden av allmän fyravgift beräknas sålunda under 
budgetåret 1971 /72 uppgå till 45 milj. kr. och under budgetåren 1972/ 
73 och 1973/74 till respektive 48 och 50 milj. kr. Därvid har hänsyn 
ej tagits till en av sjöfartsverket i årets petita föreslagen avgiftshöjning. 

2. Lokal fyravgift erläggs för fartyg på utrikes resa varje gång det 
kommer till avgiftsområde för att där Jämna eller hämta passagerare 
eller gods. Avgiften utgår efter särskild taxa och bestäms med hänsyn 
till nettodräktigheten och den sträcka som fastställts för avgiftsom
rådet. Om tolv lokala fyravgifter betalas i förskott, påförs fartyget där
efter ej lokal avgift för den halvårsperiod och det avgiftsområde som 
förskottet avser. Under första halvåret 1971 inflöt 4,9 milj. kr. Härtill 
kommer 1,0 milj. kr., som utgör ej influtna avgifter för fartyg, som 
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anlänt före den 1.7.1971. Jämförelsebeloppet uppgår således till 5,9 
milj. kr. Enligt sjöfartsverkets bedömning kommer uppbörden av lokal 
fyravgift att uppgå till 12,0 milj. kr. för vart och ett av budgetåren 
1971/72, 1972/73 och 1973/74. Anledningen till att uppbörden ej vän
tas stiga trots ökande trafikvolym är den fortgående minskningen av 
antalet hamnanlöp per resa. 

3. Inrikes fyravgift erläggs för fartyg som kommer till ett avgifts
områdc för att där lämna passagerare eller gods, som fartyget hämtat 
i annat avgiftsområde samt för gods som bogseras från ett avgiftsom
råde till ett annat. Avgiften utgör två kronor för varje registerton 
fr. o. m. 400 ton av fartygets nettodräktighet. Avgiftsplikten är be
gränsad till sju resor per kalenderår. Avgiften för bogserat gods utgör 
15 öre per kubikmeter. 

Under första halvåret 1971 deklarerades och inflöt samtidigt i tull
verkets centralkassa 1,5 milj. kr. Enligt bestämmelserna skall för fartyg 
med svensk redare deklaration avlämnas för varje kalendermånad före 
utgången av närmast därpå följande månad. Härav följer en viss mind
re eftersläpning i uppbörden. Sjöfartsverket räknar i fråga om inrikes 
fyravgift i stort sett med oförändrad uppbörd. Styrelsen tar därför upp 
inkomsterna av inrikes fyravgift till 3 milj. kr. för vart och ett av bud
getåren 1971/72, 1972/73 och 1973/74. 

Styrelsen beräknar sålunda uppbörden av fyravgifter under budget
åren 1971/72, 1972/73 och 1973/74 till respektive (45 + 12 + 3 =) 60, 
(48 + 12 + 3 =) 63 och (50 + 12 +3 =) 65 milj. kr." 

Som nämns ovan har generaltullstyrelsen i sin beräkning inte med
räknat de av sjöfartsverkct föreslagna avgiftshöjningarna. 

Enligt kungörelse den 14 december 1971 (nr 857) höjs fyravgifterna 
fr. o. m. den 1 januari 1972. Med hänsyn härtill beräknar riksrcvi
sionsverket inkomsterna på titeln fyravgifter till 67 000 000 kr. för bud
getåret 1971/72 och föreslår, att titeln för budgetåret 1972/73 upp

förs med 78 000 000 kr. 

Lotsavgifter. I skrivelse till riksrevisionsverket den 11 oktober 1971 har 
sjöfartsstyrelsen beräknat inkomsterna på denna titel till 23 milj. kr. 
för budgetåret 1971/72 och till 24 milj. kr. för budgetåret 1972/73. 
Man har därvid räknat med att lotstaxan skall höjas med i genomsnitt 

10 O/o från den 1 december 1971 i enlighet med förslag i sjöfartsverket<> 
anslagsframställning för budgetåret 1972/73. Med hänsyn tagen till att 

ovan nämnda taxehöjning genomförs i kungörelse den 14 december 
1971 (nr 856), beräknar riksrevisionsverket inkomsterna på titeln lots
avgifter för budgetåret 1971 /72 till 23 000 000 kr. och föreslår, att 

titeln för budgetåret 1972/73 uppförs med 24 000 000 kr. 

Pensionsmedel m. m. överskottet på denna titel uppgick till 238 milj. 
kr. för budgetåret 1970/71. Vid beräkning av titelns olika poster har 
uppgifter inhämtats från riksförsäkringsverkct och statens personalpen-
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sionsverk. För att erhålla likformighet vid beräkningarna av titelns in
komst- och utgiftssidor har emellertid lönekostnadspålägg, vissa pen
sionsavgifter och personalpensionsförmåner m. m. beräknats öka i en
lighet med lönerna för de statsanställda. Aterstående poster har beräk
nats av riksförsäkringsverket. Riksrevisionsverkets beräkning framgår av 

följande tablå: 

Pensionsmedel (milj. kr.) 

1970/71 1971/72 1972/73 

Riksstat Utfall Riksstat Ny be- Be-
räkning räkning 

Inkomster' 
Lönekostnadspålägg 1 908 2 031 2 277 2 340 2 560 
Personalsjukpenningar m. m. 105 102 110 110 115 
Vissa pensionsavgifter 15 13 16 13 14 
Vissa socialförsäkringsavgifter 

m.m. JO 

Summa 2038 2146 2403 2463 2 689 

Utgifter' 
Pcrsonalpensionsförmåner 

m.m. 1123 1166 l 308 1 288 1 395 
Arbetsgivaravgifter till den all-

männa tilläggspensioneringen 475 515 555 560 615 
Arbetsgivaravgifter till den all-

männa sjukförsäkringen 155 161 185 185 200 
Allmän arbetsgivaravgift 62 59 128 128 137 
Vissa yrkesskadeersättningar 

m.m. 7 7 7 7 8 

Summa 1822 1908 2183 2168 2355 

Överskott 216 238 220 295 334 

1 Utöver angivna belopp redovisas över denna titel vissa personalpensionsför
måner med samma belopp på både inkomst- och utgiftssidan. 

2 Redovisas under lönekostnadspålägg. 

Riksrcvisionsvcrket beräknar överskottet på titeln pensionsmedel m. m. 
till 295 000 000 kr. för budgetåret 1971/72 och föreslår, att titeln för 

budgetåret 1972/73 uppförs med 334 000 000 kr. 

Inkomster av myntning och justering. I skrivelse till riksrevisionsvcr

ket den 12 oktober 1971 beräknar mynt- och justcringsverket inkomster
na på denna titel till 145 milj. kr. för budgetåret 1971/72 och till 65 

milj. kr. för budgetåret 1972/73 varvid man anför bl. a. följande: 

"Den 1 januari 1972 träder ny lag om rikets mynt i kraft (SFS 1028/ 
1970). I den nya myntsericn ingår valörerna fem kronor, en krona, fem
tio öre, tjugofem öre, tio öre och fem öre. Dessutom får mynt med ett 
namnvärde av tio kronor finnas. Jämlikt 4 § lagen om rikets mynt för
ordnar Konungen om sammans~ittningen av mynt i vilka icke ingår guld 
eller silver samt om mynts vikt och utförande. 
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Kungl. Maj:t har i kungörelse den 19 mars 1971 (SFS 105/1971) för
ordnat om metallinnehåll och storlek beträffande rikets mynt. Den nu
varande storleken på 10-, 25- och 50-öringen i kopparnickel och 1-kro
nan i pläterat material av koppar och nickel behålles. 5-kronan blir 28,5 
mm i diameter, vikten 9,5 g och präglad av koppar och nickel och 
5-öringen 18 mm i diameter, vikten 2,68 g och präglad i brons. 

Inkomstberäkningen för 1971/72 är baserad på prägling av 240 milj. 
st. mynt, varav 25 milj. st. nya 5-kronor och 80 milj. st. nya 5-ören. 
Mer än 90 O/o av mynten präglas av myntplattar (halvfabrikat). 

Präglingen av bronsmynt i den nuvarande myntserien begränsas re
dan nu, då mynten upphör att vara lagliga betalningsmedel den 1 juli 
1972. Detta innebär en besparing då kostnaden för myntplattar till 
bronsmynten överstiger det dubbla namnvärdet. 

Kostnaden för myntplattar för det nya 5-öresmyntet kommer med 
nuvarande metallpriser att bli något under myntets nominella värde. 
Inkomsten av 5-kronan kan uppskattas till cirka 4: 50 kr. per st. Det 
är svårt att förutse hur stor utväxlingen blir på 5 kr.-myntet. Inkomsten 
av mynttillverkningen blir i hög grad beroende av efterfrågan på den nya 
5-kronan. Verket planerar att tillverka 25 milj. st. under budgetåret 
1971/72, 7,5 milj. st. under 1972/73 och 5 milj. st. under 1973/74. 

Inkomsten av justering beräknas till 3,6 milj. kr. per budgetår. 
Mynt- och justeringsverket uppskattar inkomsten av myntning och 

justering till 145 milj. kr. under 1971/72, 65 milj. kr. under 1972/73 
och 55 milj. kr. under 1973/74." 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på ifrågavarande titel för 
budgetåret 1971/72 till 145 000 000 kr. och föreslår, att titeln för bud
getåret 1972/73 uppförs med 65 000 000 kr. 

Inkomster av statens gruvegendom. I enlighet med Kungl. Maj:ts be
slut den 11 december 1970 har kommcrskollegium träffat avtal med 
Boliden AB angående gruvdrift i Adaks gruvfält samt avtal om försälj
ning av de framställda malmprodukterna. De två nya avtalen trädde 
i kraft fr. o. m. den l januari 1971. Tidigare avtal har varit konstruera
de så att inleveransen av medel till staten skett först sedan utgifterna 
för driften betalts. Konstruktionen av de senast träffade avtalen med
för däremot, att bruttoinkomsterna vid försäljningen av malrnproduk
terna tillgodoförs inkomsttiteln inkomster av statens gruvegendom. Des

sa inkomster kan således ej längre användas för att täcka utgifterna för 
gruvverksamheten utan för dessa har ett nytt utgiftsanslag tillskapats. 
Detta förfaringssätt innebär en övergång från netto- till bruttoredovis
ning på ifrågavarande inkomsttitel. 

J skrivelse till riksrevisionsverket den 11 oktober 1971 beräknar kom
merskollegium inkomsterna på denna titel för budgetåren 1971/72 och 
1972/73 till 28,1 resp. 31,0 milj. kr. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln inkomster av sta
tens gruvegendom för budgetåret 1971/72 till 28 100 000 kr. och före
slår, att titeln för budgetåret 1972/73 uppförs med 31 000 000 kr. 
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Ersättning för komplementkostnader vid vissa myndigheter m. m. Vis
sa av de myndigheter, som deltar i försöksverksamheten med program
budgetering får fr. o. m. budgetåret 1970/71 medel anvisade i pro
gramtermer. Bland dessa myndigheter ingår statens bakteriologiska labo
ratorium, lantmäteristyrelsen, rikets allmänna kartverk, statens prov
ningsanstalt och statens skeppsprovningsanstalt samt fr. o. m. budget
året 1971/72 styrelsen för teknisk utveckling. 

På grund av att kostnaderna i princip skall täckas av intäkterna får 
kostnaderna för dyrbarare utrustning periodiseras. Särskilda utrustnings
anslag har införts vid de nämnda myndigheterna. Kostnaderna för av
skrivning och fördintning av det kapital som lagts ned i utrustning skall 
till den del de avser uppdragsvcrksamheten bestridas från uppdragsin
täkterna och inlcvcreras till statsverket på denna inkomsttitel. 

De olika myndigheterna beräknar följande inkomster på ifrågavaran
de inkomsttitel: 

Statens bakteriologiska laboratoiium 
Lantmäteristyrelsen 
Rikets allmänna kartverk 
Statens provningsanstalt 
Statens skeppsprovningsanstalt 
Styrelsen för teknisk utveckling 

1971/72 
1 000 kr. 
1900 
3 563 

463 
1 050 

932 

Totalt 7 908 

1972/73 

2100 
3 747 

535 
1 235 

972 
495 

9084 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på inkomsttiteln ersättning 
för komplementkostnader vid vissa myndigheter m. m. till 8 000 000 kr. 

för budgetåret 1971/72 och föreslår, att titeln för budgetåret l 972/73 
uppförs med 9 100 000 kr. 

lll. Diverse inkomster 

llötesmedel. De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under 
de senaste budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 
Riksstat 60,0 85,0 95,0 95,0 90,0 
Redovisat 73,9 81,0 80,7 80,2 
Därav 

Parkeringsbot 16,2 19,5 18,7 19,1 
Bötesmedel i övrigt 57,7 61,5 62,0 61,1 

Enligt av riksrevisionsverket från länsstyrelserna och rikspolisstyrel
sen infordrade uppgifter beräknas inkomsterna av bötcsmedel för bud

getåren 1971/72 och 1972/73 till 79,0 resp. 79,9 milj. kr. Under juli
september 1971 har influtit 17,2 milj. kr. vilket är en minskning med 
0,1 milj. kr. i förhållande till motsvarande tid föregående år. 
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Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln bötesmedel för 
budgetåret 1971/72 till 85 000 000 kr. och föreslår, att titeln för budget
året 1972/73 uppförs med likaledes 85 000 000 kr. 

Totalisatormedel. De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln 

under de senaste budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. 
kr.). 

Budgetår 
Riksstat 
Redovisat 

1967/68 

90,0 
98,4 

1968/69 

100,0 
103,4 

1969/70 

105,0 
102,2 

1970/71 1971/72 

108,0 103,0 
100,6 

I skrivelse till riksrevisionsverket den 14 oktober 1971 har Iantbruks
styrelsen under hänvisning till en inom styrelsens husdjursbyrå upprät
tad promemoria uppskattat inkomsten av totalisatormedel till 101 milj. 

kr. för innevarande budgetår och till 102 milj. kr. för budgetåret 1972/ 
73. I promemorian anförs följande: 

"För beräkning av totalisatormedlen under budgetåren 1971/72 och 
1972/73 har en jämförelse verkställts mellan omsättning och statens an
del för tredje kvartalet 1970 och samma kvartal 1971. Omsättnings
~umman har under sagda perioder uppgått till respektive 195 908 017 
kr. och 209 105 311 kr., varjämte statens andel belöpte sig till respek
tive 26 373 023 kr. och 27 218 849 kr. 

Omsättningen har alltså ökat med 13 197 294 kr. (6,73 O/o) och statens 
andel med 845 826 kr. (3,2 O/o). 

Statens inkomst under titeln 'Totalisatormedel' beräknas under för
utsättning av oförändrat antal totalisatordagar samt oförändrade vinst
avdrag, fördelningsskalor och vadformer, för budgetåren 1971/72, 1972/ 
73 och 1973/74 till respektive 101 milj. kr., 102 milj. kr. och 103 
milj. kr." 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln totalisatormedel 
för budgetåret 1971/72 till 101 000 000 kr. och föreslår, att titeln för 
budgetåret 1972/73 uppförs med 102 000 000 kr. 

Tipsmedel. De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under 

de senaste budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Riksstat 
Redovisat 

1967/68 

135,0 
132,1 

1968/69 

136,0 
138,5 

1969/70 

136,0 
152,5 

1970/71 

152,0 
204,8 

1971/72 

182,0 

Aktiebolaget Tipstjänst har i skrivelse till riksrevisionsverket den 2 no

vember 1971 anfört följande: 

"För budgetåret 1971 /72 
Antalet tävlingsveckor beräknas uppgå till 51 st. eller samma antal 

som under budgetåret 1970171 under förutsättning att s. k. Intertoto
matcher kunna arrangeras även nästa sommar. 
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Veckoomslittningen varierar betydligt, varför inget bestämt kan sägas 
om den slutgiltiga årsomsättningen. 

De första 13 ordinarie tävlingsveckorna - med svenska eller engelska 
tävlingsobjekt - under det nya budgetåret fr. o. m. den 7-8/8 t. o. m. 
den 30/10 1971 uppvisar i influtna tipsinsatser ett belopp av kr. 
120 393 035: 70. Motsvarande siffra för samma antal tävlingsveckor 
föregående år var kr. 90 931 669: 15. Insatsbeloppets ökning utgör kr. 
29 461 366: 55 eller 32,4 O/o under denna tid. 

Tillämpas denna ökningsprocent på föregående års tipsomsättning, 
kr. 394 420 881: 40, för de ordinarie tävlingsveckorna 6-50, innebär 
detta ett till kr. 522 213 246: 44 uppgående belopp. Till detta belopp 
kommer sedan tipsomsiittningarna på de extra tävlingsomgångarna med 
Intertotofotboll under 4 veckor i juli och en vecka i augusti 1971 med 
kr. 31 349 228: 05 och beräknad omsättning under en vecka i juni 1972 
med ca 6 000 000: -, varför totalomsättningen skulle komma att upp
gå till kr. 559 562 474: 49. Med samma nettovinstprocent som föregå
ende år - 34 O/o - skulle nettovinsten approximativt komma att ut
göra kr. 190 300 000: -. Härtill kommer den av riksdagen beslutade 
extra skatten om 5 öre för varje 35-öresrad eller - uttryckt i procent 
- ca 14,3 O/o på tipsinsatsbeloppet. Radskatten på den ovan beräknade 
högre omsättningen skulle därför komma att uppgå till approximativt 
kr. 80 000 000: -. Tillsammans skulle inlevcransen för detta budgetår 
således belöpa sig till kr. 270 300 000: -. 

För budgetåren 1972/73 och 1973/74 
För dessa år torde tävlingsveckornas antal komma att uppgå till 51 st. 

eller samma antal som under innevarande budgetår. Att redan nu be
räkna omsättningen är emellertid svårt, varför det torde vara lämpligast 
att tills vidare räkna med samma inleverans för 1972/73 och 1973/74 
som för 1971 /72 eller i vinst ca kr. 190 300 000: - och i radskatt ca 
kr. 80 000 000: - eller tillsammans kr. 270 300 000: -. För samtliga 
budgetår måste bolaget reservera sig för oförutsedda händelser, som helt 
kunna förändra det ekonomiska resultatet." 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln tipsmedel för bud
getåret 1971/72 till 270 000 000 kr. och föreslår, att titeln för budgetåret 
1972/73 uppförs med likaledes 270 000 000 kr. 

J"otterimr del. De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln un
der de senaste budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. 

kr.). 

Budgetår 

Riksstat 
Redovisat 

1967/68 

190,0 
162,7 

1968/69 

163,0 
156,5 

1969/70 

157,0 
148,1 

1970/71 

152,0 
167,S 

1971/72 

171,0 

I skrivelse till riksrevisionsverket den 10 november 1971 har Svenska 
Penninglotteriet AB för budgetåret 1971/72 beräknat kunna inleverera 
ett belopp av 185 milj. kr. att tillgodoföras titeln lotterimedel. Tnleve-
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ransen består av medel från tolv månadslottericr, sju nummerlotterier 

och ett nytt Bellmanslotteri och beräknas till resp. 150, 20 och 10 milj. 

kr. Vinsten på bolagets verksamhet beräknas tilJ 5 milj. kr. 

Avcn under budgetåret 1972/73 beräknar penninglotteriet kunna in

leverera 185 milj. kr. under förutsättning att tillstånd lämnas för minst 

sju nummerlotterier och ett Bellmanslottcri. 

Riksrevisionsvcrket beräknar inkomsterna på titeln lotterimedel för 

budgetåret 1971/72 till 185 000 000 kr. och föreslår, under förutsättning 

att minst sju nummerlotterier och ett Bellmanslotteri anordnas även un

der nästa budgetår, att titeln för budgetåret 1972/73 uppförs med lika

ledes 185 000 000 kr. 

övriga diverse inkomster. De på denna titel redovisade inkomsterna 

uppgick för budgetåret 1968/69 till netto 55,9 milj. kr., för budgetåret 

1969170 till 148,7 milj. kr. och för budgetåret 1970/71 till 76,7 milj. kr. 

De största inkomstposterna redovisas i följande tabell (milj. kr.): 

Övriga diverse inkomster 

Redovisade belopp 

1968/69 1969/70 1970/71 

Försäljningsmedel för lös egendom m. m. 4,1 3,0 7,6 
Trafikomläggningsskatt 0,5 0,2 
Expeditionsavgifter 1,0 1, I 1,2 
Intressemedel 4,6 3,5 7,5 
Restavgifter• 
Återbetalning av lån från anslag på driftbud-

0,0 

g'!ten 3,4 4,5 6,2 
Ersättning för täckande av socialförsäkrings-

kostnader och pensionskostnader' 
Återbetalning av kostnader för svenska FN-

12,1 2,1 0,2 

styrkor 9,4 27,5 7,0 
Ersättning från allmänna pensionsfonden för 

statsverkets kostnader för den allmänna 
tilläggspensioneringen• 6,9 

Polishevakning på enskilds bekostnad 1,6 1,3 1,1 
Avskrivningsmedel för maskiner vid statis-

tiska centralbyråns datamaskincentral l,3 
Vårdavgifter för sjukhuspatienter 0,6 
Allmän varuskatt 76,1 33,4 
Ränta å likviditetskvotsunderskott 19,7 
F örlusttäckningsa vgifter 
Överskott vid avyttring av äldre jord-

1,1 

förmedlingsföretag 2,9 
Diverse i övrigt 10,4 9,7 8,5 

Summa 55,9 148,7 76,7 

' Redovisas fr.o.m. budgetåret 1968/69 på särskild inkomsttitel. 
2 Redovisas fr.o.m. budgetåret 1969/70 på inkomsttiteln pensionsmedel. 
• Redovisas fr.o.m. budgetåret 1969/70 på vissa myndighetsanslag. 
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Titeln har i riksstaten för budgetåret 1971/72 uppförts med 100 milj. 
kr. 

Riksrevisionsverkct beräknar inkomsterna på titeln övriga diverse in
komster för budgetåret 1971/72 till 80 000 000 kr. och föreslår, att titeln 
för budgetåret 1972/73 uppförs med 100 000 000 kr. 
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B. Inkomster av statens kapitallonder 

I. Statens affärsverksfonder 

De statliga affärsverken redovisar i skrivelser till riksrevisionsverket 
de beräknade inkomsterna för statens affärsverksfonder. Beräkningsprin

ciperna för de olika verken varierar, t. ex. vad gäller bedömningen av 
pris- och lönestegringar. 

Postverket 

De till statsverket inlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvud-
boken redovisade överskotten för postverket för de senast förflutna fem 
budgetåren framgår av efterföljande uppställning, i vilken även med-
tagits de i riksstaten beräknade överskotten (milj. kr.). 

Budgetår Drift- Drift- Ränta Över- In leve- Beräk-
inkomster' kostnader' på skott rerat till nat i 

postban- stats- riks-
kens verket staten 
stats-
verks lån 

1966/67 1120,4 1 105,4 15,0 11,2 35,0 
1967/68 1 216,0 1 209,8 6,2 15,0 17,0 
1968/69 1 314,7 1 294,7 20,0 10,0 5,0 
1969/70 1 437,7 1 428,0 0,7 10,4 12,9 19,0 
1970/71 1 592,3 1 582,8 2,1 11,6 5,8 12,0 

' Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter och av postverket 
redovisade belopp förklaras av att vissa salderingar vidtagits vid upprättandet av 
statens bokslut. 

överskotten har redovisats enligt följande (milj. kr.). 

Budgetår 

1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 

Överskott Därav inlevererat till statsverket under budgetåret 

15,0 
6,2 

20,0 
10,4 
11,6 

1966/67 67/68 68/69 69/70 70/71 

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

6,7 3,7 
2,1 

Den 1 juli 1971 återstod 9,5 milj. kr. av 1970/71 års överskott att in

leverera. 
I riksstaten för innevarande budgetår har såsom inkomst av post

verket upptagits ett belopp av 13,l milj. kr. 
Poststyrelsen har i skrivelse till riksrevisionsverket den 10 november 

1971 beräknat överskotten inkl. ränta på postbankens statsverkslån för 
budgetåren 1971/72 och 1972/73 till 13 milj. kr. resp. 15 milj. kr. 
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Beträffande de beräknade inkomsterna och utgifterna har poststyrel

sen anfört följande: 

''Poststyrelsens beräkningar av inkomsterna på riksstatstiteln Postver
ket för budgetåren 1971/72, 1972/73 och 1973/74 redovisas i bifogade 
sammanställningar, som även upptar det faktiska utfallet av driftstaten 
för budgetåret 1970/71 samt Postverkets förslag till driftstat för budget
året 1971/72. Driftstaten för sistnämnda budgetår har ännu ej fastställts 
i avvaktan på prövning av Postverkcts framställning om ersättning för 
bristande självkostnadstäckning i verkets tidnings- och diligensrörelser. 

Utfallet för budgetåret 1970/71 visar en högre intäkts- och kostnads
nivå än den för budgetåret fastställda driftstaten. På kostnadssidan sam
manhänger detta med den kraftiga lönestegringen under år 1971 samt 
med den periodisering av arbetsgivaravgifter som skedde under budget
året. På intäktssidan återspeglas Postbankens kostnadsökning i en ök
ning av posten För driftkostnader ianspråktagna ränteintäkter. Intäk
terna för porton och tjänstepost har ökat under budgetåret genom såväl 
avgiftshöjningar som periodiseringar. 

Intäkter (milj. kr.) 

Intäktsslag 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 

Drift- Utfall Drift- Ny be- Beräk- Beräk-
stat stat räkning ning ning 

2 3 4 5 6 1 

Porton 889,9 907,4 1167,9 1 019,5 1144,3 1 237,7 
Tjänstepost 155,8 186,2 198,3 179,1 204,3 222,3 
Tidningar 111,2 121,0 127,2 239,0 250,0 258,0 
Transitersättning m. m. 10,6 8,9 12,5 12,3 14,6 12,8 
Uppdrag åt staten 44,7 48,6 43,8 50,1 60,7 71,9 
För driftkostnader ian-

språktagna ränte-
intäkter 374,8 403,5 434,5 445,2 488,2 544,6 

Industrierna 3,1 3,5 3,2 3,3 3,1 3,2 
Diligenstrafiken 20,4 20,7 21,0 42,8 42,0 43,6 
Fastighetsförvaltningen 

m.m. 3,2 3,9 3,8 4,0 4,3 4,3 
Centralupphandlingen 33,0 38,6 37,6 38,7 39,9 41,8 
Ersättning från Tid-

ningstjänst AB 2,9 4,3 4,5 4,5 4,8 
Vinst vid försäljning av 

anläggningstillgångar 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Övriga intäkter 41,1 41,2 43,4 37,4 45,8 64,9 

Summa intäkter 1688,0 1 786,8 2 097,9 2 076,3 2302,1 2 510,3 
Summa kostnader 1678,6 1 777,3 2 087,9 2 066,3 2 290,7 2496,8 
Resultat + 9,4 + 9,5 + 10,0 + 10,0 + 11,4 + 13,5 

In leverans 5,8 19,5 14,5 17,5 
Därav 

Från föregående 
budgetår 3,7 9,5 3,0 3,4 
Årets överskott 7,0 8,0 10,0 

Ränta på statsverkslån, 
Post banken 2,1 3,0 3,5, 4,1 

6 Riksdagen 1972.1 sam!. Nr 1. Bilaga 1. Bil. 2 
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Kostnader (milj. kr.) 

Kostnadsslag 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 

Drift- Utfall Drift- Ny be- Beräk- Beriik-
stat stat räkning ning ning 

2 3 4 5 6 7 

Personalkostnader 
Löner rn. m. 
Övriga avlönings-

l 007,5 1 071,9 1 267,2 l 238,6 1 363,6 1 450,3 

förmåner 141,2 140,3 168,3 166,l 178,0 189,7 
Pensioner m. m. 156,l 163,0 179,1 187,3 211,2 270,6 
Allmän arbetsgivar-

avgift m .m. 10,8 17,5 25,2 26,2 29,4 31,5 

Sakkostnader 
Transporter 102,3 104,5 127,7 125,9 133,9 149,0 
Fastigheter och för-

hyrda lokaler 77,5 80,5 90,7 90,4 110,9 124,2 
Inventarier och för-

brukningsartiklar 89,6 93,3 109,7 113,9 133,5 142,4 
Centralupphandlingens 

inköp för andra 
myndigheter 25,6 32,2 32,6 32,4 35,l 35,9 

Avsättning till värde-
minskningskonton 13,2 14,l 22,4 21,0 24,8 27,3 

Övriga sakkostnader 52,6 57,9 61,9 61,5 66,8 71,8 
Ränta på statsverks-

lån, Postbanken 2,2 2,1 3,1 3,0 3,5 4,1 

Summa kostnader 1678,6 1 777,3 2 087,9 2 066,3 2 290,7 2 496,8 

Avkastningen på det i Postverket investerade statskapitalct för de tre 
nu aktuella budgetåren har liksom tidigare anpassats till det förslag som 
framlades av affärsvcrksutredningen. För budgetåret 1971./72 beräknas 
sålunda överskottet inkl. ränta på Postbankens statsverkslån bli 13,0 
milj. kr. För budgetåren 1972/73 och 1973/74 har överskotten på mot
svarande sätt beräknats till 14,9 resp. 17,6 milj. kr. Räntan på Postban
kcns statsverkslån beräknas uppgå till 3,0, 3,5 resp. 4,1 milj. kr. Av sam
manställningarna framgår i vad mån inleveranserna beräknas ansluta 
sig tili de bokförda överskotten m. m. 

l beräkningarna har på intäktssidan nettoeffekten av portohöjningar 
under innevarande budgetår beräknats till ca 125, 164 och 169 milj. kr. 
för resp. budgetår. Samtidigt ingår på personalkostnadssidan den beräk
nade effekten av avtalsrörclsen för åren 1971-73 för resp. budgetår 
med ca 221, 333 och 395 milj. kr. utöver kostnaderna för arbetstidsför
kortningcn från den 1 januari 1972. Merkostnaderna för försäkrings
mässigt beräknade pensioner ingår liksom tidigare fr. o. m. budgetåret 
1973/74. I beräkningarna har vidare förutsatts att Postverket erhåller 
full ersättning över statens driftbudget för bristande självkostnadstäck
ning för tidnings- och diligcnsrörelserna. I övrigt har liksom tidigare 
nivån för intäkter och kostnader beräknats med utgångspunkt från vän
tade volym- och övriga prisförändringar." 

Riksrcvisionsverkct bcrU!~nar inkomsterna av postverket under bud

getåret 1971/72 till 19 500 000 kr. och föreslår, att titeln för budgetåret 

1972/73 uppförs med 14 500 000 kr. 



Bilaga 2 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 83 

Televerket 

De till statsverket inlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvud

boken redovisade överskotten för televerket för de senast förflutna fem 

budgetåren framgår av efterföljande uppställning, i vilken även medta-

gits de i riksstaten beräknade överskotten (milj. kr.). 

Budgetår Drift- Drift- Överskott Inlevererat Beräknat i 
inkomster kostnader till riksstaten 

statsverket 

1966/67 2 249,6 2 058,9 190,6 150,4 170,0 
1967/68 2 439,3 2 246,7 192,6 215,0 215,0 
1968/69 2 619,0 2 490,8 128,2 167,2 173,0 
1969/70 2 981,8 2 876,2 105,5 150;0 176,3 
1970/71 13 369,0 3 284,1 85,0 156,8 145,0 

' Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter och av televerket redo
visade belopp förklaras av att vid upprättandet av statens bokslut bruttoredovis
ning tillämpats. 

överskotten har redovisats enligt följande (milj. kr.). 

Budgetår Över- Balan- Netto Därav inlevererat till statsverket under 
skott serade att in- budgetåret 

överskott leverera 
av radioli- 1966/67 67/68 68/69 69/70 70/71 
censmedel 

1966/67 190,6 35,9 154,7 65,0 89,7 
1967/68 192,6 9,2 183,4 125,3 58,2 
1968/69 128,2 -29,2 157,4 109,0 48,4 
1969/70 105,5 -40,4 145,9 101,6 44,3 
1970/71 85,0 -65,0 150,0 112,5 

Den 1 juli 1971 återstod 37,5 milj. kr. av 1970/71 års överskott att 

inleverera. 
I riksstaten för innevarande budgetår har såsom inkomst av telever

ket upptagits ett belopp av 150 milj. kr. 

Televerket har i skrivelse till riksrevisionsverket den 10 november 

1971 beräknat överskotten för budgetåren 1971/72 och 1972/73 till 230 
milj. kr. för vartdera året. 

Beräkningarna bygger på budgeterade intäkter och kostnader under 

den aktuella perioden. Hänsyn har därvid bl. a. tagits till de under 

hösten genomförda taxehöjningarna samt till de i avtalsuppgörelsen 

överenskomna lönehöjningarna för 1971, 1972 och 1973. 
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Televerkets driftstat (milj. kr.) 

1970i71 1971 /72 1972/73 1973(74 

Drift- Utfall Drift- Ny be- Beräk- Beräk-
stat stat räkning ning ning 

Intäkter 
Telefon 2 412,6 2 375,2 2 730,8 2 763,0 3 116,0 3 309,7 
Telex 48,6 52,5 60,1 60,8 69,8 75,8 
Telegraf 47,1 46,6 58,l 55,7 63,6 66,4 
Ljudradio 17,5 16,3 16,7 15,5 14,5 13,5 
Television 469,6 475,4 605,2 610,8 642,1 677,0 
Ränta på rundradio-

fonden 13,3 16,7 14,8 16,2 18,9 22,8 
Ersättning för viss 

rundradioverksam-
het 33,7 33,7 37,3 37,3 46,9 51,l 

Övrig radio 13,4 13,9 15,0 14,9 15,7 16,6 
Anläggningsavgifter 20,0 41,7 28,0 35,0 45,0 30,0 
Övriga intäkter 70,4 112,6 83,7 86,9 88,l 89,3 

Summa intäkter 3 146,2 3184,6 3 649,7 3 696,1 4120,1 4 352,1 

Kostnader 
Avlöningar m. m. 525,9 536,3 587.0 586,5 644,0 709,8. 
Pensioner m. m. 196,9 203,1 228;2 228,4 249,2 269,2 
Övriga personalkost-

nader 115,l 123,8 141,4 142,9 159,4 170,6 
Lokalkostnader 67,0 78,1 75,8 78,8 84,9 88,0 

Sveriges Radio 
Ljudradio J 12,2 134,3 126,4 127,5 130,5 133,0 
Television 286,1 261,0 327,9 320,9 347,l 353,2 
Radiohusen (Bygg-

nadsstyrelsen) 4,5 9,3 17,2 17,2 12,0 2,5 
Andel av anslaget 

Ersättning för 
viss rundradio-
verksamhet 25,8 25,8 25,8 25,8 31,5 34,4 

428,6 430,3 497,3 491,4 521,l 523,l 

Underhåll m. m. 
Fastigheter 27,0 30,0 31,0 31,0 34,0 36,0 
Telefon-, telegraf-

och radioanlägg-
ningar 700,2 745,2 798,3 814,6 899,7 996,l 

727,2 775,2 829,3 845,6 933,7 1 032,1 

Övriga omkostnader 
Kontorsmateriel 

m.m. 38,0 45,0 44,8 47,3 51,0 54,9 
Frakt- och tran-

sportkostnader 63,l 60,3 67,3 66,9 77,9 79,8 
Förrådsutgifter 28,9 28,1 34,6 33,2 36,8 38,9 
Postavgifter m. m. 19,9 22,4 20,7 26,2 27,2 28,2 
Ränta på rundradio-

fonderna m. m. 13,3 16,7 14,8 16,2 18,9 22,8 
Övriga räntor 23,8 24,2 47,5 38,9 52,2 50,0 
Nedskrivning av 

osäkra fordringar 6,9 6,0 6,0 6,0 6,0 
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1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 

Drift- Utfall Drift- Ny be- Beräk- Beräk-
stat stat räkniiig ning ning 

Rikstelefon-
katalogen 35,5 41,0 37,5 41,0 44,0 47,0 

Verktyg och instru-
ment 45,3 56,6 50,0 53,1 57,1 59,8 

Diverse utgifter 36,5 53,4 40,8 49,6 46,5 55,5 

304,3 354,6 364,0 378,4 417,6 442,9 

Kostnader för arbeten 
som ersättes 20,0 22,5 20,0 25,0 25,0 25,0 

Avsättning till värde-
minskningskonto 676,3 575,7 661,6 661,6 768,2 851,1 

Summa kostnader 3 061,3 3 099,6 3 404,6 3 438,6 3 803,l 4111,8 

Ljudradio- och tele-
visionsradioavgifts-
medel som balan-
seras - 62,9 - 65,0 + 23,1 + 35,4 + 32,0 + 64,7 

Överskott 147,8 150,0 222,0 222,1 285,0 175,6 

Inleverans 156,8 230,0 230,0 216,1 
därav: 

Från föregående 
budgetår 44,3 37,5 29,6 84,6 

Årets överskott 112,5 192,5 200,4 131,5 

Televerkets bokförda resp. beräknade intäkter, driftkostnader och 

överskott framgår av ovan intagna driftstater. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln televerket för bud-

gctåret 1971/72 till 230 000 000 kr. och föreslår, att titeln för budget-

året 1972/73 uppförs med likaledes 230 000 000 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.). 

Budgetår Drift- Drift- Överskott Inlevererat Beräknat i 
inkomster kostnader till stats- riksstaten 

verket 

1966/67 2 281,9 2 280,8 1,1 12,3 115,0 
1967/68 2 361,l 2 341,0 20,1 20,1 119,0 
1968/69 2 422,5 2 416,8 5,7 0,1 30,0 
1969/70 2 537,1 2 484,6 52,5 40,7 140,0 
1970/71 12469,1 12 469,1 0 17,5 103,0 

' Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter och av statens järn
vägar redovisade belopp förklaras av att vissa salderingar vidtagits vid upprättan-
det av statens bokslut. · 
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överskotten har redovisats enligt följande (milj. kr.). 

Budgetår Överskott Därav inlevererat till statsverket under budgetåret 

1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 

1,1 
20,1 

5,7 
52,5 
0,0 

1966/67 67/68 68/69 69/70 70/71 
1,0 0,1 

20,0 
5,7 

35,0 17,5 

I riksstaten för innevarande budgetår är inkomsttiteln statens järn
vägar uppförd med 80 milj. kr. 

I skrivelse till riksrevisionsverket den 17 november 1971 har järn
vägsstyrelsen anfört följande: 

"Enligt konjunkturinstitutet kommer industriproduktionens ökning 
att bli nästan lika svag 1972 som i år. Avmattningen i produktionstill
växten väntas medföra att SJ godstrafik ökar långsammare under prog
nosperioden än som förutsattes i driftstaten för 1971/72 samt augusti
prognosen för 1972/73 och 1973/74. Den senare har redovisats i SJ 
anslagsframställning för 1972/73, bihang 2. Även andra än konjunk
turellt betingade justeringar i förhållande till nämnda framtidsbedöm
ningar har varit nödvändiga mot bakgrund av nu kända förutsättningar. 

Trafikintäkterna har beräknats vid nuvarande taxenivå. För budget
året 1971/72 räknar SJ med ett anslag om 297 milj. kr. som ersättning 
för drift av olönsamma järnvägslinjer m. rn. inkl. av Kungl. Maj:t före
slaget tilläggsanslag om 40 milj. kr. För 1972/73 och 1973/74 beräknas 
motsvarande anslag till 328 resp. 346 milj. kr. I årets anslagsframställ
ning har SJ dessutom begärt ett anslag för 1972/73 om 16 milj. kr. som 
ersättning för försvarsberedskapskostnader (exkl. civilförsvar). Progno
sen förutsätter att samma ersättning kommer att utgå för 1973/74. 

Driftkostnaderna har beräknats i löpande priser. Personalkostnadsni
vån har uppräknats med ledning av löneavtalct för 1971-1973 och 
en antagen lönestcgring om 10 O/o 1974. Sakkostnadsnivån har antagits 
stiga med 4 °/o per år utom i de fall då priserna regleras genom särskil
da avtal. Den hittills iakttagna kostnadsutvecklingcn och den av kon
junkturutvecklingen orsakade minskningen av verksamhetsvolymen mo
tiverar en reducering av de budgeterade kostnaderna för järnvägs- och 
färjetrafiken 1971/72. Även kostnaderna för 1972/73 och 1973/74 be
räknas nu bli lägre än som angavs i augustiprognosen. 

Med angivna förutsättningar har intäkter, kostnader och resultat för 
budgetåren 1971/72-1973/74 uppskattats till i bifogade tablå upp
tagna belopp. Som jämförelse anges motsvarande budgeterade och 
bokförda belopp för budgetåret 1970/71. Vid nuvarande taxenivå be
räknas resultaten bli ett underskott om 62 milj. kr. för 1971/72, ett 
överskott om 10 milj. kr. för 1972/73 samt ett underskott om 15 milj. 
kr. för l 973/74. 

För att inleverera ett överskott, som svarar mot förräntningskravet, 
krävs intäktsförstärkningar om ca 180 milj. kr. 1971/72, ca 115 milj. 
kr. 1972/73 och ca 150 milj. kr. 1973/74. För att klara pensionsutbe
talningarna behöver SJ varje budgetår redovisa ett överskott om minst 
ca 90 milj. kr. Beloppet, som motsvarar skillnaden mellan faktiska 
pensionsutgifter och försäkringstekniskt beräknade pensionskostnader. 
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ingår i de utbetalningar som sker genom personalpcnsionsverkct. En
bart för att SJ skall kunna klara pcnsionsutbetalningarna krävs alltså 
intäktsförstärkningar om ca 150 milj. kr. 1971/72, ca 80 milj. kr. 
1972/73 och ca 105 milj. kr. 1973/74. 

Med hänsyn till de begränsade möjligheterna till ytterligare åtgärder 
i resultatförbättrande syfte under 1971/72 synes det stå klart, att SJ 
inte kommer att inleverera något överskott under detta budgetår. För 
1972/73 och 1973/74 kan vi för närvarande inte överblicka möjlighe
terna att ernå de ovan nämnda erforderliga intäktsförstärkningarna." 

Statens järnvägars driftstat m. m. (milj. kr) 

1970/71 1971/72 1972i73 1973/74 

Drift- Utfall Drift- Ny be- Beräk- Beräk-
stat stat' räkning ning ning 

A. Ekonomiskt resultat 

Intäkter 
Järnvägs-, färje- och 

buss trafik 
Gods- och posttrafik 1 578,0 1 4.14,1 1 628,0 1 469 1 572 1 690 
Persontrafik 800,0 741,0 806,0 823 805 804 
Ersättning för drift 

av icke lönsamma 
järnvägslinjer m. m. 231,2 231,2 296,7 297 328 346 

Ersättning för för-
svars beredskap 16 16 

Övriga rörelsegrenar 21,0 23,1 23,0 23 23 23 
Diverse intäkter 42,0 44,1 47,0 47 49 51 

Summa intäkter 2 672,2 2 453,5 2 800,7 2 659 2 793 2930 

Kostnader 
Järnvägs-, färje- och 

buss trafik 
Driftavdelningen 1 199,4 1 214,4 1 321,4 
Kommersiella avdel-

ningen 39,1 39,3 43,1 
Banavdelningcn 391,1 406,4 421,4 
Mas ki na vdelningen 156,2 174,2 178,3 
Ekonomiavdelningen 17,9 217,7 31,6 
Administrativa avdel-

ningen 39,3 36,8 36,4 
Utvecklingsavdel-

ningen 12,6 11,7 2 1,6 
Juridiska avdelningen 1,2 
Gemensamma (ö\'er-

gripande) 
Avskrivningar' 247,5 •70,0 242,7 
Pensioner och 

ATP-avgifter 437,4 434,5 368,5 
Arbetsgivaravgift 

till sj ukförsäk-
ring samt kost-
nader för grupp-
livförsäkring 45,5 49,9 50,9 

Allmän arbetsgivar-
avgift 13,6 21,5 30,2 
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Ersättning från för
säkringskassor 

Driftersättning till 
dotterföretag 

Övriga gemensamma 
kostnader 

Kapitaltillskott till 
dotterföretag 

Övriga rörelsegrenar 
Hyresverksamhet m. 

m. (exkl. avskriv
ningar) 

Hyresverksamhet, 
avskrivningar 

Summa kostnader 

Överskott före bok
slutsdispositioner 

Disposition av pen
sionsavsättningar 

Nettooverskott efter 
bokslutsdisposi
tioner 

lnleverans 
därav: 
Från föregående 

budgetår 
Årets överskott 

Förräntningskrav 

1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 

Drift- Utfall Drift- Ny be- Beräk- Beräk-
stat stat' räkning ning ning 

- 22,0 - 25,4 - 25,0 

19,8 

0,3 

8,8 

0,7 

19,I 

0,1 

3,1 

9,5 

0,7 

20,5 

0,2 

8,6 

0,7 

2 607,2 2 483,5 2 732,3 2 721 

65,0 - 30,0 

30,0 30,0 

95,0 0 

17,5 

17,5 

152,0 157,8 

68,4 - 62 

68,4 -62 

119,8 118,8 

2 783 2 945 

10 - 15 

10 -15 

125,6 133,0 

1 Driftstaten har justerats med hänsyn till bl a den beslutade taxehöjningen och 
den av Kungl. Maj:t föreslagna ökningen av driftersättningen. 

•Datasektionen överflyttad från utvecklingsavdelningen till ekonomiavdelningen 
1.10.1971. 

• Exkl. huvudverkstäder och huvudförråd samt ianspråktagna H-trafikmedel 
1970/71. 

• Planenliga avskrivningar har minskats med underskottet om 178,1 Mkr, som 
främst orsakades av arbetskonflikten vid SJ. 

Riksrevisionsverket beräknar inga inkomster på titeln statens järn

vägar för budgetåret 1971/72, och föreslår att några inkomster ej hel

ler uppförs för budgetåret 1972/73. 

Luftfartsverket 

De i räkenskaperna och i rikshuvudboken redovisade resultaten för 

luftfartsverket för de senast förflutna fem budgetåren framgår av efter

följande uppställning (milj. kr.). 
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Budgetår Drift- Drift- Överskott ( +) Inlevererat Beräknat 
inkomster kostnader resp. under- till stats- i riks-

skott(-) verket staten 

1966/67 70,7 72,8 - 2,1 
1967/68 101,4 87,8 + 13,6 13,6 14,5 
1968/69 104,7 90,0 + 14,7 14,7 15,1 
1969/70 1 125,0 1 110,0 1 + 15,1 15,1 14,9 
1970/71 130,2 112,5 + 17,7 15,0 17,0 

I riksstaten för innevarande budgetår har såsom inkomst av luftfarts

verket upptagits 23,9 milj. kr. 

Luftfartsverket har i skrivelse till riksrevisionsverket den 15 novem

ber 1971 beräknat överskotten för budgetåren 1971/72 och 1972/73 till 

20,1 milj. kr. resp. 24,7 milj. kr. I skrivelsen anför luftfartsverket föl-

jande: 

Luftfartsverkets driftstat (milj. kr.) 

1970/71 1971 /72 1972/73 1973/74 

Drift- Utfall Ny be- Be- Be-
stat räkning räkning räkning 

=driftstat 
Intäkter 
Flygplatserna 
Trafikintäkter: 

landningsavgifter 42,5 37,0 45,7 50,0 58,7 
passageraravgifter 42,4 43,9 52,4 59,5 72,0 
parkerings- och hangaravgifter 1,5 1,2 1,4 1,5 1,6 
stationstjänst 10,9 10,9 14,4 17,2 18,5 

Övriga intäkter 25,5 27,7 31,0 35,0 37,0 
Centralförvaltningen, exkl. 

luftfartsinspektionen 1,7 1,9 1,6 1,7 1,8 
Luftfartsinspektionens avgifter 3,3 3,6 3,5 4,0 4,2 
Driftbidrag till luftfartsverket 3,9 3,9 

Summa intäkter 131,7 130,2 150,0 168,9 193,8 
Kostnader 
Ledning och gemensamt 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 
Driftavdelningen 

Centralt 16,1 14,2 16,0 17,4 19,1 
Flygplatserna: 

Ledning och gemensamt 2,9 3,3 2,9 3,2 3,5 
Avskrivning 17,3 13,l 14,8 16,2 19,0 
Flygsäkerhctstjänst 29,9 29,9 30,5 32,5 35,8 
Marktjänst 21,4 24,7 33,6 36,0 39,7 
Stationstjänst 5,4 8,0 7,5 9,3 10,2 
Ersättning till kommunerna 2,4 5,4 8,9 

94,0 94,3 108,8 121,2 137,5 

Ekonomiavdelningen 2,8 2,2 2,4 2,6 2,9 
Administrativa avdelningen 11,7 11,7 13.6 14,8 16,3 
Luftfartsinspektionen 4,6 4,4 s;1 5,6 6,1 

Summa kostnader 113,l 112,5 129,9 144,2 162,8 

Överskott 18,6 17,7 20,1 24,7 31,0 
In leverans därav: 

Från föregående budgetår 2,7 5,1 6,7 
Årets överskott 15,0 15,0 18,0 20,0 

1 Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter samt överskott och 
de av luftfartsverket redovisade beloppen förklaras av att vissa bokslutstransak
tioner tillkommit vid upprättande av riksbokslutet för budgetåret 1969/70. 
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"Vid intäktsbedömningen för 1972/73 och 1973/74 har trafikvoly
men, mätt i antal landningar, beräknats öka med ca 5 O/o och ifråga 
om antal passagerare med ca 10 O/o för vartdera budgetåret. Beträf
fande driftkostnaderna har antagits en löneökning och en prisökning 
om vardera 5 O/o för varje budgetår. För att uppnå balans mellan in
täkter och kostnader för 1973/74 erfordras taxehöjningar, motsvarande 
ca 7 O/o på de beräknade intäkterna. Beräkningsmässigt har dessa höj
ningar i sammanställningen lagts på landnings- och passageraravgif
terna med 10 O/o på vardera. Verket avser emellertid att undersöka 
hur en särskild s. k. undervägsavgift skall konstrueras. Införandet av 
en sådan avgift medför en omstrukturering av flygplatstaxan, varför 
frågan om hur en avgiftshöjning under 1973/74 skall tas ut kan komma 
att behöva omprövas. 

De redovisade överskotten utgör avkastningen på det i medeltal 
disponerade statskapitalet, beräknat efter en räntesats av 6,75 0;0. 

Under 1972/73 erfordras en extra avskrivning om 4,3 milj. kr., hänför
lig till Bulltofta flygplats, som avvecklas under året i samband med 
att Sturup tas i bruk. Denna avskrivning ingår inte i de i samman
ställningen angivna beloppen. Om den medtas, kommer förräntnings
kravct inte att kunna uppfyllas för ifrågavarande budgetår utan en 
motsvarande intäktsökning, vilken inte torde vara möjlig att uppnå 
med mindre än att vissa taxejusteringar får göras." 

Sammansättningen av intäkter och kostnader framgår av ovan m
tagna driftstater. För jämförelse redovisas även driftstat och utfall för 

budgetåret 1970/71. 
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln luftfartsverket för 

budgetåret 197 l/72 till 17 700 000 kr. och föreslår, att titeln för bud
getåret 1972/73 uppförs med 23 100 000 kr. 

Förenade fabriksverken 

De till statsverket inlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvud-
boken redovisade överskotten för försvarets fabriksverk (fr. o. m. den l 
januari 1970 förenade fabriksverken) för de senast förflutna fem bud-
gctåren framgår av efterföljande uppställning, i vilken ~ivcn medtagits 
de i riksstatcn beräknade överskotten (milj. kr.). 

Budgetår Driftin- Drift- Därav: Över- In leve- Beriik-
komster kostna- Avsättning av skott rerat till nat i 

der vinstmedel för stats- riks-
särskilda dis- verket staten 
positioner 

1966/67 270,6 263,6 6,4 7,1 7,1 6,5 
1967/68 381,4 370,6 12,4 10,8 10,8 10,0 
1968/69 454,8 444,0 13,4 10,8 10,8 12,0 
1969{70 491,4 475,2 4,8 16,2 16,2 15,0 
1970{71 1 555,2 J 536,3 0,0 18,9 0,7 16,8 

1 Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter samt överskott och av 
fabriksverken redovisade belopp förklaras av att fabriksverken vidtagit vissa salde
ringar mellan diverse driftkostnader och särskilda uppbördsmedel. 

1 riksstaten för innevarande budgetår har såsom inkomst av förenade 
fahriksverken upptagits 10,6 milj. kr. 
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I skrivelse till riksrevisionsverket den 23 november 1971 har förenade 

fabriksverken beräknat överskotten för budgetåren 1971/72 och 1972/73 

till 20,2 milj. kr. resp. 21,6 milj. kr. enligt efterföljande uppställning 

(1 000 kr.). 

Budgetår Ränta på kapital- Hyresintäkter m.m. Summa 
behållning från försvarets 
(6,75 %) materielverk 

1971/72 20 200 1 000 21200 
1972/73 21600 1 000 22 600 

Sammanställningen av intäkter och kostnader framgår av nedan in

tagna driftstater. För jämförelse redovisas även driftstat och utfall för 

budgetåret 1970/71. 

Riksrcvisionsverket godtar i förevarande sammanhang förenade fa

briksverkens beräkning, men vill samtidigt framhålla att fabriksverkens 

resultatutveckling har varit sjunkande och att pågående granskning av 

bokslutet per 30.6.1971 torde visa att den däri redovisade förlusten är 

lågt upptagen. 

Riksrevisionsverket beräknar i enlighet med förenade fabriksverkens 

skrivelse (jfr not till driftstaten) inga inkomster på titeln förenade 

fabriksverken för budgetåret 1971/72 och föreslår - likaså i enlighet 

med förenade fabriksverkens skrivelse - att titeln för budgetåret 1972/ 

73 uppförs med 21 600 000 kr. 

Fabriksverkens fonds driftstat (milj. kr.) 

Intäkter 
Fakturering 
Svenska beställare 

Försvarsbeställningar 
Civila beställningar 
Tvätteri verksamheten 

Utländska beställare 

Intäkter vid försäljning av 
överskottsmateriel 

Diverse intäkter 
Särskilda uppbördsmedcl 

1970/71 1971/72 1972/ 
-----73 

Drift- Utfall Drift- Ny be- Beräk
stat stat räkning ning 

350,0 318,6 
40,0 61,9 

100,0 99,2 
35,0 26,4 

525,0 506,l 

409,0 
58,0 

117,0 
27,0 

6ll,O 

404,0 
53,0 

117,3 
27,0 

601,3 

18,2 
5,5 

-23,1 

15,5 22,2 22,2 
9,6 10,0 10,0 

23,3 -23,9 -11,8 

417,5 
60,0 

130,0 
30,0 

637,5 

25,0 
11,0 

-10,0 

Summa intäkter 525,6 554,5 619,3 621,7 663,5 
Kostnader 

1973/ 
74 
Beräk
ning 

425,0 
70,0 

145,0 
50,0 

690,0 

28.0 
12,0 

-10,Ö 

720,0 

Gemensamma driftkostnader 44,3 57, I 59,0 59,0 62,5 68,0 
Vissa kostnader för försöks-

och utvecklingsarbeten m. m. 14,0 16,4 

Driftkostnader vid fabriker 
Avlöningar 
Material 
Diverse driftkostnader 
Avsättning till värdeminsk-

ningskonto 

166,l 169,9 
125,0 110,8 
43,0 80,8 

10,9 7,3 

345,0 368,8 

17,0 17,0 

187,5 
133,0 
66,0 

9,3 

395,8 

187,5 
143,0 
66,0 

9,3 

405,8 

18,0 19,0 

198,5 
146,0 
74,0 

10,2 

428,7 

213,3 
153,5 
84,0 

11,0 

461,8 
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1970 /71 1971/72 1972/ 1973/ 
73 74 

Drift- Utfall Drift- Ny be- Beräk- Beräk-
stat stat räkning ning ning 

Driftkostnader vid tvätterier 
Avlöningar 54,1 49,0 55.4 55,4 61,5 69,0 
Material 6,5 . 6,5 9,6 9,6 11,4 12,4 
Diverse driftkostnader 23,0 18,9 35,0 27,0 29,3 31,8 
Avsättning till värdeminsk-

ningskonto 5,1 6,0 6,0 6,0 5,8 68 

88,7 80,4 106,0 98,0 108,0 120,0 

Kostnader vid försäljning av 
överskottsmateriel 
Avlöningar till tjänstemän 2,1 2,2 3,8 3,8 4,1 4,5 
Omkostnader 3,5 3,1 3,8 3,8 4,0 4,3 
Material 10,4 7,3 13,3 13,3 15,6 17,7 

16,0 12,6 20,9 20,9 23,7 26,5 

Driftkostnader vid vissa för-
svarets materielverk tillhöriga 
anläggningar för krigs till-
verkning 0,5 1,0 0,4 1,0 1,0 1,0 

Summa kostnader 508,5 536,3 599,1 601,7 641,9 696,3 

Överskott 17,1 18,2 20,2 20,0 21,6 23,7 
Inleverans 
därav: 

Från föregående budgetår 
Årets överskott 120,2 120,0 21,6 23,7 

1 Med hänsyn till inbalanserad fö_rlust samt innevarande års beräknade rcsul-
tat, torde någon inleverans av överskottsmedel ej påräknas 1971/72. 

Statens vattenfallsverk 

De till statsverket inlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvud

bokcn redovisade överskotten för statens vattenfallsverk för de senast 

förflutna fem budgetåren framgår av efterföljande uppställning, i vilken 

även medtagits de i riksstaten beräknade överskotten (milj. kr.). 

Budgetår Drift- Drift- Överskott Inlevererat Beräknat i 
inkomster kostnader till stats- riksstaten 

verket 
1966/67 862,6 552,9 309,7 310,6 310,0 
1967/68 956,8 624,1 332,7 334,7 320,0 
1968/69 1 113,6 768,6 345,0 349,7 335,0 
1969/70 1 203,l 924,6 278,5 277,9 350,0 
1970/71 1 315,7 968,5 347,2 343,5 368,0 

överskotten har redovisats enligt följande (milj. kr.). 

Budgetår Överskott Därav inlevererat till stats\'erket under budgetåret 
1966/67 67/68 68/69 69/70 70/71 

1966/67 309,7 200,0 109,7 
1967/68 332,7 225,0 107,7 
1968/69 345,0 242,0 102,9 
1969/70 278,5 175,0 103,5 
1970/71 347,2 241,5 

Den 1 juli 1971 återstod 105,7 milj. kr. av 1970/71 års överskott att 

inleverera. 
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Statens rnttenfallsverks driftstat (milj. kr.) 

1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 

Drift- Utfall Drift- Ny be- Beräk- Beräk-
stat stat räkning ning ning 

Inkomster 
Kraftverk 

Inkomster av 
elektrisk energi 1 231,2 1 273,4 1 445,7 1 445,7 1 496 1 583 

Diverse inkomster 24,9 31,9 26,6 26,6 36 44 

1 256,l 1 305,3 1 472,3 1472,3 1 532 1 627 

Kanalverk 
Trafikavgifter 9,5 9,9 11,3 11 ,3 11,6 12,6 
Diverse inkomster 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

9,9 10,4 11,7 11,7 12,0 13,0 

Summa inkomster 1266,0 1315,7 1 484,0 1484,0 1544 1640 

Driftkostnader 
Kraftverk 

Kostnader för drift 
och underhåll 
av särskilda för-
valtningsobjekt 
Fastigheter inkl. 

bostäder 5,8 6,3 6,3 6,3 7 8 
Primärstationer 

och vatten-
reglerings-
anläggningar 79,7 96,1 87,8 87,8 99 116 

Stam- och primär-
linjer 10,2 32,2 13,6 13,6 

Sekundärstationer 24,l 25,7 26,9 26,9 
Sekundärlinjer, ter-

tiärstationer, ter-
tiärlinjer och 79 82 
kvartärnät 33,6 32,3 36,3 36,3 

Diverse distri-
butionsanlägg-
ningar 2,3 2,7 3,4 3,4 

Gemensamma 
driftkostnader 39,0 36,5 46,5 46,5 43 45 

194,7 231,8 220,8 220,8 228 251 

Bränslekostnader i 
värmestationer 94,0 92,0 153,6 174,6 138 180 

Kostnader för från 
främmande kraft-
verk inköpt kraft 107,0 251,2 188,9 188,91 Kostnader från hyrda 205 183 stamlinjeanlägg-
ningar 12,2 12,l 12,2 12,2 

Skatter 28,0 19,0 18,0 18,0 20 22 
Allmänna omkostnader 

Centrala administra-
tiva kostnader 22,5 18,2 25,3 25,3} 

Lokala administra- 37 38 
tiva kostnader 8,5 8,7 9,8 9,8 

Kostnader för pla-
nering och pro-
jektering 20,7 26,9 22,1 22,1 l 
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1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 

Drift- Utfall Drift- Ny be- Beräk- Beräk-
stat stat räkning ning ning 

Kostnader för ,..) utveckling, forsk- 30 31 
ning och standar-
disering 7,1 7,0 7,8 

Övriga omkostnader 
Pensionsutgifter 25,0 24,0 26,1 26,1 27 28 
Avskrivning av in-

ventarier 7,4 7,5 6,6 6,6 7 7 
Gratifikationer, be-

löningar och 
studieresor 0,2 0,3 0,3 0,3 

Propaganda och 
upplysnings-
verksamhet 3,1 1,0 3,2 3,2 

Representations-
kostnader 0,3 0,3 0,3 0,3 22 24 

Postavgifter 2,0 2,0 1,8 1,8 
Civilförsvar, driftvärn, 

ränta på rörlig 
kredit samt di-
verse och oförut-
sebara kostnader 14,7 18,1 17,8 17,8 

Summa allmänna 
omkostnader 111,5 114,0 121,1 121,1 123 128 

Avsättning till värde-
minskningskonto 339,0 238,1 347,8 347,8 384 384 

886,4 958,2 1 062,4 1 083,4 1 098 1148 
Kanalverk 

Kostnader för drift 
och underhåll av 
särskilda förvalt-
ningsobjekt 4,8 5,2 5,4 5,4 

Kostnader för lots-
ning 2,2 2,4 2,4 2,4 

Allmänna om-
kostnader 0,5 0,5 0,6 0,6 10 11 

Övriga omkostnader 
Skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pensionsutgiftcr 1,3 1,4 1,4 1,4 
Diverse och oförut-

sebara kostnader 0,1 0,1 0,1 0,1 
Avsättning till vär-

deminsknings-
konto 0,7 0,7 0,7 0,7 

9,6 10,3 10,6 10,6 11 12 
Summa driftkostnader 896,0 968,5 1073,0 1 094,0 1109 1160 

Ö~·erskott 
Kraftverk 369,7 347,1 409,9 388,9 434 479 
Kanalverk 0,3 0,1 1,1 1,1 1 1 

Summa överskott 370,0 347,2 411,0 390,0 435 480 

Inleverans 370,0 345,0 370,0 380,0 425 450 
därav: 

Från föregående 
budgetår 103,5 103,5 105,7 105,7 116 .126 

Årets överskott 266,5 241,5 264,3 274,3 309 324 
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I riksstaten för innevarande budgetår har såsom inkomst av statens 
vattenfallsverk upptagits ett belopp av 370 milj. kr. 

J skrivelse till riksrevisionsverket den lO november 1971 har statens 
vattenfallsverk beräknat överskotten för budgetåren 1971/7'2 och 1972/ 
73 till 390 milj. kr. resp. 435 milj. kr. I skrivelsen anför statens vatten
fallsvcrk följande: 

''Ny beräkning för 1971/72 innebär ett med 21 milj. kr. minskat netto
överskott gentemot den fastställda driftstaten. 

Med hänsyn till konstaterade kraftiga prisfluktuationer på oljemark
naden samt till det väsentligt ökade lagervärdet bedöms det motiverat 
att återföra den upplösning av prisfallsriskreserven som gjorts tidigare 
budgetår i resultatutjämnande syfte. Beloppet 21 milj. kr. redovisas som 
del av kontot för bränslekostnader. I övrigt överensstämmer den nya be
räkningen med fastställd driftstat. 

Beräkningarna för budgetåren 1972/73 och 1973/74 är i huvudsak 
hämtade från i september 1971 utarbetad ekonomiprognos, varvid det 
alternativ tillämpats som grundas på förutsättningen om oförändrad 
löne- och prisnivå. _ 

Kraftförsörjningen baseras på genomsnittliga vattenförhållanden. Nu 
gällande engrostaxor har tillämpats. Detaljtaxorna antages höjda med i 
genomsnitt 50 kr.Jabonnent och år fr. o. m. budgetåret 1972/73. 

Avskrivningarna har anpassats till behov enligt långsiktiga avskriv-
ningsplaner. I 

Med hänsyn till osäkerheten beträffande oljeprisets utveckling, vatten
tillgång m. m. innefattar beräkningarna, framför allt för bränslekostna
der i värmekraftstationcr och kostnader för inköpt kraft, relativt stor 
osäkerhet. 

Jnleverans av överskottsmedel beräknas understiga de bokförda över
skotten med 10, lO resp. 30 milj. kr." 

Sammansättningen av intäkter och kostnader samt hur beräknad in
leverans av överskotten fördelar sig på budgetår framgår av på s-. 93-
94 intagna driftstater. För jämförelse redovisas även driftstat och utfall 
för budgetåret 1970/71. 

Riksrevisionsverkct beräknar inkomsterna på titeln statens vattcnfalls
verk till 380 000 000 kr. för budgetåret 1971/72 samt föreslår, att ifråga
varande inkomster för budgetåret 1972/73 upptas till 425 000 000 kr. 

Domänverket 

De bokförda inkomsterna och utgifterna för domänverket samt över

skotten för de senast förflutna fem kalenderåren jämte de i rikshuvud

boken 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.). 
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Räken- Driftin- Drift- Över- Budgetår över- lnlcve- Bcräk-
skapsår koms ter kost- skott skott rerat till nat i 

nader stats- riks-
verket staten 

1966 673,3 655,3 18,0 1966/67 21,0 31,9 30,0 
1967 681,2 676,1 5,1 1967/68 3,4 5,1 15,0 
1968 660,3 650,1 10,2 1968/69 11,8 10,2 5,0 
1969 636,4 620,5 15,9 1969/70 20,1 12,0 6,0 
1970 1740,9 1707,8 33,1 1970/71 34,8 34,2 23,0 

' Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter och av domänverket 
redovisade belopp förklaras av att vid upprättandet av statens bokslut brutto-
redovisning tillämpats. 

Under budgetåret 1970/71 inlevererades 34,2 milj. kr. I riksstaten för 
innevarande budgetår har såsom inkomst av domänverket upptagits ett 
belopp av 23 milj. kr. 

I skrivelse till riksrevisionsverket den 9 november 1971 har domän
verket rörande beräkningen av ifrågavarande titel för budgetåren 1971/ 

72 och 1972/73 yttrat bl. a. följande: 

··Resultatprognosen för 1972 och 1973 är i rådande konjunkturläge 
vansklig. Även små procentuella förändringar i virkespriser påverkar 
starkt verkets resultat. En konjunkturnedgång för virkesprodukter har 
skett under hösten 1971. Verket bedömer dock att en viss konjunktur
återhämtning kommer att ske under 1972 och 1973. Avsättningslägct 
för virkcsprodukterna förväntas därför förbättras under senare delen 
av 1972. Kostnadssidan för 1972 och 1973 karakteriseras av ett fullföl
jande av mekaniserings- och rationaliscringsåtgärder i fråga om avverk
ning och transport av virke. I övrigt präglas kostnadssidan av återhåll
samhet bl. a. avseende skogsvårdsåtgärder och underhåll av vägar, bygg
nader m. m. 

Årsvinsten för 1971 beräknas nu till ca 31 milj. kr. Vinsten för 1972 
torde bli starkt påverkad av konjunkturnedgången och förväntas komma 
att understiga 15 milj. kr. Efter en bedömd konjunkturupphämtning 
1972-73 förväntas årsvinsten för 1973 bli ca 20 milj. kr. 

Jnleverans av överskottsmedel för budgetår (1 juli-30 juni) beräk
nas komma att ske enligt av Kungl. Maj:t fastställt avkastningskrav, 
dvs. med 23 milj. kr. för vardera budgetåren 1971/72, 1972/73, 1973/74. 
Verket anser sålunda att det fastställda avkastningskravet bör kunna 
kvarstå oförändrat oaktat den inträffade konjunkturnedgången." 

Domänverket har i bilaga lämnat ovanstående uppgifter rörande do

mänverkets bokförda resp. beräknade inkomster och utgifter samt över
skott för vart och ett av åren 1970-1973 (milj. kr.). 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln domänverket för 
budgetåret 1971/72 till 23 000 000 kr. och föreslår, att titeln för budget

året 1972/73 uppförs med likaledes 23 000 000 kr. 
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Domänverkets driftstat (milj. kr.) 

Budget Utfall Budget Ny be-
1970 1970 1971 räkning 

1971 

Virkesrörelsen 
Försäljning 417,9 454,7 456,3 484,5 
Avverkningskostnader m.m. -210,7 -240,6 -220,0 -246,1 

207,2 214,1 236,3 238,4 

Skogsvårdsåtgärder - 30,7 - 26,5 - 39,0 - 37,0 
Övriga driftskostnader - 8,7 - 8,1 - 9,6 - 9,7 

167,8 179,5 187,7 191,7 

Nyttjanderätter 
Intäkter 33,8 35,9 35,7 37,7 
Kostnader Il,9 12 0 13,1 12,7 

Övriga verksamheter 
Intäkter 2,0 1,9 2,5 2,5 

Förvaltning och administration -119,1 -123,2 -131,0 -135,0 

Rörelseresultat före avskrivningar 72,6 82,1 81,8 84,2 

Avskrivningar 
Vägar 7,1 7,1 6,9 6,9 
Byggnader 5,9 5,8 5,8 6,5 
Maskiner, inventarier 15,2 14,8 24,6 24,6 

Rörelseresultat efter avskrivningar 44,4 54,4 44,5 46,2 

Finansiella intäkter och kostnader 
Ränteintäkter och aktieutdelning } - 1,0 4,6 3,5 3,5 
Räntekostnader 1,0 1,5 1,5 

Resultat före bokslutsdispositioner 43,4 58,0 46,5 48,2 

Bokslutsdispositioner 
Förändring av lagerreserv 7,0 2,0 

Resultat före skatt 43,4 51,0 44,5 48,2 

Kommunala skatter 16,5 17,9 14,5 16,9 

Årets vinst 26,9 33,1 30,0 31,3 

Il. Riksbanks/anden 

Ifrågavarande inkomsttitel är i gällande riksstat uppförd med 200 

milj. kr. I en från riksbanken till riksrcvisionsvcrket den 7 oktober 

1971 avlåten skrivelse har förevarande inkomsttitel beräknats till 200 

milj. kr. för såväl budgetåret 1971/72 som för budgetåret 1972/73. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln riksbanksfonden 

för budgetåret 1971 /72 till 200 000 000 kr. och föreslår, att titeln för 

budgetåret 1972/73 uppförs med likaledes 200 000 000 kr. 

7 Riksdagen 1972.1 sam/. Nr 1. Bilaga l. Bil. 2 

Beräk- Beräk-
ning ning 
1972 1973 

465,3 480,0 
-242,0 -235,0 

223,3 245,0 

- 40,0 - 41,0 
- 8,0 - 9,0 

175,3 195,0 

39,0 40,0 
11,0 12,0 

4,0 4,0 

-138,5 -141,0 

68,8 86,0 

4,7 5,0 
6,2 6,0 

33,4 42,0 

24,5 33,0 

3,5 3,5 
3,0 3,5 

25,0 33,0 

25,0 33,0 

12,0 13,0 

13,0 20,0 
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Il!. Statens allmänna fastighets/ond 

Statens allmänna fastighetsfond omfattar sju delfonder, nämligen 
slottsbyggnadernas, kriminalvårdsstyrelsens, beskiekningsfastigheternas, 

karolinska sjukhusets, akademiska sjukhusets, byggnadsstyrelsens och 
generaltullstyrelsens delfonder. Allmänna fastighetsfonden tillkommande 
ersättning för till statsmyndigheter upplåtna lokaler skall fr. o. m. 1 juli 
1971 fastställas med ledning av de kalkylerade hyresvärdena för olika 
fastigheter, varefter överskottet beräknas såsom skillnaden mellan de 

på delfondens stat upptagna inkomsterna och utgifterna för delfonden. 
I skrivelse den 2 december 1971 har riksrevisionsverket avgivit ut

låtande över de av de särskilda förvaltningsmyndigheterna avgivna för
slagen till stater för de olika delfonderna av allmänna fastighetsfonden 

samt därvid framlagt förslag till stat för fonden för budgetåret 1972/73. 
I enlighet med detta förslag skulle överskotten på de särskilda delfon
derna upptas till de i efterföljande sammanställning angivna beloppen. 
ökningen i förhållande till nu gällande riksstat och tilläggsstat, vilka 
medtagits för jämförelse, beror på en övergång till mer marknads
mässiga hyresvärden. 

Slottsbyggnadernas delfond 
Kriminalvårdsstyrelsens delfond 
Beskiekningsfastigheternas delfond 
Karolinska sjukhusets delfond 
Akademiska sjukhusets delfond 
Byggnadsstyrelsens delfond 
Generaltullstyrelsens delfond 

Summa 

1971/72 
kronor 

1000 
4 725 000 
3 945 000 
3 650 000 
5 069 000 

121 720 000 
127 000 

139 237 000 

1972/73 
kronor 

1 000 
9 692 000 
6 514000 
3 735 000 
5 635 000 

266 240000 
93 000 

291910 000 

Riksrevisionsvcrket beräknar inkomsterna på titeln statens allmänna 
fastighetsfond för budgetåret 1971/72 till 139 237 000 kr. och föreslår, 
att titeln för budgetåret 1972/73 uppförs med 291 910 000 kr. 

IV. Försvarets fastiglzetsfond 

Fonden består av tre delfonder, nämligen kasernbyggnaders och be

fästningars delfonder samt försvarets forskningsanstalts delfond. En
ligt Kungl. Maj:ts beslut den 11 december 1970 skall fr. o. m. den 1 
juli 1971 såsom överskott på vardera delfonden redovisas det belopp 
som erfordras för balans i staten. 

Riksrevisionsverket beräknar överskottet på försvarets fastighetsfond 
för budgetåret 1971/72 till 94 542 000 kr. och föreslår, att titeln för 
budgetåret 1972/73 uppförs med 101 452 000 kr. 
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V. Statens utlåningsfonder 

I särskilda skrivelser har nedanstående myndigheter uppskattat in
komsterna från de av dem förvaltade hithörande fonderna för budget

åren 1971/72 och 1972/73 enligt följande: 

Utrikesdepartementet 
Styrelsen för internationell utveckling 
Statskontoret 
Lantbruksstyrelsen 
Bostadsstyrelsen 
Riksbanken 
Riksgäldskontoret 

Summa 

1971/72 
kronor 

95 000 
40000 

51 870 000 
.1800000 

1256545 000 
10 424000 

25 600 

1320 799 600 

1972/73 
kronor 

100 000 
50000 

54 590000 
1 700000 

1459 675 000 
11119 000 

15 000 

1527 249 000 

Bostadsstyrelsens här redovisade inkomster hänför sig huvudsakligen 
till lånefonden för bostadsbyggande. Inkomsterna av denna fond beräk

nas för budgetåret 1971/72 till 1 245 milj. kr. och för budgetåret 1972./ 
73 till 1 445 milj. kr. Räntan på bostadslån är enligt kungörelsen den 4 
december 1970 (nr 679) 7,5 O/o för år 1971. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln statens utlånings

fonder för budgetåret 1971/72 till 1 320 800 000 kr. och föreslår, att 
titeln för budgetåret 1972/73 uppförs med 1 527 249 000 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, 
arbetsmarknadsstyrelsen, bostadsstyrelsen, riksbanken och riksgäldskon
toret uppskattat avkastningen av resp. delfonder för budgetåren 1971/72 
och 1972/73 till följande belopp: 

Statskontorets delfond 
Lantbruksstyrelsens delfond 
Arbetsmarknadsstyrelscns delfond 
Bostadsstyrelsens delfond 
Riksbankens delfond 
Riksgäldskontorets delfond 

Summa 

1971 /72 
kronor 
19 000 000 

0 
35 000 000 

418 000 
65 000 

I 075 000 

55 558 000 

1972/73 
kronor 
19 000 000 

0 
50 000 000 

400 000 
40000 

1025000 

70465 000 

Riksrevisionsvcrket beräknar inkomsterna på fonden för låneunder
stöd för budgetåret 1971/72 till 55 600 000 kr. och föreslår, att titeln för 

budgetåret 1972/73 uppförs med 70 466 000 kr. 
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VII. Fonden för statens aktier 

Riksdagen har den 10 december 1969 (prop. 1969: 121) beslutat om 
inrättande av ett statligt förvaltningsbolag, Statsföretag AB, fr. o. m. 
Jen 1 januari 1970. 

Förvaltningsbolaget får lyfta utdelningar från dotterbolagen som ut
betalas efter den 1 januari 1970. Dessa vinstmedel skall fonderas i bo
laget t. o. m. år 1972. Första utdelningen till staten skall Jämnas våren 
1974 för de utdelningar bolaget erhållit under år 1973 (hänförande sig 
till dotterbolagens verksamhet år 1972). Staten erhåller alltså utdelning 
från förvaltningsbolaget första gången under budgetåret 1973/74. 

På fonden för statens aktier redovisas under budgetåret 1970/71 yt
terligare följande bolag: 

AB Aerotransport 
AB Transitotrafik 
AB Svensk Bilprovning 
Systembolaget AB 
Sveriges Investeringsbank AB 
Sveriges Kreditbank 
AB Svensk Exportkredit 
AB Företagskredit 
AB Industrikredit 
Lantbruksnäringarnas 

Primärkredit AB 

Lantbruksnäringarnas 
Sekundärkredit AB 

AB Fjäråssand 
Svenska Penninglotteriet AB 
AB Tipstjänst 
AB Atomenergi 
Törefors AB 
AB Asea-Atom . 

AB Gullhögens Bruk 
AB Svensk Laboratorietjänst 
Statskonsult AB 
Värdepappersccntralen VPC AB 

Enligt inhämtade uppgifter beräknas utdelning av på fonden bok
förda aktier under budgetåren 1971/72 och 1972/73 utgå från AB 
Aerotransport, AB Svensk Bilprovning, Systembolaget AB, Sveriges 
Kreditbank, AB Svensk Exportkredit, AB Industrikredit, Svenska Pen
ninglotteriet AB, AB Tipstjänst och AB Gullhögens Bruk. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln fonden för statens 

aktier för budgetåret 1971/72 till 18 563 000 kr. och föreslår, att titeln 
för budgetåret 1972/73 uppförs med likaledes 18 563 000 kr. 

VIII. Fonden för beredskapslagring 

Fonden består av två delfonder nämligen statens jordbruksnämnds 
delfond som förvaltas av statens jordbruksnämnd samt överstyrelsens 
för ekonomiskt försvar delfond som förvaltas av överstyrelsen för eko

nomiskt försvar. Såsom inkomst på vardera delfonden skall bokföras 
ett belopp motsvarande statens normalränta på kapitalbehållningen på 
resp. delfond vid budgetårets ingång. 
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I skrivelse till riksrcvisionsverket den 13 oktober 1971 har statens 
jordbruksnämnd beräknat inkomsterna från delfonden till 17,2 milj. kr. 
för budgetåret 1971/72 och till 18,3 milj. kr. för budgetåret 1972/73. 

I skrivelse till riksrevisionsverket den 29 oktober 1971 har översty
relsen för ekonomiskt försvar beräknat inkomsterna från delfonden till 
49,7 milj. kr. för budgetåret 1971/72 och till 51,7 milj. kr. för budget
året 1972/73. 

Riksrcvisionsverket beräknar inkomsterna på titeln fonden för bered
skapslagring för budgetåret 1971 /72 till 66 880 000 kr. och föreslår, att 
titeln för budgetåret 1972/73 uppförs med 69 950 000 kr. 

IX. Statens pensionsfonder 

I särskilda skrivelser har nedanstående myndigheter uppskattat in
komsterna från de av dem förvaltade hithörande fonderna för budget
åren 1971/72 och 1972/73 enligt följande: 

1971/72 1972/73 
kronor kronor 

Riksförsäkringsverket 69 400 000 69 700000 
Statskontoret 8 990000 8 990000 
Statens personalpensionsverk 14 500000 14 700 000 
Riksgäldskontoret 44000 44000 

Summa 92934 000 93 434000 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna från statens pensionsfonder 
för budgetåret 1971/72 till 92 934 000 kr. och föreslår, att titeln för bud
getåret 1972/73 uppförs med 93 434 000 kr. Beträffande överskottens 
fördelning på de olika fonderna hänvisas till tabellbilagan (bilaga C). 

X. Diverse kapitalfonder 

Fonden för kreditgivning till utlandet. I skrivelse till riksrevisionsver
ket den 14 oktober 1971 har riksgäldskontoret beräknat avkastningen 
av denna fond till 3,72 milj. kr. för budgetåret 1971/72 och till 3,4 milj. 
kr. för budgetåret 1972/73. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln fonden för kredit
givning till utlandet för budgetåret 1971/72 till 3 720 000 kr. och före

slår, att titeln för budgetåret 1972/73 uppförs med 3 400 000 kr. 

övriga diverse kapitalfonder. I skrivelser från riksgäldskontoret, sta
tens vägverk, sjöfartsverket, statskontoret, lantbruksstyrelsen och över
styrelsen för ekonomiskt försvar har lämnats de uppgifter beträffande 
avkastningen av övriga diverse kapitalfonder, som framgår av följande 

sammanställning. 
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Fonden för förlag till statsverket (riksgäldskontoret) 
Statens vägverks förrådsfond (statens vägverk) 
Fonden för Södertälje kanalverk (sjöfartsverket) 
Sjöfartsverkets fond (sjöfartsverket) 
Statens datamaskinfond (statskontoret) 
Jordfonden (lantbruksstyrelsen) 
Förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap 

(överstyrelsen för ekonomiskt försvar) 

Summa 

1971/72 
kronor 

8 000 000 
18140000 

11 000 
14 702 000 

5 100 000 
4000000 

100000 

50 053 000 

102 

1972/73 
kronor 

8 000000 
19 400000 

700 000 
15 670 000 

6 600000 
4 000000 

100000 

54 470 000 

Riksrevisionsvcrkct beräknar inkomsterna på titeln övriga diverse ka

pitalfonder för budgetåret 1971/72 till 50 100 000 kr. och föreslår, att 

titeln för budgetåret 1972/73 uppförs med 54 500 000 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 (avskrivningsmedcl inom fonden) dels ock övriga inom 

Avskrivningsmedel inom fonden (1 000 kr.) 

Fond 1970/71 1971 /72 1972/73 
Utfall En! myn-

ruksstat En! myn- digheter-
digheter- nas upp-
nas upp- gifter' 
gifter• 

I. Statens affärsverksfonder 

A. Postverkets fond 13 200 14 500 14 500 16100 
B. Televerkets » 575 665 661 600 661 600 768 200 
C. Statens järnvägars )) 56 349 238 000 258 600 265 000 
D. Luftfartsverkets » 13 069 15 800 14 800 16200 
E. Fabriksverkens » 23 009 16 500 16 500 17 000 
F. Statens vattenfallsverks » 238 847 407 000 348 500 385 000 

Summa 920140 1353400 1 314 500 1 467 500 

Il. Statens allmänna fastighets/ond 

Kriminalvårdsstyrelsens delfond 2 624 2 705 2 896 
Beskickningsfastighetemas » 417 437 451 
Karolinska sjukhusets » 2 383 2 545 2 587 
Akademiska sjukhusets » 2 684 2 783 2 840 
Byggnadsstyrelsens » 31 936 37144 37028 
General tullstyrelsens )) 80 80 83 

Summa 40124 46082 45 694 45 885 

111. Försrarets fastighetsfond 

Kasernbyggnaders och befäst-
ningars delfonder 22 325 24200 25 800 

Försvarets forskningsanstalts 
delfond 910 920 982 

Summa 23 235 25115 25 120 26 782 

IX. Diverse kapitalfonder 

Statens vägverks förrådsfond 49 690 55 300 55 300 58 400 
Sjöfartsverkets fond 13 607 13 444 15 283 16 826 
Statens datamaskinfond 15463 22600 22 300 30900 
Förrådsfondea för ekonomisk 

försvars beredskap 1 062 1062 1 062 1 062 

Summa 79.822 92406 93 945 107 188 

Totalt 1063 322 1517 003 1479 259 1647 355 

' Efter vissa smärre justeringar på fastighetsfonderna. 
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Övriga kapitalmedel (1 000 kr.) 

Fond 1970/71 1971/72 1972/73 
Utfall En! myn-

Riksstat Enl myn- digheter-
dig heter- nas upp-
nas upp- gifter 
gifter 

I. Statens affärsverhfonder 

A. Postverkets fond 3 1 1 1 
B. Televerkets » 315 1 000 1000 1 000 
C. Statens järnvägars » 15 662 12000 114000 8000 
D. Luftfartsverkets » 329 1 1 1 
E. Fabriksverkens » 3 364 500 4000 500 
F. Statens vattenfallsve1ks » 67 764 5 000 5 000 5 000 

Summa 87 438 18 502 24002 14 502 

Il. Statens allmänna fastighets/ond 

Slotts byggnadernas delfond 278 
Kriminalvårdsstyrelsens )) 1 
Beskickningsfastigheternas » 3 400 
Akademiska sjukhusets » 3 050 
Byggnadsstyrelsens » 1904 3 000 3 000 
General tullstyrelsens » 7 175 50 

Summa 5 239 5 000 6 575 3 050 

IIJ. Försvarets fastighets/ond 

Kasernbyggnaders och befäst-
ningars delfonder 19 488 15 000 16000 

Summa 19 488 26000 15000 16000 

V. Fonden för låneunderstöd 

Statskontorets delfond 14 577 15 000 15 000 
Arbetsmarknadsstyrelscns » 29 159 30000 40000 
Bostadsstyrelsens » 982 800 700 
Riksbankens » 580 250 120 
Riksgäldskontorets » 2 689 2 650 2 680 

Summa 47 987 51 675 48 700 58 500 

VII. Fonden för förlag till statsverket 26 275 40000 30000 30000 

IX. Dfrerse kapitalfonder 

Statens vägverks förrådsfond 1 715 200 600 600 
Sjöfartsverkcts fond 193 50 50 50 

Summa 1 908 250 650 650 

Totalt 188 334 141427 124927 122 702 

1 Härav utgör 6 milj. kr. försäljningsmedel för Roslagsbanan. 

fonderna för reinvestering disponibla medel (övriga kapitalmedel och öv-

rig kapitalåterbetalning). Dessa medel redovisas på totalbudgetens in-

komstsida i riksstaten under rubriken C. Beräknad övrig finansiering. 

Riksrevisionsverket har i skrivelser från myndigheterna inhämtat upp-

gifter om avskrivningsmedlcns och övriga kapitalmedels beräknade stor-

lek under budgetåren 1971 /72 och 1972/73. 



Bilaga 2 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 105 

Övrig kapitalåterbetalning (I 000 kr.) 

Fond 1970/71 1971/72 1972/73 
Utfall En! myn-

Riksstat En! myndig- digheter-
hctemas nas upp-
uppgifter gifter 

Statens utlåningsfonder 122 313 20 502 20 539 
Fonden för Södertälje kanalverk 469 350 
Fonden för kreditgivning till 

utlandet 15 607 10750 11 080 

Summa 38389 42 758 31602 31619 

1 Redovisas i budgetredovisningen som inkomst på investeringsanslag. 

Dessa uppgifter har sammanställts i tablåerna ovan där även utfallet 
för budgetåret 1970/71 och de i riksstaten för budgetåret 1971/72 upp
tagna beloppen har intagits. 

Riksrevisionsverket beräknar kapitalbudgetens inkomster för budget
året 1971 /72 till l 635 788 000 kr. och föreslår, att inkomsterna för bud
getåret 1972/73 upptas till 1 801 676 000 kr. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 1 Finansplanen 106 

Sammanfattning 

Riksrevisionsverkets förslag till beräkning av drift- och kapitalbudge

tens inkomster under budgetåret 1972/73 och den nu företagna upp
skattningen av inkomsterna under innevarande budgetår har utförts 

under antagande av en uppgång av 9 0;0 för den totala lönesumman 

under 1971 och av 10 0;0 under 1972. För de första månaderna under 

1972 har räknats med en uppgång av 8 O/o. Bolagens taxerade inkomster 

har förutsatts komma att minska med 15 O/o mellan 1970 och 1971. De 

två följande åren räknas med en ökning med respektive 5 och 10 O/o. 
Slutresultatet av riksrcvisionsverkets beräkning av statsinkomstcrna 

under innevarande och nästkommande budgetår framgår av de såsom 

bilaga B resp. bilaga C fogade specifikationerna samt av den samman-
fattande tabellen nedan, i vilken även de redovisade inkomsterna under 

budgetåret 1970/71 och riksstatssiffrorna för budgetåret 1971 /72 med-

tagits för jämförelse. 

Totalbudgetens inkomster (milj. kr.) 

1970/71 1971 /72 1972/73 
Utfall Beräk-

Riks- Ny be- ning 
stat räkning 

Driftbudgetens inkomster 
Skatt på inkomst och för-

mögenhet m. m. 
Övriga skatter på inkomst, 

18 441 19 500 19 700 21 000 

förmögenhet och rörelse 629 697 714 740 
Automobilskattemedel 3 223 3 343 3 314 3 424 

Fordonsskatt 1 232 1 305 1 270 1 320 
Bensin- och bränn-

oljeskatt 1 991 2038 2 044 2104 
Allmän arbetsgivaravgift I 202 1 905 1 920 2110 
Tullar och acciser 16 911 20 673 20 323 21 705 

Tullmedel 1 036 1 060 890 880 
Mervärdeskatt 9088 12 200 12 050 13 300 
Särskilda varuskatter 389 385 373 351 
Omsättningsskatt på 

motorfordon 407 461 420 450 
Tobaksskatt 1 651 I 673 1 628 I 628 
Skatt på sprit 1 972 2 000 2 100 2 135 
Skatt på vin 257 265 285 305 
Skatt på malt- och 

läskedrycker 580 640 630 645 
Energiskatt I 011 1116 1 077 1129 
Särskild skatt på motor-

bränslen 422 741 741 763 
Annonsskatt 48 42 38 
Övriga 97 84 87 81 

Föränd- Föränd-
ring från ring från 
1970/71 ny ber. 
till ny 1971/72 
ber. till 
1971/72 1972/73 

+ 1259 + 1 300 

+ 85 + 26 
-!- 91 -!- 110 
+ 38 + 50 

+ 53 -!- 60 
+ 718 + 190 
+ 3 412 + 1 382 
- 146 10 
+ 2962 + 1250 

16 22 

+ 13 + 30 
23 

+ 128 + 35 
' 28 + 20 T 

+ 50 + 15 
+ 66 + 52 

+ 319 + 22 
-1- 42 4 

JO 6 
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1970/71 1971 /72 1972/73 
Utfall Beräk-

Riks- Ny be- ning 
stat räkning 

Uppbörd i statens verksamhet 904 1 056 1 162 1149 
Bidrag till kostnader för 

polis-, domstols- och 
uppbördsväsendet m.m. 84 78 87 76 

Pensionsmedel m. m. 238 220 295 334 
Övriga 583 758 780 739 

Diverse inkomster 630 646 721 742 
Totalisatormedel 101 103 101 102 
Tipsmedel 205 182 270 270 
Lotterimedel 167 171 185 185 
Övriga 157 190 165 185 

Statens affärsverksfonder 573 671 670 737 
Televerket 157 150 230 230 
Statens järnvägar 17 80 0 0 
Statens vattenfallsverk 343 370 380 425 
Övriga 56 71 60 82 

Riksbanksfonden 200 200 200 200 
Statens allmänna fästig-

het~fond 126 142 139 292 
Försvarets fastighetsfond 94 95 95 .101 
Statens utlåningsfondcr 1 168 1 358 1 321 1 527 

Lånefonden för bostads-
byggande 1102 I 285 1 245 1 445 

Övriga 66 73 76 82 
Fonden för låneunderstöd 47 46 56 70 
Fonden för statens aktier 18 19 19 19 
Fonden för beredskaps-

lagring 67 73 67 70 
Statens pensionsfonder 92 92 93 93 
Diverse kapitalfonder 53 56 54 58 

Säger för driftbudgeten 44 378 50569 50567 54038 

Kapitalbudgetens inkomster 
Avskrivningsmedel och 

övriga kapitalmedel 
inom fonderna l 252 1 658 1604 1 770 
Statens affärsverksfonder 1 008 1 372 1 339 1482 
Övriga kapitalfonder 244 286 265 288 

Övrig kapitalåterbetalning 8 43 32 32 
Säger för kapitalbudgeten 1259 1701 1636 1802 

Totalbudgetens inkomster 45637 52270 52203 55 840 

. Enligt nu föreliggande beräkningar skulle inkomsterna på driftbud

geten under budgetåret 1971/72 komma att uppgå till 50 567 milj. kr., 
vilket ~ir 2 milj. kr. mindre än i riksstaten upptaget belopp. För budget
året 19 72/73 skulle inkomsterna komma att uppgå till 54 039 milj. kr., 
vilket skulle innebära en uppgång med 3 472 milj. kr. i jämförelse med 
de nu beräknade inkomsterna för budgetåret 1971/72. 

Föränd- Föränd-
ring från ring från 
1970/71 ny ber. 
till ny 1971/72 
ber. till 
1971 /72 1972/73 

' 259 13 

+ 3 11 
+ 57 + 39 
+ 198 41 
+ 91 + 21 

+ 1 
+ 65 
+ 18 
+ 8 + 20 
+ 97 + 67 
+ 73 

17 
+ 37 + 45 
+ 4 + 22 

+ 13 + 153 
+ 1 + 6 
+ 153 + 206 

+ 143 + 200 
+ 10 + 6 
+ 9 + 14 

1 

+ 3 
+ l 
+ I + 4 

+ 6189 + 3471 

+ 352 + 166 
+ 331 + 143 
+ 21 + 23 
+ 24 

+ 377 + 166 

+ 6566 + 3638 
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De totala inkomsterna på kapitalbudgeten beräknas uppgå till sam
manlagt 1 636 milj. kr. under budgetåret 1971/72 mot 1 701 milj. kr. i 
riksstatcn. För budgetåret 1972/73 skulle inkomsterna uppgå till 1 802 
milj. kr., vilket innebär en uppgång med 166 milj. kr. i jämförelse med 
de nu beräknade inkomsterna för budgetåret 1971/72. 

Tota/budgetens inkomster beräknas för budgetåret 1971/72 till 52 203 
milj. kr. mot i riksstaten upptagna 52 270 milj. kr. och för budgetåret 

1972173 till 55 840 milj. kr. 
Vid handläggningen av detta ärende har närvarit avdelningscheferna 

Ehnbom och Sancll, avdelningsdirektören Hawor, byrådirektören Verei
de samt förste revisorerna Almström och Rindlöw varjämte revisions
direktören Cederblad varit föredragande. 

Stockholm den 14 december 1971. 

Underdånigst 

LARS LINDMARK 

CARL OLOF CEDERBLAD 



BILAGOR 
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Bilaga A 

Inkomster på driftbudgeten budgetåren 1966/67-1970/71 

Tusental kronor 

1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 

Skatter, avgifter, m. m. 

Skatter: 
Skatt på inkomst, förmögenhet och 

rörelse: 
Skatt på inkomst och förmögenhet 

m. m. 12 668 661 12 884 760 14 078 294 17 047 625 18441021 
Kupongskatt 11 191 10 057 16 225 21400 20 540 
Utskiftningsskatt och ersättnings-

skatt -86 1 630 1 943 1 262 1 486 
Skogsvårdsavgifter 10 418 9 871 10 615 9 677 9 609 
Bevillningsavgifter för särskilda för-

mäner och rättigheter 3 156 1 963 2074 I 973 2 370 
Arvsskatt och gåvoskatt 191 579 206 092 222 014 236 565 235 093 
Lotteri vinstskatt 90 350 91 559 94 896 97 472 107 733 
Stämpelskatt och stämpelavgift 184 585 232 112 226 531 255 101 252 120 

Säger för skatt på inkomst, 
förmögenhet och rörelse 13 159 853 13 438 044 14 652 593 17671075 19 069 974 

Automobilskattemedel: 
Fordonsskatt 617 193 865 685 962 833 1129 572 1 231 971 
Trafikomläggningsskatt 107 445 
Bensin- och brännoljeskatt 1 659 193 1 696 241 1 799 625 1 914 305 1 990 548 

Säger för automobilskattemedel 2 383 831 2 561 926 2 762 458 3 043 877 3 222 520 

Allmän arbetsgivaravgift 287 336 698 058 1202428 

Tullar och acciser: 
Tullmedel 984 246 949 820 952 799 1045960 I 036 397 
Allmän varuskatt 5 785 268 6571660 4 962 962 
Mervärdes katt 1 991 212 6 741 077 9 088 346 
Särskilda varuskatter 368 086 384 531 393 965 393 115 388 866 
Omsättningsskatt på motorfordon 313 993 309 251 424 883 469 154 406 978 
Regleringsavgift och accis på fett-

varor m. m. 35 26 
Tobaksskatt 1 348 595 1 489 812 1 522 677 I 606 727 I 650 947 
Rusdrycksförsäljningsmedel av parti-

handelsbolag 30499 25 245 25 386 36 164 40 123 
Rusdrycksförsäljningsmedel av de-

taljhandclsbolag 50 879 50 608 52 802 53 097 52 634 
Skatt på sprit 1 731 494 1 787 235 1 837 353 1900243 1 971 784 
Skatt på vin 171 680 190 671 211 200 225 158 256 739 
Skatt på malt- och läskedrycker 309 832 347 799 402 683 474 785 580 181 
Energiskatt 804 503 846 511 905 048 971 028 I 011 288 
Särskild skatt på motorbränslen 204 102 210 980 225 134 238 984 422 481 
Investeringsavgift 52 4 676 853 4 494 

Säger för tullar och acciser 12 103 264 13 168 824 13 908 957 14155 492 16 911 259 

Säger för skatter 27 646 948 29 168 794 31611 344 35 568 502 40 406 181 

Uppbörd i statens verksamhet: 
Expeditionsavgifter 47 037 53 879 73 206 69 703 69 908 
Bidrag till kostnader för polis-, dom-

stols- och uppbördsväsendet m. m. 276 433 222 877 141 800 99 739 84 135 
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1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 

Vattendomstolsa vgifter 1 787 319 668 600 891 
Inkomster vid kriminalvården 7108 8 660 10096 -13 411 7 787 
Inkomster vid flygtekniska försöksan-

stal ten 10 392 9 265 9 677 11 310 13 202 
Bidrag till riksförsäkringsverket och 

försäkringsrådet 4 986 4 398 7 133 9 536 8 451 
Personalsjukpenningar m. m. 54 665 83 619 89 323 
Inkomster vid centrala sjukvårdsbered-

ningen 24 21 
Inkomster vid statens institut för folk-

hälsan 755 751 1150 1 215 1 435 
Inkomster vid statens bakteriologiska 

laboratorium 14 903 14 590 18 408 20445 
Inkomster vid statens farmacevtiska 

laboratorium 1 420 1 468 2 324 2 205 6170 
Inkomster vid statens rättskemiska 

laboratorium 911 895 1 215 1 205 1 296 
Inkomster vid karolinska sjukhuset 74 804 101 333 129 858 135 560 146 294 
Inkomster vid serafimerlasarettet 18 396 25 598 
Inkomster vid Vipeholms sjukhus m. m. 1 374 523 193 
Inkomster vid statens vårdanstalter 

för alkoholmissbrukare 445 389 377 436 519 
Inkomster vid statens mentalsjukhus 34144 
Inkomster vid Vilhelmsro sjukhus 227 
Inkomster vid arbetsmedicinska insti-

tutet 198 314 237 567 
Inkomster vid statens vägverk (väg-

och vattenbyggnadsverket) 1 497 1 662 1 937 1 697 1 875 
Förrättningsavgifter vid statens bilin-

spektion 10 312 11 600 
Inkomster vid statens trafiksäkerhets-

verk 15 300 18 322 18 669 
Avgifter för registrering av motorfor-

don 15 423 14 867 16 570 16 917 16 697 
Försäljning av sjökort m. m. 1 725 1 536 1 796 1 835 2 043 
Fyr- och båkmedel 33 522 35 687 40485 44115 48 456 
Lots penningar 23 025 27 717 29 563 30 340 28 452 
Skeppsmätningsavgifter 834 I 696 1 376 1 553 I 427 
Inkomster vid Sveriges meteorologiska 

och hydrologiska institut 10 659 12 556 13 214 15 268 16 117 
Inkomster vid statens geotekniska in-

stitut 2 186 2 555 2 810 2 772 2 948 
Pensionsmedel m. m. 179 153 237 627 
Inkomst av myntning och justering 18 766 21 875 19 454 42 366 29 455 
Kontrollstämpelmedel 1 991 1 882 1 475 1 278 1 206 
Bidrag till statens bränslckontrolle-

rande verksamhet 119 112 173 148 - 31 
Bidrag till bankinspektionen 2 598 2 690 3 290 3 775 4 356 
Bidrag för revision av sparbankerna 616 748 787 884 882 
Bidrag till försäkringsinspektionen 2 279 2 209 2 274 2 390 2 335 
Avgifter för granskning av biograffilm 243 262 245 234 217 
Inkomster vid riksantikvarieämbetet 817 1 507 3 150 2 964 
Inkomster vid odontologiska fakulte-

tema (tandläkarhögskolorna) 896 1 045 1 652 
Inkomster vid statens maskinprov-

ningar 476 538 448 698 600 
Inkomster vid lantbruksnämnderna 1 737 2 404 2 835 2 767 2 972 
Inkomster vid statens hingstdepå och 

stuteri 841 796 753 867 910 
Inkomster vid statens jordbruksnämnd 540 661 641 554 696 
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1966/67 1.967/68 1968/69 1969/70 1970/71 

Inkomster vid statens centrala frökon-
trollanstalt 4442 5 046 4 749 5 233 5 034 

Avgifter för växtskyddsinspektion m. m. 918 l 321 1 363 1 748 1 627 
Inkomster vid statens lantbrukskemiska 

laboratorium (kontrollanstalt) 361 413 786 937 1 341 
Avgifter vid köttbesiktning 6 918 7 501 7 352 7 492 7 118 
Inkomster vid statens veterinärmedi-

cinska anstalt 3 106 3 051 3 618 3 817 3 492 
Inkomster vid veterinärhögskolan 981 1 016 1 148 1180 1 346 
Avgifter för statskontroll av krigsma-

terieltillverkningen 94 95 80 167 131 
Inkomster av statens gruvegendom 11 839 5 991 9 844 17 886' 12 640 
Inkomster vid statens institut för kon-

sumentfrågor 1 056 1 209 1 356 1402 1 305 
Inkomster vid patent- och registrerings-

väsendet 24 700 29 327 35 177 40 826 37 716 
Avgifter för registrering i förenings-

m. fl. register 682 985 1153 1 078 1102 
Exekutionsavgifter 6 453 6 714 6 395 12 518 15 440 
Restavgifter 39 159 39 727 46 365 
Inkomster vid statens planverk (inkom-

ster vid länsarkitektsorganisationen) 658 681 935 895 l 308 
Inkomster vid lantmäteriväsendet 32 226 42 226 47 500 48 257 
Inkomster vid rikets allmänna kart-

verk 6 746 6 604 6 146 7 396 
Inkomster vid Sveriges geologiska un-

dersökning 775 906 663 638 521 
Inkomster vid statens provningsanstalt 6 796 7 119 7 770 8 594 
Inkomster vid statens skeppsprovnings-

anstalt 2 961 3 068 3 461 4 368 
Tillsyn av atomenergianläggningar m. m. 138 
Ersättning för vissa komplementkostnader 

vid vissa myndigheter m. m. 6 303 

Säger för uppbörd i statens verksamhet 790435 798 821 823 309 914 214 904 455 

Diverse inkomster: 
Bötesmedel 59 366 73 921 80 988 80 699 80 168 
Totalisatormedel 91 874 98 448 103 356 102 226 100 588 
Tips medel 131 494 132 129 138 538 152 473 204 834 
Lotterimedel 135 730 162 745 156 546 148 139 167 459 
Övriga diverse inkomster 108 231 88 385 55 917 148 675 76 749 

Säger för diverse inkomster 526 695 555 628 535 345 632 211 629 799 

Säger för skatter, avgifter, m. m. 28 964 079 30 523 243 32 969 998 37114 928 41940434 

Inkomster av statens kapitalfonder 

Statens affärsverksfonder: 
Postverket 11 165 15 022 10000 12 912 5 780 
Televerket 150 423 215 000 167 200 150 029 156 802 
Statens järnvägar 12 342 20 071 124 40 668 17 458 
Luftfartsverket 13 595 14 739 15 050 15 000 
Förenade fabriksverken 10 791 10 800 16 172 684 
Statens vattenfallsverk 310 634 334 702 349 742 277 922 343 495 
Domänverket 31 933 5 089 10 184 12 000 34166 

Säger för statens affärsverksfonder 516 497 614 271 562 789 524 753 573 385 

Riksbanksfonden 150 000 150 000 200 000 200 000 200 000 

Statens allmänna fastighets/ond 50 539 47034 52559 72 630 125 634 

8 Riksdagen 1972. l sam/. Nr 1. Bilaga 1. Bil. 2 
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1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 

Försvarets fonder: 
Försvarets fastighetsfond 63 182 73 506 79 007 82 691 94 417 
Försvarets fabriksfond 7 062 

Säger för försvarets fonder 70 245 73 506 79 007 82 691 94 417 

Statens utlåningsfonder: 
Utrikesförvaltningens lånefond 46 49 57 71 83 
Biståndsförvaltningens lånefond 13 13 20 21 22 
Yärnpliktslånefonden 0 
Lånefonden för tjänstemannasamhället 

vid Mörby 1 
Statens bosättningslånefond 5 272 6 293 6 917 7 244 8 313 
Vattenkraftslånefonden 323 316 272 338 291 
Luftfartslånefonden 2 539 3 134 3 764 3 621 3 617 
Statens lånefond för den mindre 

skeppsfarten 1 822 2 032 2 053 I 912 2 239 
Tullverkets båtlånefond 0 
Statens lånefond för universitetsstudier 889 1 851 1 435 I 218 1 011 
Allmänna studielänefonden 888 1 838 4 746 9 196 14 545 
Lånefonden för inventarier i student-

bostäder 566 774 1 076 1 334 1 705 
Lånefonden för studentkårlokaler 3 6 23 33 114 
Jordbrukets lagerhusfond 330 282 239 199 156 
Jordbrukets maskinlånefond 1462 811 1 348 1 116 733 
Statens sekundärlånefond för jordbru-

kare 48 39 32 26 22 
Fonden för supplementär jordbruks-

kredit 10 6 5 4 4 
Kraftledningslånefond~n 175 157 155 141 116 
Elektrifieringslånefonden 0 
Egnahemslånefonden 3 221 2 549 2 380 2 327 1 614 
Arrcndelåncfonden 0 
Arbetarsmåbrukslåncfonden 0 
Statens avdikningslånefond I 946 I 972 I 869 I 764 1 679 
Bevattningslånefonden 0 
Fiskerilånefonde.n 927 756 818 962 1 506 
Statens fiskredskapslånefond 9 
Lånefonden till främjande av bered-

ning och avsättning av fisk m. m. 96 92 90 82 75 
Skogsväglånefondcn 43 43 42 47 37 
Statens skogslånefond 0 
Lånefonden för insamling av skogsfrö 55 59 72 66 82 
Statens hantverks- och industrilånc-

fond 9 815 10 289 11 802 15 700 19 926 
Statens sekundärlånefond för rederi-

näringen 76 61 50 39 28 
Lånefonden för bostadsförsörjning för 

mindre bemedlade, barnrika familjer 2 392 2 133 1 880 1 649 l 549 
Lånefonden för bostadsbyggande i stä-

dcr och stadsliknandc samhällen 2 
Lånefonden för främjande av bostads-

byggande på landsbygden 89 53 28 13 5 
Lånefonden för bostadsbyggande 420 726 470 220 722 751 645 688 I 102 044 
Lånefoaden för maskinanskaffning in-

om byggnadsindustrin 652 887 1 084 1 152 1 513 
Lånefonden för kommunala mark-

förvärv 1 387 2 443 
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1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 

Lånefonden för allmänna samlingslo-
kalcr 1 774 1174 1 961 2 033 2 097 

Övriga utlåningsfonder 16 12 19 22 

Siiger för statens utldningsfonder 456 214 507 906 766 981 699 400 1167 591 

Fonden för ldneunderstöd 13 821 19 583 23 954 33136 46 736 

Fonden för statens aktier 92 813 44 769 52 356 19 371 18 291 

Fo11de11 för beredskaps/agri11g 66 558 

Statens pe11sionsfonder: 
Folkpensioneringsfonden 59 021 57 894 62 681 68 276 68 326 
Civila tjänstepensionsfonden I 847 1 886 1 929 2029 2150 
Militära tjänstepensionsfonden 212 220 205 233 240 
Allmänna familjepensionsfonden 5 508 5 724 6 159 6 123 6 569 
Statens pensionsanstalts pensionsfond 12 291 12 858 13 343 13 571 14 609 
Pensionsfonden för vissa riksdagens 

verk 36 37 40 41 43 

Säger för statens pensionsfonder 78 915 78620 84 356 90 272 91 937 

Diverse kapitalfonder 47 581 42492 44099 49933 52 784 

Säger för inkomster av 
statens kapitalfonder 1476 623 1578180 1866103 1 772187 2 437 332 

Summa 30 440 702 32101424 34 836101 38 887114 44 377 767 
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Beräkning rörande utfallet av driftbudgetens inkomstsida 

för budgetåret 1971/72 

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, be1•illning 
c) Utskiftningsskatt och ersättningsskatt, 

bevillning 
d) Skogsvårdsavgifter, bevillning 
e) Bevillningsavgifter för särskilda förmå-

ner och rättigheter, bevillning 
f) Arvsskatt och gåvoskatt, bevillning 
g) Lotterivinstskatt, bevillning 
h) Stämpelskatt och stämpelavgift, bevill-

ning 
2. Automobilskattemedel: 

a) Fordonsskatt, bevillning 
b) Bensin- och brännoljeskatt, bevillning 

3. Allmän arbetsgivaravgift, bevillning 
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 parti-

handelsbolag, bevillning 
g) Rusdrycksförsäljningsmedel av detalj-

handelsbolag, bevillning 
h) Skatt på sprit, bevillning 
i) Skatt på vin, bevillning 
j) Skatt på malt- och läskedrycker, be-

villning 
k) Energiskatt, bevillning 
1) Särskild skatt på motorbränslen, 

be1·illni11g 
m) Annonsskatt, bevillning 
n) Investeringsavgift, bevillning 

Säger för skatter 

Il. Uppbörd i statens 1·erksamhet: 
1. Expeditionsavgifter 
2. Bidrag till kostnader för polis-, domstols-

och uppbördsväsendet m. m. 

I riks
staten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

19 500 000 
22000 

1 000 
11 700 

3 000 
300 000 
105 000 

254 000 

1305000 
2 038 000 
1905000 

1060000 
12 200 000 

385 000 

461 000 
1 673 000 

30 000 

53 000 
2 000 000 

265 000 

640 000 
1116000 

741 000 
48000 

1 000 

46 117 700 

78 450 

77 500 

116 

Bilaga B 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

19 700 000 
22000 

2 000 
11 700 

3 000 
250 000 
120 000 

305 000 

1270000 
2 044 000 
1920000 

890 000 
12 050 000 

373 000 

420000 
1628000 

35 000 

51 000 
2 100 000 

285 000 

630 000 
1077000 

741 000 
42000 
1 000 

45 970 700 

63 500 

87 400 
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I riks- Beräknat 
staten utfall 
beräknat 
belopp 
Tusental Tusental 
kr. kr. 

3. Vattendomstolsavgifter 600 900 
4. Inkomster vid kriminalvården 3 510 3 500 
5. Inkomster vid flygtekniska försöksanstalten 14 600 15 800 
6. Bidrag till riksförsäkringsverket och 

försäkringsrådet 9 650 11 000 
7. Inkomster vid den statliga läkemedels-

kontrollen 7 600 7000 
8. Inkomster vid statens rättskemiska labo-

ratorium 1 928 1 900 
9. Inkomster vid karolinska sjukhuset 166 000 167 000 

10. Inkomster vid statens vårdanstalter för 
alkoholmissbrukare 400 400 

11. Inkomster under anslaget för viss 
utbildning av handikappade 1 300 1 600 

12. Inkomster vid arbetsmedicinska institutet 660 840 
13. Inkomster till arbetarskyddsverket och 

arbetsmedicinska institutets verksamhet 7 500 7 400 
14. Inkomster vid statens vägverk, att tillforas 

automobilskattemedlen 2000 2000 
15. Inkomster vid statens trafiksäkerhetsverk, 

att ti//foras automobilskattemed/e11 19000 18 500 
16. Avgifter för registrering av motorfordon 19 300 27 000 
17. Försäljning av sjökort m. m. 2150 2 200 
18. Fyravgifter 65 000 67 000 
19. Lotsavgifter 23 000 23 000 
20. Skeppsmätningsavgifter 1 500 1 500 
21. Fartygsinspcktionsavgifter 2650 2 900 
22. Inkomster vid Sveriges meteorologiska 

och hydrologiska institut 16100 17 200 
23. Inkomster vid statens geotekniska institut 3 200 3 000 
24. Ersättning för visst värderingsförfarande 40 40 
25. Pensionsmedel m. m. 220 000 295 000 
26. Inkomst av myntning och justering 145 000 145 000 
27. Kontrollstämpelmedel I 300 I 300 
28. Bidrag till bankinspektionen 4 300 4 432 
29. Bidrag för revision av sparbankerna 900 895 
30. Bidrag till försäkringsinspektionen 2 945 2 794 
31. Avgifter för granskning av biograffilm 250 220 
32. Inkomster vid riksantikvarieämbetet 3 592 5 000 
33. Inkomster vid statens maskinprovningar 500 500 
34. Inkomster vid lantbruksnämnderna 3 000 3 000 
35. Inkomster vid statens hingstdepå och stuteri 980 980 
36. Inkomster vid statens jordbruksnämnd 670 750 
3 7. Inkomster vid statens centrala frökontroll-

anstalt 5 200 5 200 
38. Avgifter för växtskyddsinspektion m. m. 1 974 1 858 
39. Inkomster vid statens lantbrukskemiska 

laboratorium 1150 1 330 
40. Avgifter vid köttbesiktning 7 400 7 230 
41. Inkomster vid statens livsmedelsverk 700 700 
42. Inkomster vid statens institut för folk-

hälsan 700 700 
43. Inkomster vid statens veterinärmedicinska 

anstalt 4200 3 200 
44. Inkomster vid veterinärhögskolan 1 300 1400 
45. Avgifter för statskontroll av krigsmateriel-

tillverkningen 165 167 
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46. Inkomster av statens gruvegendom 
47. Inkomster vid statens institut för konsu

mentfrågor 
48. Inkomster vid patent- och registrerings

väsendet 
49. Avgifter för registrering i förenings- m. fl. 

register 
50. Exekutionsavgifter 
51. Restavgifter 
52. Inkomster vid statens planverk 
53. Inkomster vid Sveriges geologiska un

dersökning 
54. Tillsyn av atomenergianläggningar m. m. 
55. Ersättning för vissa komplementkostna

der vid vissa myndigheter m. m. 
Säger för uppbörd i statens verksamhet 

111. Diverse inkomster: 
1. Bötesmedel 
2. Totalisatormedel 
3. Tipsmedel 
4. Lotterimedel 
5. Övriga diverse inkomster 

Säger för diverse inkomster 

118 

I riks- Beräknat 
staten utfall 
beräknat 
belopp 
Tusental Tusental 
kr. kr. 

6 900 

1 330 

39 500 

1 167 
14000 
50 000 
2 440 

770 
1 736 

8100 
1055807 

90 000 
103 000 
182 000 
171 000 
100 000 

646000 

28100 

1 290 

39 700 

1 200 
15 500 
50000 

1 875 

770 
1 789 

8 000 
1162 460 

85 000 
101 000 
270 000 
185 000 
80000 

721 000 

Säger för skatter, avgifter, m. m. 47 819 507 47 854 160 

B. Inkomster av statens kapitalfonder 

I. Statens ajfärsverksfonder: 
1. Postverket 
2. Televerket 
3. Statens järnvägar 
4. Luftfartsverket 
5. Förenade fabriksverken 
6. Statens vattenfallsverk 
7. Domänverket 

Säger för statens affärsverksfonder 

Il. Riksbanksfonden 

111. Statens allmänna fastighets/ond 

IV. Försvarets fastighets/ond 

V. Statens utldningsfonder 

VI. Fonden för ldneunderstöd 

VII. Fonden för statens aktier 

VIII. Fonden för beredskapslagring 

IX. Statens pensionsfonder: 
1. Folkpensioneringsfonden 
2. Civila tjänstepensionsfonden 
3. Militära tjänstepensionsfonden 
4. Allmänna familjepensionsfonden 
5. Statens pensionsanstalts pensionsfond 
6. Pensionsfonden för vissa riksdagens verk 

Säger för statens pensionsfonder 

13 100 
150 000 
80 000 
23 900 
10 600 

370 000 
23 000 

670 600 

200 000 

141637 

94 542 

1357868 

45 546 

18 642 

72 950 

69 700 
2 050 

220 
6 200 

13 600 
43 

91813 

19 500 
230 000 

0 
17 700 

0 
380000 
23 000 

670200 

200 000 

139237 

94 542 

1 320800 

55600 

18 563 

66 880 

69 400 
2150 

240 
6 600 

14500 
44 

92 934 
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I riks- Beräknat 
staten utfall 
beräknat 
belopp 
Tusental Tusental 
kr. kr. 

X. Diverse kapitalfonder: 
I. Fonden för kreditgivning till utlandet 3 720 3 720 
2. Övriga diverse kapitalfonder 52207 50 100 

Säger för diverse kapitalfonder 55 927 53 820 

Säger för inkomster av statens kapitalfonder 2 749 525 2 712 576 

Tillsammans 50 569 032 50 566 736 
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Specifikation av inkomsterna på driftbudgeten för 

budgetåret 1972/73 

A. Skatter, avgifter, m. m: 

I. Skatter: 
1. Skatt på inkomst, förmögenhet 

och rörelse: 
a) Skatt på inkomst och förmö-

genhet m. m., bevillning 21 000 000 
b) Kupongskatt, bevillning 23 000 
c) Utskiftningsskatt och er-

sättningsskatt, bevillning 2 000 
d) Skogsvårdsavgifter, bevill-

ning 
e) Bevillningsavgifter för sär

skilda förmåner och rättig
heter, bevillning 

f) Arvsskatt och gåvoskatt, 
bevillning 

g) Lotterivinstskatt, bevillning 

11 700 

3 000 

270 000 
125 000 

Tusental 
kr. 

h) Stämpelskatt och stämpel
avgift, bevillning 305 000 21 739 700 

2. Automobilskattemedel: 
a) Fordonsskatt, bevillning 
b) Bensin- och brännoljeskatt, 

bevillning 

3. Allmän arbetsgivaravgift, 
bevillning 

4. Tullar och acciser: 
a) Tullmedel, bevillning 
b) Mervärdeskatt, bevillning 
c) Särskilda varuskatter, 

bevillning 
d) Omsättningsskatt på motor

fordon, bevillning 
e) Tobaksskatt, bevillning 
f) Rusdrycksförsäljningsmedel 

av partihandelsbolag, be
villning 

g) Rusdrycksförsäljningsmedel 
av detaljhandelsbolag, be
villning 

h) Skatt på sprit, bevillning 
i) Skatt på vin, bevillning 
j) Skatt på malt- och läske

drycker, bevillning 
k) Energiskatt, bevillning 
I) Särskild skatt på motor

bränslen, bevillning 

1320000 

2 104 000 3 424 000 

880 000 
13 300 000 

351 000 

450 000 
1628000 

30 000 

51 000 
2135 000 

305 000 

645 000 
1 129 000 

763 000 

2 110 000 

120 

Bilaga C 

Tusental 
kr. 

m) Annonsskatt, bevillning 38 000 21 705 000 48 978 700 
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Tusental Tusental 
kr. kr. 

Il. Uppbörd i statens verksamhet: 
1. Expeditionsavgifter 66 500 
2. Bidrag till kostnader för polis-, domstols-

och uppbördsväsendet m. m. 75 600 
3. Vattendomstolsavgifter 900 
4. Inkomster vid kriminalvården 3 600 
5. Inkomster vid flygtekniska försöksanstalten 17 600 
6. Bidrag till riksförsäkringsverket och för-

säkringsrådet 13 000 
7. Inkomster vid den statliga läkemedels-

kontrollen 6 200 
8. Inkomster vid statens rättskemiska labora-

torium 2 500 
9. Inkomster vid karolinska sjukhuset 162 000 

10. Inkomster vid statens vårdanstalter för 
alkoholmissbrukare 400 

11. Inkomster vid vissa elevhem för 
handikappade 2200 

12. Inkomster vid arbetsmedicinska institutet 1 000 
13. Inkomster tiJI arbetarskyddsverkets och 

arbetsmedicinska institutets verksamhet 15 800 
14. Inkomster vid statens vägverk, att till-

föras automobilskattemedlen 2 000 
15. Inkomster vid statens trafiksäkerhetsverk, 

att til/f öras automobilskattemedlen 18 600 
16. Avgifter för registrering av motorfordon 30000 
17. Försäljning av sjökort 2 400 
18. Fyravgifter 78 000 
19. Lotsavgifter 24000 
20. Skeppsmätningsavgifter I 500 
21. Fartygsinspcktionsavgifter m. m. 3 170 
22. Inkomster vid Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut 18 200 
23. Inkomster vid statens geotekniska institut 3 200 
24. Ersättning för visst värderingsförfarande 40 
25. Pensionsmedel m. m. 334 000 
26. Inkomst av myntning och justering 65 000 
27. Kontrollstämpelmedel 1 300 
28. Bidrag till bankinspektionen 4 600 
29. Bidrag för revision av sparbankerna 950 
30. Bidrag till försäkringsinspektionen 2 900 
31. Avgifter för granskning av biograffilm 220 
32. Inkomster vid riksantikvarieämbetet 4 900 
33. Inkomster vid statens maskinprovningar 500 
34. Inkomster vid lantbruksnämnderna 3 000 
35. Inkomster vid statens hingstdepå och 

stuteri 1 050 
36. Inkomster vid statens jordbruksnämnd 900 
37. Inkomster vid statens centrala frökontroll-

anstalt 5 200 
38. Avgifter för växtskyddsinspektion m. m. 1 885 
39. Inkomster vid statens lantbrukskemiska 

laboratorium 1 400 
40. Avgifter vid köttbesiktning 7 230 
41. Inkomster vid statens livsmedelsverk 1 500 
42. Inkomster vid statens veterinärmedicinska 

anstalt 3 500 
43. Inkomster vid veterinärhögskolan 1 450 
44. Avgifter för statskontroll av krigsmateriel-

tillverkningen 180 
45. Inkomster av statens gruvegendom 31 000 
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Tusental Tusental 
kr. kr. 

46. Inkomster vid statens institut för konsu-
mentfrågor l 340 

47. Inkomster vid patent- och registreringsvä-
sen det 41100 

48. Avgifter för registrering i förenings- m. Il. 
register 1 200 

49. Exekutionsavgifter 15 700 
50. Restavgifter 55 000 
51. Inkomster vid statens planverk 1 700 
52. Inkomster vid Sveriges geologiska under-

sökning 770 
53. Tillsyn av atomenergianläggningar m. m. 2 200 
54. Ersättning för vissa komplementkostnader 

vid vissa myndigheter m. m. 9100 1 149 185 

lll. Diverse i11komster: 
1. Bötesmedel 85 000 
2. Totalisatormedel 102 000 
3. Tipsmedel 270 000 
4. Lotterimedel 185 000 
5. Övriga diverse inkomster 100 000 742 000 

50 869 885 

B. Inkomster av statens kapitalfonder 

I. Statens affärsverksfo11der: 
l. Postverket 14 500 
2. Televerket 230 000 
3. Statens järnvägar 0 
4. Luftfartsverket 23100 
5. Förenade fabriksverken 21 600 
6. Statens vattenfallsverk 425 000 
7. Domänverket 23 000 737 200 

Il. Riksbanksfo11de11 200 000 

III. Statens a/lmä11na fastighetsfo11d: 
1. Slottsbyggnadernas delfond l 
2. Kriminalvårdsstyrelsens 9 692 
3. Beskickningsfastigheternas 6 514 
4. Karolinska sjukhusets 3 735 
5. Akademiska sjukhusets 5 635 
6. Byggnadsstyrelsens 266 240 
7. Generaltullstyrelsens 93 291 910 

IV. Försvarets fastighets/ond 101 452 

V. State11s utld11i11gsfonder: 
l. Utrikesförvaltningens lånefond 100 
2. Biståndsförvaltningens lånefond 50 
3. Statens bosättningslånefond 9 900 
4. Vattenkraftslånefonden 270 
5. Luftfartslånefonden 3.200 
6. Statens lånefond för den mindre skepps-

farten l 900 
7. Statens lånefond för universitetsstudier 800 
8. Allmänna studielånefonden 23 000 
9. Lånefonden för studentkårlokaler 200 

10. Jordbrukets lagerhusfond 120 
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Tusental Tusental 
kr. kr. 

11. Jordbrukets maskinlånefond 400 
12. Statens sekundärlånefond för jordbrukare 15 
13. Fonden för supplementär jordbrukskredit 1 
14. Kraftledningslitnefonden 90 
15. Egnahemslånefonden 1 200 
16. Statens avdikningslånefond 1 700 
17. Fiskerilii.nefonden 1100 
18. Lånefonden till främjande av beredning 

och avsättning av fisk m. m. 80 
19. Skogsväglånefonden 40 
20. Statens hantverks- och industrilånefond 21 000 
21. Lånefonden för bostadsförsörjning för 

mindre bemedlade, barnrika familjer 1 070 
22. Lånefonden för främjande av bostadsbyg-

gande på landsbygden 1 
23. Lånefonden för bostadsbyggande 1445000 
24. Lånefonden för inventarier i vissa 

specialbostäder 2 700 
25. Lånefonden för maskinanskaffning inom 

byggnadsindustrin I 635 
26. Lånefonden för kommunala markförvärv 9 270 
27. Lånefonden för allmänna samlingslokaler 2 300 
28. Övriga utlåningsfonder 107 1 527 249 

VI. Fonden för ldneunderstöd: 
1. Statskontorets delfond 19000 
2. Lantbruksstyrelsens 1 
3. Arbetsmarknadsstyrelsens 50 000 
4. Bostadsstyrelsens 400 
5. Riksbankens 40 
6. Riksgäldskontorets 1 025 70466 

VII. Fonden för statens aktier 18 563 

VIII. Fonden för beredskaps/agring 69 950 

IX. Statens pensionsfonder: 
1. Folkpensioneringsfonden 69 700 
2. Civila tjänstepensionsfonden 2 150 
3. Militära tjänstepensionsfonden 240 
4. Allmänna familjepensionsfonden 6 600 
5. Statens pensionsanstalts pensionsfond 14 700 
6. Pensionsfonden för vissa riksdagens verk 44 93 434 

X. Diverse kapitalfonder: 
1. Fonden för kreditgivning till utlandet 3 400 
2. Övriga diverse kapitalfonder 54 500 57 900 

3 168 124 

Summa 54038009 

Anm. 1 riksstaten upptas som lägsta belopp 1 000 kr. I specifikationerna (Bil. 
B och C) har beloppen uppförts i tusental kr. 
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Innehåll 

Inledning 

Totalbudgetens utfall budgetåren 1966/67-1970/71 s. 2. -Totalbudgetens utfall 
budgetåret 1970/71 s. 3. - Driftbudgetens inkomster budgetåret 1971/72 s. 5. 
- Utvecklingen av skatteunderlaget verksamhetsåren 1961-1970 s. 6. - Ut
vecklingen av skatteunderlaget verksamhetsåren 1971, 1972 och 1973 s. 11. 

Driftbudgetens inkomster 

A. Skatter, avgifter, m. m. 

I. Skatter 
1. Skatt på inkomst, förmögenhet och rörelse 

Skatt på inkomst och förmögenhet m. m. 
Kupongskatt 
Utskiftningsskatt och ersättningsskatt 
Skogsvårdsavgifter 
Bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter 
Arvsskatt och gåvoskatt 
Lotterivinstskatt 
Stämpelskatt och stämpelavgift 

2. Automobilskattemedel 
fordonsskatt 
Bensin- och brännoljeskatt 

3. Allmän arbetsgivaravgift 
4. Tullar och acciser 

Tullmedel 
Mervärdeskatt 
Särskilda varuskatter 
Omsättningsskatt på motorfordon 
Tobaksskatt 
Rusdrycksförsäljningsmedel av partihandelsbolag 
Rusdrycksförsäljningsmedel av detaljhandelsbolag 
Skatt på sprit 
Skatt på vin 
Skatt på malt- och läskedrycker. 
Energiskatt 
Särskild skatt på motorbränslen 
Annonsskatt 
Jnvesteringsavgift 

Il. Uppbörd i statens verksamhet 

III. Diverse inkomster 
Bötesmedcl 
Totalisatormedel 
Tipsmedel 
Lotterimedel 
Övriga diverse inkomster 

B. Inkomster av statens kapitalfonder 

I. Statens ajfärsverksfonder 
Postverket 
Televerket 
Statens järnvägar 
Luftfartsverket 

15 

15 
15 
15 
35 
35 
36 
37 
37 
38 
38 
40 
40 
42 
45 
46 
46 
49 
52 
55 
56 
57 
58 
58 
59 
60 
62 
65 
66 
66 

67 

75 
75 
76 
76 
77 
78 

80 

80 
80 
83 
85 
88 
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Förenade fabriksverkcn 90 
Statens vattenfallsverk 92 
Domänverket 95 

11. Riksbanksfonden 91 
lll. Statens allmänna fastighets/ond 98 
IV. Försvarets fastighets/ond 98 

V. Statens utldningsfonder 99 
VI. Fonden för /dneunderstöd 99 

VII. Fonden för statens aktier 100 
Vill. Fonden för beredskapslagring 100 

IX. Statens pensionsfonder 101 
X. Diverse kapitalfonder 101 

Kapitalbudgetens inkomster 1 OJ 

Sammanfattning 106 

Bilaga A. Inkomster på driftbudgeten budgetåren 1966/67-1970/?i 111 
Bilaga B. Beräkning rörande utfallet av driftbudgetens inkomstsida för bud-

getåret 1971/72 116 
Bilaga C. Specifikation av inkomsterna på driftbudgeten för budgetåret 1972/ 

n IW 
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Specifikation av inkomsterna på driftbudgeten för budgetåret 1972/73 

A Skatter, avgifter, m. m. 

I Skatter: 

1 Skatt på inkomst, för
mögenhet och rörelse: 
a Skatt på inkomst och för

mögenhet m. m., bevillning 
b Kupongskatt, bevillni11g 

21 000 000 000 
23 000000 

c Utskiftningsskatt och er
sättningsskatt, bevil/11ing 

d Skogsvårdsavgifter, bevillning 
e Bevillningsavgifter för särskilda 

förmåner och rättigheter, 
bei•ill11i11g 

f Arvsskatt och gåvoskatt, 
bevi//ni11g 

g Lotterivinstskatt, bevillning 

2 000 000 
11700000 

3 000000 

270 000000 
125 000 000 

h Stämpelskatt och stämpelavgift, 
bevi1111i11g 305 000 000 21 739 700 000 

2 Automobilskattemedel: 
a Fordonsskatt, bevillning 
b Bensin- och brännoljeskatt, 

bei•il/ning 

1320000000 

2104 000 000 

3 Allmän arbetsgivaravgift, bevillning 
4 Tullar och acciser: 

a Tullmedel, bevillning 
b Mervärdeskatt, bevillning 
c Särskilda varuskatter, 

bevillning 
d Omsättningsskatt på motor

fordon, bevil/11i11g 
e Tobaksskatt, bevillning 
f Rusdrycksförsäljningsmedel 

av partihandelsbolag, bevill-
11i11g 

g Rusdrycksförsäljningsmedel 
av detaljhandelsbolag, bevill
ning 

h Skatt på sprit, bevil/11i11g 
Skatt på vin, bevillning 

j Skatt på malt- och läske
drycker, bevillning 

k Energiskatt, bevillning 
I Särskild skatt på motorbräns

len, bevil/11ing 

880000 000 
13 300 000 000 

351000000 

450 000 000 
1628000 000 

30 000 000 

51 000 000 
2135 000000 

305 000000 

645 000 000 
1084000 000 

763 000 000 

3 424 000000 

2110 000 000 

1 

Bilaga 3 

m Annonsskatt, bevillning 38 000 000 21 660 000 000 48 933 700 000 

Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1 Bilaga 1 Finansplanen. Bil. 3 
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Il Uppbörd i statens verksamhet: 
1 Expeditionsavgifter 
2 Bidrag till kostnader för polis-, domstols- och 

uppbördsväsendet m. m. 
3 Vattendomstolsavgifter 
4 Inkomster vid kriminalvården 
5 Bidrag till riksförsäkringsverket och försäkrings-

rådet 
6 Inkomster vid den statliga läkemedelskontrollen 
7 Inkomster vid statens rättskemiska laboratorium 
8 Inkomster vid karolinska sjukhuset 
9 Inkomster vid statens vårdanstalter för alkohol

missbrukare 
10 Inkomster under anslaget kostnader för viss ut

bildning av handikappade 
11 Inkomster vid arbetarskyddsstyrelsen 
12 Inkomster av arbetsgivaravgifter till arbetarskydds

styrelsens och yrkesinspektionens verksamhet 
13 Inkomster vid statens vägverk, att tillföras auto

mobilskattemedlen 
14 Inkomster vid statens trafiksäkerhetsverk, att 

tillföras automobilskattemedlen 
15 Avgifter för registrering av motorfordon 
16 Försäljning av sjökort 
17 Fyravgifter 
18 Lotsavgifter 
19 Skeppsmätningsavgifter 
20 Fartygsinspektionsavgifter m. m. 
21 Inkomster vid Sveriges meteorologiska och hydro-

logiska institut 
22 Inkomster vid statens geotekniska institut 
23 Ersättning för visst värderingsförfarande 
24 Pensionsmedel m. m. 
25 Inkomst av myntning och justering 
26 Kontrollstämpelmedel 
27 Bidrag till bankinspektionen 
28 Bidrag för revision av sparbankerna 
29 Bidrag till försäkringsinspektionen 
30 Avgifter för granskning av biograffilm 
31 Inkomster vid riksantikvarieämbetet 
32 Inkomster vid statens maskinprovningar 
33 Inkomster vid lantbruksnämnderna 
34 Inkomster vid statens hingstdepå och stuteri 
35 Inkomster vid statens jordbruksnämnd 
36 Inkomster vid statens centrala frökontrollanstalt 
37 Avgifter för växtskyddsinspektion m. m. 
38 Inkomster vid statens lantbrukskemiska labora-

torium 
39 Avgifter vid köttbesiktning 
40 Inkomster vid statens Iivsmedelsverk 
41 Inkomster vid statens veterinärmedicinska anstalt 
42 Inkomster vid veterinärhögskolan 

66 500 000 

75 600 000 
900 000 

3 600000 

13 000 000 
8 300000 
1700 000 

170 000000 

500 000 

1 850000 
1410000 

15 800 000 

2 000000 

18 600 000 
30 000 000 
2 400000 

78 000000 
24000000 
1500000 
3 570000 

18 200000 
3 200000 

40000 
334 000000 

65 000000 
1300000 
4 600 000 

950000 
2 900 000 

2ioooo 
4 900000 

500000 
3 000 000 
1050000 

900000 
5 200 000 
1885000 

1400000 
7 230 000 
1500 000 
3 500000 
1450000 

2 
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43 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltill-
verkningen 180 000 

44 Inkomster av statens gruvegendom 31000000 
45 Inkomster vid statens institut för konsument-

frågor 1330000 
46 Inkomster vid patent- och registreringsväsendet 41300000 
47 Avgifter för registrering i förenings- m. fl. register 3 000 000 
48 Exekutionsavgifter 15 700000 
49 Restavgifter 55 000000 
50 Inkomster vid statens planverk 1850000 
51 Inkomster vid Sveriges geologiska undersökning 770000 
52 Tillsyn av atomenergianläggningar m. m. 2100000 
53 Ersättning för vissa komplementkostnader vid 

vissa myndigheter m. m. 28 251 000 1162 636 000 

Il/ Diverse inkomster: 
1 Bötesmedel 85 000000 
2 Totalisatormedel 102000000 
3 Tipsmedel 270000000 
4 Lotterimedel 185 000 000 
5 Övriga diverse inkomster 100000000 742000000 

50 838 336 000 

B Inkomster av statens kapitalfonder 

I Statens affärsverksfonder: 
1 Postverket 11500000 
2 Televerket 230 000000 
3 Luftfartsverket 23 100000 
4 Statens vatterifallsverk 425 000000 
5 Domänverket 23 000 000 712 600000 

Il Riksbanks fonden 200000000 

IIl Statens allmänna fastighetsfond: 
1 Slottsbyggnadernas delfond 1 000 
2 Kriminalvårdsstyrelsens 9 057 000 
3 Beskickningsfastighetemas 6 514 000 
4 Karolinska sjukhusets 3 735 000 
5 Akademiska sjukhusets 5 635 000 
6 Byggnadsstyrelsens 266 240000 
7 Generaltullstyrelsens 93 000 291275000 

IV Försvarets fastighetSfond 101452000 

V Statens utlåningsfonder: 
1 Utrikesförvaltningens lånefond 100 000 
2 Biståndsförvaltningens lånefond '50000 
3 Statens bosättningslånefond 9 900000 
4 Vattenkraftslånefonden 270000 
5 Luftfartslånefonden 3 200000 
6 Statens lånefond för den mindre skeppsfarten 1900 000 
7 Statens lånefond för universitetsstudier 800000 
8 Allmänna studielånefonden 23 000000 
9 Lånefonden för studentkårlokaler 200000 
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10 Jordbrukets lagerhusfond 
11 Jordbrukets maskinlånefond 
12 Statens sekundärlånefond för jordbrukare 
13 Fonden för supplementär jordbrukskredit 
14 Kraftledningslånefonden 
15 Egnahemslåncfonden 
16 Statens avdikningslånefond 
17 Fiskerilånefonden 
18 Lånefonden till främjande av beredning och 

avsättning av fisk m. m. 
19 Skogsväglånefonden 
20 Statens hantverks- och industrilånefond 
21 Lånefonden för bostadsförsörjning för mindre 
· bemedlade, barnrika familjer 

22 Lånefonden för främjande av bostadsbyggande 
på landsbygden 

23 Lånefonden för bostadsbyggande 
24 Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder 
25 Lånefonden för maskinanskaffning inom bygg-

nadsindustrin 
26 Lånefonden för kommunala markförvärv 
27 Lånefonden för allmänna samlingslokaler 
28 Övriga utlåningsfonder 

VI Fonden för låneunderstöd: 

1 Statskontorets delfond 
2 Lantbruksstyrelsens 
3 Arbetsmarknadsstyrelsens 
4 Bostadsstyrelsens 
5 Riksbankens 
6 Riksgäldskontorets 

VII Fonden för statens aktier 

VIII Fonden för beredskaps lagring 

IX Statens pensionsfonder: 

1 Folkpensioneringsfonden 
2 Civila tjänstepensionsfonden 
3 Militära tjänstepensionsfonden 
4 Allmänna familjepensionsfonden 
5 Statens pensionsanstalts pensionsfond 
6 Pensionsfonden för vissa riksdagens verk 

X Diverse kapitalfonder: 

1 Fonden för kreditgivning till utlandet 
2 Övriga diverse kapitalfonder 

4 

120 000 
400000 

15 000 
1 000 

90000 
1 200000 
1700000 
] 100 000 

80000 
40000 

21000000 

1070000 

1000 
1445 000 000 

2 700 000 

1635000 
9 270 000 
2 300 000 

107 000 1527249 000 

19 000 000 
1 000 

50 000000 
400 000 
40000 

1025000 70 466000 

18 563 000 

69 950 000 

69 700 000 
2150 000 

240 000 
6 600000 

14 700 000 
44000 93 434 000 

3 400 000 
54 500000 57 900 000 

3142 889 000 

Summa kr. 53 981225000 

MARCUS BOKTR. STHLM 1972 71 0501 
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Bilaga 4 

Preliminärt förslag till investeringsplan för budgetåret 1972/73 

I. Statens affärsverksfonder: 
A. Postverkets fond 
B. Televerkets fond 
C. Statens järnvägars fond 
D. Luftfartsverkets fond 
E. Fabriksverkens fond 
F. Statens vattenfallsverks fond 
G. Domänverkets fond 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 
III. Försvarets fastighetsfond 
IV. Statens utlåningsfonder 
V. Fonden för låneunderstöd 

VII. Fonden för förlag till statsverket 
IX. Diverse kapitalfonder: 

A. Statens vägverks förrådsfond 
B. Sjöfartsverkets fond 
C. Fonden för Södertäijc kanalverk 
D. Statens datamaskinfond 
E. Jordfonden 
F. Förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap 

Avgår kapitalåterbetalning: 
Avsättning till fonden för oreglerade kapitalmedels
förluster 
Övrig kapitalåterbetalning 

1 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 1 Finamplanen. Bil. 4 

24 898 000 
- 9 900000 

51400000 
71298000 
26 399 000 

799 999 000 
4 096 000 968 190 000 

- 2 801 000 
1623000 
7 500 000 

50100000 
1000 

255 214 000 
46 418 000 

3 052 527 000 
331636000 

15 001 000 

- 1062000 55 361 000 

Summa 4 724 347 000 

1000000 
31619000 32619000 

Summa 4 691 728 000 
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PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL 

INVESTERINGSSTATER FÖR BUDGETÅRET 1972/73 

I. Statens affärsvcrksfondcr 

A. Postverkets fond 

Avskrivningsmedel Investeringsanslag 
från riksstaten 1 000 
inom fonden 16 100 000 

Övriga kapitalmedel 1000 
Investerings bemyndigande 24 898 000 

41000 000 

B. Televerkets fond 

Avskrivningsmedel: Tele- Investeringsanslag: 
anläggningar m. m. Teleanläggningar m. m. 

från riksstaten 6000 000 Rundradioanläggningar 
inom fonden 780 500 000 

Avskrivningsmedel: Rund-
radioanläggningar 

inom fonden 35 600 000 
Övriga kapitalmedel: 
Teleanläggningar m. m. 1 000000 
Investerings bemyndigande: 
Teleanläggningar m. m. - 9 900000 

813 200 000 

C. Statens järnvägars fond 

A vskri vningsmedel Investeringsanslag 
från riksstaten 17 800 000 
inom fonden 265 000 000 

Övriga kapitalmedel 8 000 000 
Investerings bemyndigande 51400000 

342 200000 

D. Luftfartsverkets fond 

Avskrivningsmedel Investeringsanslag 
från riksstaten 1 000 
inom fonden 16 700 000 

Övriga kapitalmedel 1 000 
Investerings bemyndigande 71298000 

88 000 000 

2 

41 000000 

41000 000 

777 600000 
35 600 000 

813 200 000 

342 200000 

342 200 000 

88 000000 

88 000 000 
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E. Fabriksverkens fond 

A vskrivningsmedel 
från riksstaten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

F. Statens vattenfallsverks fond 

Avskrivningsmedel 
från riksstaten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

I 000 
17 000000 

500 000 
26 399 000 

43900000 

1 000 
385 000 000 

5 000 000 
799 999 000 

1190 000 000 

G. Domänverkets fond 

Investeringsbemyndigande 

Summa i11vesteri11gsbemy11di
gande11 för statens a.ffärs-

4 096 000 

verksfonder 968 190 000 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 

Avskrivningsmedel 
från riksstaten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investeringsbemyndigande 

191892000 
45 885 000 

3 050000 
255 214 000 

496 041000 

111. Försvarets fastighetsfond 

Avskrivningsmedcl 
från riksstaten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

195 000 000 
26 782 000 
16 000000 
46 418 000 

284 200000 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 

Summa investeringsanslag 

Summa investeringsanslag 

Summa investeringsanslag 

3 

43 900 000 

43 900 000 

1 190 000 000 

1190 000 000 

4 096 000 

496 041 000 

496041000 

284 200 000 

284200000 
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IV. Statens utlåningsfonder 

Utrikesförvaltningens lånefond 

Investeringsbemyndigande 

Biståndsförvaltningens lånefond 

Investeringsbemyndigande 

Statens bosättningslänefond 

Investerings bemyndigande 

100 000 

400 000 

1000 

Statens lånefond för den mindre skeppsfarten 

lnvesteringsanslag 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 

Investeringsbemyndigande 1 000 Investeringsanslag 

Allmänna studielånefonden 

Investerings bemyndigande 113 000 000 

Studiemedelsfonden 

Avskrivningsmedel 
från riksstaten 584 000 000 

Lånefonden för studentkårlokaler 

Investeringsbemyndigande 

Fiskerilånefonden 

A vskrivningsmedel 
från riksstaten 

lnvesteringsbemyndigande 

1000 

765 000 
l 235 000 

2 000 000 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 

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

A vskri vningsmedel 
från riksstaten 

Investerings bemyndigande 

Statens fiskredskapslånefond 

Investeringsbemyndigandc 

311 000 
389 000 

700 000 

200 000 

Statens hantverks- och industrilånefond 

Investeringsbemyndigande 20 000 000 

Lånefonden för bostadsbyggande 

Investeringsbemyndigande 2 835 000 000 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 

Invcsteringsanslag 

Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder 

Investeringsbemyndigande 3 000 000 Investeringsanslag 

4 

100 000 

400 000 

1000 

1000 

113 000 000 

584 000 000 

1000 

2 000000 

2 000 000 

700 000 

700 000 

200 000 

20 000 000 

2 835 000 000 

3 000 000 
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Lånefonden för kommunala markförvärv 

Investeringsbemyndigande 75 000 000 

Lånefonden för allmänna samlingslokaler 

Avskrivningsmedel 
från riksstaten 

lnvesteringsbemyndigande 

Summa investeringsbemyndi
ganden för statens 

9 800000 
4 200000 

14 000 000 

utlåningsfonder 3 052 527 000 

V. Fonden för låneunderstöd 

A vskrivningsmedel 
från riksstaten 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

34 867 000 
58 500 000 

331636000 

425 003 000 

VII. Fonden för förlag till statsverket 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

IX. Diverse kapitalfonder 

30 000000 
15 001 000 

45 001000 

A. Statens vägverks förrådsfond 

A vskrivningsmedel 
från riksstatcn 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investeringsbemyndigande 

B. Sjöfartsverkets fond 

A vskri vningsmedel 
från riksstaten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

1 000 
58 400 000 

600 000 
-2 801 000 

56 200 000 

1 000 
16 826 000 

50000 
1623000 

18 500 000 

Investeringsanslag 

lnvesteringsanslag 

Summa investcringsanslag 

Summa investeringsanslag 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 

5 

75 000 000 

14 000000 

14 000 000 

425 003 000 

425 003 000 

45 001 000 

45 001000 

56 200000 

56 200 000 

18 500 000 

18 500000 
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C. Fonden för Södertälje kanalverk 

Jnvesteringsbemyndigande 

D. Statens datamaskinfond 

Avskrivningsmedel 
inom fonden 

Investerings bemyndigande 

E. Jordfonden 

Investerings bemyndigande 

7 500 000 

30900000 
50100 000 

81000 000 

1000 

Investeringsanslag 

Summa investeringsanslag 

lnvesteringsanslag 

F. Förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap 

A vskrivningsmedel 
från riksstaten 
inom fonden 

Investerings bemyndigande 

Summa im•esteringsbe
myndiganden för 
diverse kapitalfonder 

5 500 000 
1062000 

-1062000 

5 500 000 

55 361 000 

SUMMA INVESTERINGSSTATER 

A vskrivningsmedel 
från riksstaten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

1045941 000 
1695755 000 

122 702 000 
4 724 347 000 

7 588 745 000 

Jnvesteringsanslag 

Summa investeringsanslag 

6 

7 500 000 

81 000000 

81000000 

1000 

5 500 000 

5 500 000 

7 588 745 000 

7 588 745 000 

MARCUS BOKTR. STHLM 1972 710501 
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::ti 
;;: 

~ Tab. 1. Totalbudgetens utveckling 1963/64-1972/73 
"' ::_ Milj. kr. 
\0 

" !"' 
...... 
c., 

~ -
~ Inkomster 

:- Driftbudgeten 
~ Kapitalbudgeten 
;:;;
~ 
i::: Utgifter 
...... 
~ Driftbudgeten (exkl. avskriv-
:;;· ningar) 
~ Kapitalbudgeten (bruttoin-

'$!.. vestering) 
§ Rörliga krediter ( - = minskad 
~ disposition) 

~ Totalbudgetens saldo 
:-

1963/64 

21960 

20 927 
l 034 

22048 

19 450 

2 587 

Il 

- 86 

1964/65 

25570 

24257 
1 312 

25 735 

22 507 

3 093 

136 

- 165 

1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 

29 236 31 747 33 416 36 236 40 404 45 637 

28 015 30 441 32 101 34 836 38 887 44 378 
1 220 1 306 1 315 1 400 1 516 1 259 

w~ nm ~~ ~~ ~m ~w 

25 716 29 061 31 724 33 743 37 487 41 240 

3 853 4 253 4 466 5 068 6 559 7 413 

21 64 157 72 175 - 384 

- 354 - 1 631 - 2 931 - 2 648 - 3 817 - 2 632 

Bilaga 5 

1971/72 1972/73 

Riksstat Ny ber. 

52 270 52 147 55 831 

50 569 50 511 53 981 
1 701 1 636 1 850 

52 127 56 466 59 110 

144 352 347 909 150 671 

'7 575 '8 207 •7 989 

200 350 450 

144 - 4 319 - 3 278 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-· 

V, 

1 Beräkningsmässigt har förutsatts en minskning av anslagsbehållningarna med 100 milj. kr. 
' Beräkningsmässigt har förutsatts en minskning av anslagsbehållningarna med 250 milj. kr. 
3 Beräkningsmässigt har förutsatts en minskning av anslagsbehållningarna med 200 milj. kr. 
• Beräkningsmässigt har förutsatts en minskning av anslagsbehållningarna med 400 milj. kr. 
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Tab. 2. Statsbudgetens realekonomiska utveckling 1966/67-1972/73 

Beloppen avrundade till närmaste 10-tal milj. kr. Löpande priser. 

1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 
Riksstat 

Inkomster 31 750 33420 36230 40400 45640 52270 55830 

Direkta skatter 13 160 13 440 14650 17 670 19070 20200 21 740 
Indirekta skatter 14490 15 730 16 960 17900 21 340 25 920 27190 
Övriga inkomster 4100 4 250 4 620 4830 5 230 6150 6 900 

Utgifter 33380 36350 38880 44220 48270 52130 59110 

Konsumtion 14 390 16020 16 990 20540 21 770 23 120 27080 
Statliga 9 820 10 310 10 810 13 140 13 770 14 690 16700 
Kommunbidrag 4570 5 710 6180 7 400 8 000 8430 10 380 

Investeringar 4480 4 800 5 260 4930 5 380 5 580 6 330 
Statliga 3 770 4070 4420 3 820 4250 4400 5 110 
Kommunbidrag 710 730 840 1 110 l 130 1180 1220 

Transfereringar 11260 12 080 12 890 14450 16 830 18 670 20 720 
Till hushåll inkl. social-

försäkringssektorn 8 510 9160 9 890 10940 12 560 13 890 15 470 
Övriga transfereringar 2 750 2 920 3 000 3 510 4270 4780 5 250 

Övriga utgifter (inkl. rörliga 
krediter) 3 250 3 440 3 740 4290 4 300 4760 4980 
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Tab. 3. Statsskulden under budgetåren 1961/62-1970/71 

Milj. kr. 

Budget- Fonderad Tillfällig Totala Därav placerat i 
år stats- stats- stats-

skuld skuld skulden Ränte- Premie- Stats- Lån hos Skatt-
Summa löpande obliga- skuld för- statsin- kam-
(2-3) obliga- tionslån bindelser stitu- mar-

tionslän tioner växlar 
och fon-
derm.m. 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Totalt 
1961/62 15 062 4 512 19 574 11 847 2252 1 333 646 3 216 
1962/63 15 473 3 602 19 075 12 939 2252 1282 642 1484 
1963/64 16 080 3 190 19 270 14 553 2448 1 252 658 71 
1964/65 16141 3 110 19 252 14 246 2425 1 207 679 181 
1965/66 15 967 3 655 19 622 12 853 2425 I 152 777 2073 
1966/67 17 029 4406 21 435 13 005 2 724 1 117 819 3 120 
1967/68 18 420 6 614 25 034 14 915 2 925 1 102 861 4115 
1968/69 21 256 5145 27 001 16 640 3 375 1 065 854 3 148 
1969/70 24 380 6 580 30960 18 249 3 550 1 225 902 5 243 
1970/71 25 800 7 602 33 402 18 122 3 850 1 355 963 7 573 

Förändr. 
under 
budget-
året 
1961/62 513 324 837 - 831 + 49 + 126 - 138 + 171 
1962/63 + 411 910 499 + 1 092 50 4 - 1 732 
1963/64 + 607 412 + 195 + 1614 + 196 30 + 16 - 1413 
1964/65 + 61 79 18 - 307 - 23 45 + 21 + 110 
1965/66 174 + 544 + 370 - 1 393 55 + 97 + 1 892 
1966/67 + 1 062 + 151 + 1 813 + 152 + 299 35 + 42 + 1047 
1967/68 + 1 391 + 2208 + 3 599 + 1 910 + 201 15 + 42 + 995 
1968/69 + 2836 - 869 + 1967 + 1 725 + 450 37 7 - 967 
1969/70 + 3 124 + 835 + 3959 + 1609 + 175 + 160 ' 48 + 2095 T 

1970/71 + 1420 + 1 022 + 2442 - 127 + 300 + 130 + 61 + 2 330 

MARCUS eoKTR. STHLM 1972 710611 
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21 
23 
26 
28 
30 
33 
40 

43 
43 
49 
52 
55 

55 

57 

210 
21 l 
213 

124 





Bilaga 2 till statsverkspropositionen 1972 

För flera huvudtitlar 
gemensamma frågor 

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t 
Konungen) statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972. 

Närvarande: Statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena 
WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, 
HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODH

NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LöFBERG, LIDBOM, 

CARLSSON, FELDT. 

Vissa för flera huvudtitlar gemensamma frågor anmäls av statsrådet 
Löfberg beträffande punkterna 1-8 och av chefen för finansdeparte
mentet, statsrådet Sträng, beträffande punkterna 9 och 10. 

1. Den allmänna lönenivån för statsanställda m. m. 

Lönerna för flertalet statstjänstemän och vissa andra tjänstemän i 

offentlig verksamhet bestäms genom förhandlingar mellan statens av
talsverk och de statsanställdas huvudorganisationer. 

Den 28 juni 1971 träffade avtalsverket samt Statsanställdas förbund 
(SF) och Tjänstemännens centralorganisations statstjänstemannasek
tion (TCO-S) avtal om löner 1971-1973 för statstjänstemän m. fl. 
(ALS 1971-73). I ALS 1971-73 ingår bl. a. allmänt avlöningsavtal 
för statliga och vissa andra tjänstemän (AST), allmänt tjänsteförteck
ningsavtal (ATF), tjänsteförteckningsavtal för kyrkliga tjänster (TFK) 
och tjänsteförteckningsavtal för undervisningsområdet (TFU). F. n. 
tillämpas de Iönevillkor som framgår av AST den 9 juli 1971 samt 
senare träffade ändrings- och tilläggsavtal. Avtalen gäller för tiden den 
1 januari 1971-den 31 december 1973. 

För vissa statligt anställda läkare är förmånerna bestämda genom 
avtal mellan avtalsverket och Sveriges läkarförbund. Erforderlig sam-

1 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bilaga2 

Prop. 1972: 1 
Bilaga 2 
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ordning mellan stat och kommun i läkarförhandlingarna sker genom sta
tens och kommunernas samarbetsnämnd i löncfrågor. F. n. tillämpas 
för denna personal de lönevillkor som följer av avtal den 14 maj :I 970 

om allmänna bestämmelser för vissa statliga och icke-statliga läkare 
m. fl. (ABL) med de ändringar som framgår av avtal den 30 juni 1971 
om anställningsvillkor 1971-1973 för vissa statliga och icke-statliga 

läkare m. fl. Om annat inte föreskrivs i avtalen, gäller dessa för tiden den 
1januari1971-deii 31 december.1973. 

Huvudgrunderna för den statliga personalpensioneringen återfinns i 
statens allmänna tjänstepensionsreglcmente (1959: 287) - SPR - un
der det att i statens pensionslöneförordning (1959: 286) meddelas be
stämmelser om den pensionslön som ligger till grund för pensionering
en. Enligt 15 § SPR skall bruttobeloppet av beviljad egenpension 
eller familjepension förändras i den mån Kungl. Maj:t och riksdagen 
beslutar om det. Denna bestämmelse motsvarar vad som i tidigare 
pensionsanordningar gällde beträffande rörligt tillägg. Det har vid 
pensionsreglementets utfärdande förutsatts att förändringar ·av pensio
ner som beviljats enligt reglementet skal\ fastställas i samma ordning 
som gäller beträffande fastställande av lönerna. 

ALS 1971-73 innebär att lönenivån beräknas öka med följande 
procentsatser för olika åtgärder under de tre avtalsåren. 

Ortsgrupp 3 slopas 
Arbetstidsförkortning och andra arbetstids-

frågor 
C-lista i övrigt 
Låga löner 
B-lista i övrigt (resp. fördröjt utfall därav) 
Generellt 

a) i procent 
b) i krontal 

Utrymme för åtgärder i övrigt 

1971 

0,4 

0,1 
1,6 
2,2 

2,0 
2,5 

(68 kr.) 

S:a 8,8 

1972 1973 

2,4 

0,5 0,2 
O,l 

2,0 2,0 
2,5 2,5 

(72kr.) (76 kr.) 
0,8 

7,5 5,5 

överenskommelsen att slopa ortsgrupp 3 den 1 januari 1971 träffades 

den 9 december 1970. Därmed flyttades ca 165 000 tjänstemän från 

ortsgrupp 3 till ortsgrupp 4. 
Avtal om arbetstidsförkortning för tjänstemän träffades den 11 no

vember 1970 mellan avtalsverket samt SF, Statstjänstemännens riks

förbund (SR), Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) och 
TCO-S. Avtalet innebär i princip att för tjänsteman med ordinarie 
arbetstid, som överstiger 40 timmar per vecka, skall arbetstiden fr. o. m. 
den 1 januari 1972 förkortas till 40 timmar per vecka. 

De 0,8 O/o som för år 1973 redovisas som "Utrymme för åt-
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gärder i övrigt" förutsätts väsentligen utnyttjas for B-listcåtgärder. 
Fördelningsförhandlingar skall inledas .i god tid före år 1973. 

Löneklassanknutna tillägg höjs i motsvarande grad som lönen i resp. 
löneklass. Tillägg som inte är löncklassanknutna höjs med 20, 15 eller 

10 O/o beroende på tilläggets art. 
Enligt 20 §ALS 1971-73 gäller följande "löneutvecklingsgaranti". 

Om under 1971 och 1972 löneutvecklingen för statsanställda skulle 
komma att i betydande mån avvika från löneutvecklingen på arbets·
marknaden i dess helhet, sådan denna kan bedömas komma att gestalta 
sig på basis av årets avtalsuppgörclsc och nu kända förhållanden i öv
rigt, skall parterna uppta förhandlingar angående frågan huruvida en 
modifikation i totalramens belopp för år 1973 kan anses befogad. 

Sådana förhandingar skall också upptas om under 1971 och 1972 
skulle inträffa väsentliga rubbningar i samhällsekonomin eller eljest 
de förutsättningar på vilka denna uppgörelse bygger skulle väsentligt 
födindras. 

Vad ovan sagts skall äga motsvarande tillämpning i fråga om total
ramen för 1973 för förbättring av utgående pensioner. 

Förhandlingar enligt ALS 1971-73 skall föras under fredsplikt. 

Enligt avtalet den 30 juni 1971 mellan avtalsverket och Sveriges 
läkarförbund om anställningsvillkor 1971-1973 för vissa statliga och 

icke-statliga läkare m. fl. höjs löneplanslöner och löneklassanknutna för
måner för åren 1971, .1972 och 1973 på samma sätt som skett i ALS 

1971-73. 
Vad gäller pensionerna var parterna överens om att avtalsverket 

skulle hemställa hos Kungl. Maj:t om ändring av vissa pensionsbe
stämmclser m. m. De begärda ändringarna innebär bl. a. att hel egen
pensions bruttolopp för månad höjs med 110 kr. för år 1971 och med 
84 kr. för ett vart av åren 1972 och 1973. Vidare innebär ändringarna 
att vissa personalkategorier, bl. a. militär personal och polispersonal, 
får sin pensionsålder höjd fr. o. m. den 1 januari 1972. Parterna är en
se om att under avtalsperiodcn fortsätta förhandlingarna om höjning 
av pcnsionsåldern för personalkategorier som tillhör pensionerings
period I eller med lägre pensionsålder än 60 år i den mån denna fråga 
inte lösts i 1971 års avtalsrörelse. Dessutom rådde enighet mellan pa~ter
na om att åldersförhöjningen av egenpension vid 67 år skall för månad 

utgöra 2,9 O/o av det vid varje tillfälle gällande basbeloppet enligt 
lagen om allmän försäkring och vidare att bestämmelserna dels om 
minskning av familjepension som sammanträffar med annan pensions
förmån, dels om inskränkning i pensionsrätten för partiellt arbets
föra skall upphöra att gälla. 

Riksdagens lönedelegation har på riksdagens vägnar godkänt de över
enskomna lönehöjningarna samt grunderna för höjning av brutto
pcnsionsbeloppen. Kungl. Maj:t har godkänt ALS 1971-73 och avtal 
om anställningsvillkor 1971-1973 för vissa statliga och icke-statliga 
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läkare m. fl. samt beslutat om de ändringar i pensionsbestämmelscrna 
för åren 1971 och 1972 som avtalsverket hemställt om. 

Till grund för beräkningen av anslagsmcdlen till avlöningar och till 
pensioner under nästa budgetår har lagts de löne- och pensionsbelopp 
som enligt här angivna avtal gäller fr. o. m. den 1 januari 1972. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t beslutar delge riksdagen vad jag 

har anfört. 

2. Lönegradsplacering för lissa tjänster m. m. 

I ATF den 28 juni 1971 har parterna med avtalsverket å ena samt 
SF och TCO-S å andra sidan kommit överens om lönegradsplacering 
och avlöningsförstärkning för tjänst. Enligt avtalet skall en gång årligen 
ske en översyn av anställningsvillkoren för tjänstemän vid varje myn
dighet. Vid denna översyn får anställningsvillkoren för tjänsterna 
ändras om vissa i avtalet preciserade villkor är uppfyllda. Ändring 
av anställningsvillkoren för tjänst under avtalsperioden får i övrigt 
ske vid bl. a. större organisationsförändring. Vid inrättande av nytt 
verk, större organisationsförändring eller årlig översyn skall personalor
ganisationerna beredas tillfälle till förhandling om anställningsvillkoren. 
I andra fall prövas frågan om anställningsvillkoren för nyinrättad tjänst 
av arbetsgivaren. Pcrsonalorganiiation kan dock alltid påkalla för
handling i dessa fall. Sådan förhandling förs mellan arbetsgivaren och 
berörd huvudorganisation, om inte parterna kommit överens om annat. 
Förhandlingarna förs under frcdsplikt. Enligt siirskilda föreskrifter som 
avtalsverket meddelat utövas arbetsgivarens befogenhet i fråga om lö

ncgradsplacering och avlöningsförstärkning i stor utsträckning av den 
myndighet som får inrätta tjänsten. Påkallar personalorganisation för
handling med anledning av myndighetens beslut bestämmer avtals
verket i varje särskilt fall om förhandling får föras av annan myndig

het än avtalsverket. 
Enligt TFU den 28 juni 1971 och TFK samma dag gäller i huvud

sak motsvarande regler när ny tjänst skall inrättas. Den årliga översy
nen i ATF motsvaras dock i TFU och TFK av en översyn en gång un
der avtalsperioden, om inte parterna kommer överens om annat. 

I tjänsteförtcckningsavtalet den 12 juli 1969 för statliga läkare m. fl. 

(TFL) med de ändringar som framgår av avtal den 30 juni 1971 om 
anställningsvillkor 1971-1973 för vissa statliga och icke-statliga lä
kare m. fl. har parterna kommit överens om alt, om tjänst nyinrättas 
eller direkt berörs av ändrad förvaltningsorganisation, förhandling 
skall tas upp om anställningsvillkoren för tjänsten på parts begäran. 
Sådan förhandling förs under fredsplikt. 
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Lönegradsplaceringen av de tjänster som Kungl. Maj:t föreslår riks
dagen till inrättande har skett enligt de regler för lönegradsplacering 
av tjänster som gäller enligt avtalen. Även när det gäller tjänster som 
kan inrättas utan riksdagens medverkan men för vilka Kungl. Maj:t 
beräknar medel under de olika huvudtitlarna har anslagsberäkningen 
skett med utgångspunkt i lönegradsplacering enligt gällande regler. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t beslutar delge riksdagen vad jag 

har anfört. 

3. Handläggningsordning vid Iönegradsplacering av tjänster i 
samband med organisationsförändringar 

I prop. 1968: 1 (bil. 2 s. 4) redovisade chefen för dåvarande civil
departementet att han ansåg att man försöksvis borde pröva en ny 
handläggningsordning vid lönegradsplacering av tjänster i samband 

med organisationsförändringar. 
Till grund för den nya handläggningsordningen låg ett förslag av 

förhandlingsutredningen. Enligt detta förslag skulle försöksvis genom
föras en handläggningsordning vilken som huvudregel innebar att för
handlingsuppdrag skulle ges till statens avtalsverk i samband med att 
proposition i organisationsfrågan lämnades till riksdagen. Utredningen 
underströk dock att den föreslagna huvudregeln inte borde utesluta att 

avtalsverket i särskilda fall kunde få förhandla i lönefrågan innan pro
position lämnades till riksdagen. 

Den av förhandlingsutredningen föreslagna handläggningsordningen 
har nu tillämpats sedan år 1968. I allmänhet har förhandlingsuppdrag 

kunnat lämnas enligt den föreslagna huvudregeln i samband med att 
proposition fämnats till riksdagen. Under den nu gångna tiden har man 
inte i något fall behövt ge avtalsverket uppdrag att förhandla i löne
frågan innan proposition lämnats till riksdagen. Däremot har det i vissa 
fall hänt att förhandlingsuppdrag inte kunnat lämnas i samband med 
proposition till riksdagen utan först vid senare tidpunkt. 

De erfarenheter som gjorts av nuvarande försöksvis tillämpade hand
läggningsordning är sådana att den bör gälla tills vidare. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t beslutar delge riksdagen vad jag har 

anfört. 

4. Reglering av vissa arvoden 

Inom finansdepartementet pågår en översyn av arvoden till ledamöter 

av styrelser, nämnder och kommissioner samt andra uppdragstagare. 
På grund av det stora antalet arvoden som berörs av översynen samt 
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önskvärdheten att systematisera de sinsemellan olikartade grunder efter 
vilka arvodena f. n. är avvägda har det inte varit möjligt att ännu få 

fram preciserade förslag. I vissa av myndigheternas anslagsframställning
ar har yrkanden förts fram om uppräkning av arvoden till uppdrags
tagare. Dessa yrkanden har inte behandlats i samband med budget
arbetet. Beräkningen av anslagen under resp. huvudtitlar har därför 
skett med utgångspunkt i oförändrade arvodesbelopp. Om arvodena vid 
översynen anses böra höjas kan detta därför medföra mcrbclastning av 

vissa anslag. 
Vissa av statstjänstemännens huvudorganisationer har anmält syn

punkter på arvodessättningen. Statstjänstemannalagen omfattar endast 
arbetstagare och inte uppdragstagare. Ledamöter av styrelser, nämn
der och kommissioner är i denna sin egenskap i regel inte att betrakta 

som arbetstagare utan som uppdragstagare. Arvodena till innehavare 
av sådana uppdrag blir därför inte föremål för förhandlingar. Tillfälle 
kommer dock att beredas organisationerna att vid överläggningar med 
företr.ädare för finansdepartementets löne- och personalenheter fram

föra sina synpunkter. 
Den arvodesjustering som översynen kan komma att resultera i bör 

ske räknat fr. o. m. den 1 januari 1972. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t beslutar delge riksdagen vad jag har 

anfört. 

5. Kostnader för \'issa personalvårdande åtgärder 

Med stöd av cirkuläret (1966: 381) om bestridande av kostnader för 
vissa personalvårdande åtgärder får myndighet som anvisats medel 
till expenser (motsv. medel för programbudgetmyndighet) ta i anspråk 
högst tio kr. per årsanställd och budgetår för åtgärder i personalvårdan
de syfte. Exempel på sådana åtgärder anges i cirkuläret. Bland exemplen 
märkes kostnader för enklare förtäring i samband med informations

verksamhet och avgifter för fritidsstudier som är angelägna från myndig

hetens synpunkt. 
Genom 4 § kungörelsen (1968: 104) om företagsnämnder m. m. inom 

statsförvaltningen fick företagsnämnd överta myndighetens rätt att 
besluta om användningen av ifrågavarande medel. Sådant övertagande 

har skett i mycket betydande omfattning. 
Med hänsyn till kostnadsutvecklingen sedan nuvarande belopp fast

ställdes och angelägenheten av att man åstadkommer en realförbätt
ring av personalvårdsåtgärdcrna bör beloppet höjas till 20 kr. per årsan
ställd med verkan fr. o. m. budgetåret 1972/73. 

Belastningen på anslagen som omfattar medel till expenser torde 
härigenom komma att öka med drygt 1 milj. kr. per budgetår. 
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Jag hemställer, att Kungl. Maj :t beslutar delge riksdagen vad jag 

har anfört. 

6. Psykologiska undersökningar inom statsförvaltningen m. m. 

Inledning 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 22 mars 1968 till

kallade chefen för dåvarande civildepartementet åtta sakkunniga med 

uppdrag att utreda frågan om förutsättningarna och formerna för psy

kologiska undersökningar inom statsförvaltningen m. m. 

De sakkunniga, som antog benämningen testutredningen, har av

gett betänkandet (SOU 1971: 47) Psykologiska urvalsmetoder inom 

statsförvaltningen. Till betänkandet har som bihang fogats framstälJ

ningen (SOU J 971: 48) Personurval med hjälp av psykologiska under

sökningar. 

Efter remiss har yttranden över betänkandet med bihang avgetts 

av justitiekanslern, Svea hovrätt, kriminalvårdsstyrelsen, överbefälhava

ren, socialstyrelsen, riksförsäkringsverket, postverket, televerket, statens 

j:irnvägar, statens v~igverk, luftfartsverket, statskontoret, statistiska cen

tralhyrån, riksrevisionsverket, riksskatteverket, statens personalutbild

ningsnämnd, statens personalnämnd, universitetskanslersämbetet - ef

ter hörande av rektorsämbetena och psykologiska institutionerna vid 

universiteten i Uppsala, Lund och Umeå, rektorsämbetet och sam

hällsvetenskapliga fakulteten vid universitetet i Göteborg samt rektors

~imbetet, psykologiska institutionen och psykotekniska institutet vid 

universitetet i Stockholm -, skogsstyrclsen, arbetsmarknadsstyrclsen, 

statens vattenfallsverk, domänverket, förenade fabriksverken, länsstyrel

serna i Stockholms och i Göteborgs och Bohus län, riksdagens ombuds
mLin, Svenska kommunförbundet, TCO-S, SR, Sveriges psykologför

bund, Landsorganisationen i Sverige (LO), SF, Personaladministrati\'.~ 

rådet och Institutet för tillämpad psykologi AB i Saltsjöbaden. 

Tidigare riksdagsbehandling av testfrågan 

I motioner till 1965 års riksdag (1965: I: 341 och Il: 411) föreslogs 

att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skulle begära att problem 

i anknytning till användningen av psykologiska testmetoder vid an

st~illning och befordran i statlig tjänst skulle utredas i lämplig form. 

Allmänna beredningsutskottet (1965: 46) förklarade sig inte kunna 

bedöma i vad mån en sådan omfattande utredning, som avsågs i mo

tionerna, kunde behövas men förutsatte att befintligt och framkom

mande material från utredningar inom området för den psykologiska 

tcstningsverksamheten gjordes till föremål för en samlad översyn och 
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att Kungl. Maj:t på grundval härav tog de initiativ till ytterligare under
sökningar och till praktiska åtgärder som kunde befinnas påkallade. 
Utskottet hemställde att riksdagen skulle ge till känna vad utskottet 

anfört. 
Riksdagen (rskr 1965: 417) beslöt i överensstämmelse med utskottets 

hemställan. 
I motioner till 1967 års riksdag (1967: I: 120 och Il: 158) föreslogs 

att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skulle anhålla om prövning av 
frågan om inr~ittande av ett centralt organ för granskning av sådana 

psykologiska testinstrument som anlitas i samband med anställning 
och befordran i statlig tjänst. 

Allmänna beredningsutskottet (1967: 35) uttalade att det inte skulle 

vara ändamålsenligt att då inrätta ett centralt granskningsorgan, efter
som många frågor i samband med psykologiska testmetoder och test
instrument först måste vara bättre utredda. Utskottet hemställde att 
riksdagen skulle ge till känna vad utskottet anfört. 

Riksdagen (rskr 1967: 299) biföll utskottets hemställan. 

Utredningen 

Psykologiska undersökningsmetoder vid personurval började an
vändas på 1920-talet. Under senare delen av 1960-talet har användning
en av sådana metoder vid personurval inom statsförvaltningen varit 
tämligen konstant. Vid de 18 statliga myndigheter inom den civila 
statsförvaltningen där psykologiska undersökningar använts under den
na tid har årligen 3 000-3 650 personer testats. Ungefär lika många 
urvalsprov har under samma tid ägt rum inom försvaret. 

De psykologiska proven utförs av några privata institut och de 
statliga instituten psykotekniska institutet vid universitetet i Stockholm 
och militärpsykologiska institutet. 

Undersökningarna har enligt utredningens uppfattning utförts enligt 
allmänt accepterade metoder och av kvalificerad personal. 

Det står var och en fritt att utarbeta, distribuera och försälja test 
och att utföra psykologiska undersökningar. Viss kontroll inom om

rådet utövas av Skandinaviska Testförlaget AB och Sveriges psykolog

förbund. 
Offentlig legitimation av psykologer förekommer inte i landet. Frågan 

om gemensamma bestämmelser i de nordiska länderna om sådan legi
timation aktualiserades vid Nord i ska rådets session år 1958. Kungl. 
Maj:t meddelade år 1969 provisoriska bestämmelser om utbildning för 
psykologexamen. Sveriges psykologförbund meddelar för sina medlem
mar bevis om behörighet att utöva psykologyrket som psykolog eller bi

trädande psykolog. 
I prop. 1968: 126 föreslogs sådana ändringar i lagen (1937: 249) om 
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inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar - den 
s. k. sekretesslagen - att möjlighet öppnades till instrumentell sekretess 
och personsekretess i samband med psykologiska undersökningar. Riks
dagen hade ingen erinran mot förslagen (KU 1968: 23, rskr 1968: 343). 

Genom kungörelse (1968: 643) om handlingar som gäller psyko
logisk undersökning har Kungl. Maj:t förordnat att statlig myndighet 
skall se till att alla handlingar från ett testningsförfarande och skriftlig 
redovisning av resultatet skall lämnas till myndigheten så snart under

sökningen har slutförts. 
Utredningen presenterar en arbetsmodell för psykologisk undersök

ningsmetodik vid personurval. Med utgångspunkt i modellen definierar 
utredningen uttrycket psykologisk undersökning vid personurval som 
ett förfarande där man med användande av systematiserade och ut
provade metoder försöker att göra så tillförlitliga förutsägelser som 
möjligt om en persons framtida beteende i en given arbets- eller ut

bildningssituation. 
Utredningen utgår från att de statliga myndigheterna framdeles kom

mer att använda psykologiska urvalsmetoder i sin personaladministra
tion i nya sammanhang och beträffande ett ökat antal kategorier an

ställda. 
Beslut om att använda en psykologisk urvalsundersökning bör över

vägas noga. Undersökningen bör utgöra ett komplement till mera kon
ventionella urvalsmetoder. Den information en urvalsundersökning 
kan tillföra bcslutsunderlaget skall bedömas mot kostnader, tidsåtgång 
m. m. för undersökningen. Av betydelse är också antalet sökande i 
förhållande till det antal personer som skall anställas eller tas ut till 
utbildning. Ju större del av de sökande som skall antas, desto mindre 

relativ betydelse har psykologiska urvalsinstrument. 
Det finns enligt utredningen anledning att iaktta särskild aktsamhet 

vid användningen av metoder för s. k. personlighetsdiagnostik. Sådana 
metoder har ofta lägre grad av tillför~itlighet än övriga systematiserade 
urvalsmetoder. Dessutom löper man vid användningen av dessa metoder 
ofta större risk än eljest att råka i konflikt med den undersöktes be
rättigade krav på hänsyn till den personliga integriteten. 

Bestämmelser saknas om skyldighet att undergå psykologisk under
sökning som beslutats av statlig myndighet. Myndighets beslut att för
anstalta om psykologisk undersökning av sökande till statlig anställning 

anser utredningen inte likvärdigt med sådana villkor i fråga om kun
skaper eller utbildning m. m. för innehav eller utövande av tjänst 

som avses i 4 § statstjänstemannalagen (1965: 274). Beslutet innebär 
närmast en reglering av ett visst led i det förfarande som föregår till
sättningsbeslutet i syfte att öka kunskaperna om sökandes lämplighet.· 

Utan författningsenligt stöd tOrde undergånget prov inte utgöra förut
slittning för att vinna nyanställning eller befordran. Om en sökande 

li" Riksdagen 1971.1 saml. Nr 1. Bilaga 2 
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vägrar att undergå psykologisk undersökning men vidhåller sin ansökan, 
skall denna således prövas på grundval av eljest tillgängligt material. 
Däremot torde det ligga inom myndighets kompetens att som villkor 
för uttagning till viss utbildning ställa upp krav på genomgång av psyko

logisk undersökning. 
Statliga myndigheter har fört fram önskemål om råd och vägled

ning i samband med användning av psykologiska undersökningar. Åt

skilliga metodspörsmål skulle enligt utredningen lösas med tillgång till 
expertis genom ett centralt statligt organ. Med lämplig sammans~itt
ning skulle ett sådant organ också ge en form av offentlig insyn i un
dersökningarna och ett skydd mot oberlittigat intrång i de undersöktas 
personliga integritet. Utredningen förordar att ett särskilt statligt 
organ bildas för psykologiska undersökningar inom civil och militär 
statlig verksamhet, nämnden för psykologiska undersökningar. Också 
statliga aktiebolag bör få anlita nämnden. Personalorganisation skall 
ha rätt att i vissa fall påkalla utlåtande från nämnden. Nämnden skall 
vara rådgivande och vägledande utan rätt att meddela bindande före
skrifter. Myndighet skall inte vara skyldig att inhämta råd från nämn
den. Verksamheten skall bedrivas försöksvis under tre år. Nämnden bör 
ha åtta ledamöter. Den vetenskapliga forskningen och den tillämpade 
psykologin bör vara representerade inom nämnden liksom arbetsgi
var- och arbetstagarintressena inom det statliga området. Vidare bör i 
nlimnden ingå företrädare för allmänt medborgerliga intressen. I ad
ministrativt hlinsecnde synes nämnden kunna knytas till befintligt stat

ligt organ. 
De årliga kostnaderna beräknas till 75 000 kr. jämte medel för in

formationsverksamheten. Nämndens rådgivning förutsätts vara kost
nadsfri under försöksskedet. 

Remissyttrandena 

Testutredningens a 11 m ä n n a sy n p u n k t er på behovet och 
värdet av psykologiska undersökningar delas i allt väsentligt eller läm
nas utan erinran av så gott som samtliga remissinstanser, som också in
stämmer i utredningens bedömningar när det gäller lämpligheten att 

använda sådana undersökningar inom statsförvaltningen. Testresultatens 
karaktär av komplement till övriga urvalsmetoder understryks av vissa 

remissinstanser. 
TCO-S understryker att psykologiska urvalsmetoder bör användas 

med stor urskillning och endast som komplement till övriga instru
ment vid personurval. 

SR ifrågasätter om det går att förena psykologiska undersökningar 
under sekretess med personalinflytande i urvalet. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 2 Gemensamma frågor 11 

SF anser att psykologiska undersökningar kan vara ett värdefullt 
instrument, vid sidan av andra, när det gäller att göra ett riktigt urval 
vid tillsättning av tjänst eller uttagning till utbildning. 

Några remissinstanscr framhåller att p sy ko I o g is k a u n de r
s ö k n i n g a r i b I a n d m ö t s m e d s k e p s i s e 11 e r m i s s t r o. 

Socialstyre/sen finner det vara av särskilt intresse, mot bakgrund av 
tidigare kritik mot psykologiska undersökningar, att utredningen kon
staterat att undersökningarna utförts enligt accepterade metoder, med 

kvalificerad personal och enbart i erforderliga fall. 
TCO-S anser att nu tillgängliga psykologiska urvalsmctoder lider 

av betydande brister, särskilt när det gäller personlighetsdiagnostik, och 

förutsätter att urvalsförfarande handhas med starkt beaktande av ar
betstagarnas intressen. 

SF ser anledningen till skepsis och misstro mot psykologiska under
sökningar i bristande information till dem som skall undersökas liksom 
i brister i uppläggning och genomförande av undersökning. Sådana bris
ter torde bero på oerfarenhet inom myndigheterna i fråga om använd
ningen av psykologiska undersökningar och avsaknad av vägledning i 

planeringsarbetet. 
Utredningens förslag att en s ä r s k i 1 d r å d g i v a n d e nämnd 

inrättas för att ge främst statsmyndigheterna råd och vägledning i frågor 
om psykologiska undersökningar tillstyrks eller lämnas utan erinran 
av drygt hälften av de rcmissinstanser som avgivit yttrande. övriga 
remissinstanser som yttrat sig i denna fråga förordar att denna uppgift 
åläggs statens personalnämnd. 

Statskomoret anser att den särskilda rådgivande nämnden i admi
nistrativt hänseende bör knytas till statens personalnämnd, varigenom 

personalnämnden tillförs en för sin verksamhet värdefull kunskap och 
erfarenhet inom det arbetspsykologiska området. 

Föredraganden 

Användningen av psykologiska testmetoder inom statsförvaltningen 
har tilldragit sig ett stort allmänt intresse. Bl. a. har ämnet vid flera 
tillfällen behandlats i riksdagen. I motioner år 1967 väcktes förslag om 
att inrätta ett centralt granskningsorgan för sådana psykologiska test

instrumcnt som anlitas i samband med anställning och befordran i 

statlig tjänst. 
Testutredningen redovisar skälen för användning av psykologiska un

dersökningar inom statsförvaltningen och framhåller vikten av att försik

tighet iakttas i sådant sammanhang. Enbart sådana förhållanden får un

dersökas som har ett klart samband med beslut i en urvalssituation. Re
sultatet av psykologiska undersökningar får utgöra endast en del av un
derlaget för sådant beslut. 
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Genomgång av en psykologisk undersökning i ett anställnings- eller 
befordringsärende bör alltid vara frivillig. Myndighet bör således inte 

kunna ålägga någon att mot sin vilja delta i en psykologisk undersök
ning. Den som vägrar att gå igenom sådan undersökning bör i och för 
sig inte vara diskvalificerad från att delta i ansökningsförfarandet i 

fråga om en statlig tjänst. En annan sak är att vederbörande genom 
sin vägran kan komma att undandra myndigheten väsentligt bcsluts
underlag varigenom möjligheten att objektivt jämföra denne sökande 
med övriga sökande försvåras. Konsekvenserna av en sådan vägran 
kan bli att myndigheten utser annan sökande, om vars skicklighet 
myndigheten anser sig ha bättre kännedom. Däremot ligger det enligt 
utredningens uppfattning i princip inom en myndighets kompetens att 
som villkor för tillträde till utbildning som staten anordnar i egen
skap av arbetsgivare kräva att vederbörande undergår psykologisk un

dersökning. 
Utredningen redovisar önskemål från statliga myndigheter om att 

kunna anlita rådgivande expertis i frågor om psykologiska undersök
ningar. Likaså föreligger inom statsförvaltningen ett behov av informa

tion om sådana undersökningar. Utredningen föreslår att en nämnd, 
som skall kunna ge statsmyndigheterna råd och vägledning i frågor 
om psykologiska undersökningar, inrättas försöksvis under tre år. 

Remissinstanserna har i allt väsentligt ställt sig bakom utredningens 
allmänna synpunkter och behovet av ett rådgivande organ. I frågan 
om lämpligaste organisatoriska lösning för att tillgodose detta behov 

har olika uppfattningar förts fram. 
Jag delar utredningens allmänna bedömning av användningen av 

psykologiska undersökningar inom statsförvaltningen. Det förtjänar 
kraftigt understrykas att sådana förfaranden måste utföras med största 
grannlagcnhet och hänsyn till individens personliga integritet. 

Enligt min mening föreligger inte något motsatsförhållande i den av 
SR upptagna frågan om hur sekretess rörande resultatet av en psykolo
gisk undersökning skall kunna förenas med personalinflytande i beslut 
om tjänstetillsättning. I den mån personalföreträdare deltar i sådant 
beslut gäller bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt för dem lika 

väl som för övriga som deltar i eller är närvarande vid beslutet. 
Behovet av rådgivningsverksamhct bör tillgodoses. Den organisatoris

ka lösningen av rådgivningsverksamhcten påverkas av den speciella ka

raktär av förtroendesituation som kännetecknar många testningar. En
ligt min mening kan testningar f. n. principiellt inte helt jämställas med 

normala personaladministrativa rutiner. Karaktären av förtroendenämnd 
motiverar att förutom fackexperter även företrädare för samhället ingår 
som ledamöter. Jag delar utredningens uppfattning att organet bör få 
ställning av en fristående nämnd och ansluter mig till utredningens för
slag till sammansättning av nämnden. Den bör i administrativt hänseen-
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de vara knuten till statens personalnämnd. Sekreterare och annat be
hövligt arbetsbiträde åt nämnden bör förordnas av personalnämnden. 
Sekreteraren bör vara tjänsteman hos personalnämnden. 

Försöksvcrksamheten bör i första hand avse rådgivning beträffande 
psykologiska undersökningar inorri statsförvaltningen. Denna bör t.v. 
vara kostnadsfri. Nämnden bör ha rätt att mot särskild ersättning åta 

sig uppdrag även för statliga aktiebolag. Försöksverksamhctcn bör pågå 

i tre år. Erfarenheterna bör efter utvärdering läggas till grund för 
beslut om den fortsatta verksamheten. 

Myndighet bör själv bestämma, om den vill ta samråd med nämnden. 

Jag förutsätter att beslut inom myndighet att genomföra psykologisk 
undersökning föregås av kontakt i frågan med berörda personalorganisa
tioner i förctagsnämndcn eller i annan lämplig form. önskar därvid per
sonalorganisation samråd mellan myndigheten och nämnden, utgår jag 
från att samråd kommer till stånd. 

Kostnader för ersättning till nämndens ledamöter m. m. bör bestridas 
med medel från sjunde huvudtitelns anslag E 12. Kostnader för 
vissa nämnder m. m. Kostnader för arbetsbiträde och för nämndens 
informationsverksamhct bör betalas från sjunde huvudtitelns anslag 
B 19. Statens personalnämnd. Jag har vid beräkningen av dessa an

slag beaktat angivna behov. 
Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att godkänna vad i det föregående föreslagits om psykologiska 

undersökningar inom statsförvaltningen. 

7. Bemyndigande för Kungl. Maj:t att inrätta vissa tjänster 
samband med omlokaJisering 

I samband med den omlokalisering av vissa statliga myndigheter som 
skall ske enligt beslut av 1971 års riksdag tprop. 1971: 29, lnU 1971: 15, 
rskr 1971: 196) kommer det att finnas personal vid de flyttande myndig
heterna som inte önskar följa med till den nya stationeringsorten. En 
särskild nämnd, nämnden för vissa omplaceringsfrågor, har inrättats 
med uppgift att ta ställning till om åberopade skäl mot flyttning är att 
anse som tillräckligt vägande. Om nämnden finner att så är fallet, bör 
den anställde enligt riksdagsbeslutet garanteras fortsatt anställning i 

Stockholm. Den anställde måste därför placeras om till annan verksam

het i Stockholm. Central omplaccringsmyndighct är statens personal

nämnd. 
Den garanti som riksdagen gett innebär att den som omplaceras skall 

behålla samma anställningstrygghet som han har i sin tjänst hos om-
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lokaliseringsmyndigheten. Vid omplaceringen bör man eftersträva att 
den anställde i första hand placeras på tjänst med samma anställnings
form som den tjänst han lämnar. 

Om endast tjänst med annan anställningsform finns tillgänglig, bör 

den omplacerade ändå kunna få behålla sin tidigare ansfällningsform. 
Detta kan ske genom att man hos den myndighet dit den anställde om
placeras inrättar en tjänst som är personlig för den omplacerade. Så 
länge denna finns inrättad bör därvid den tjänst som fanns tillgänglig 
för omplaceringen hållas vakant. Om den personliga tjänsten skall 
indittas som ordinarie eller extra ordinarie på löneplan C behövs riks
dagens medgivande. Kungl. Maj:t bör därför inhämta riksdagens be
myndigande att i sådana fall som här nämnts få inrätta personliga ordi
narie eller extra ordinarie tjänster på löneplan C. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att bemyndiga Kungl. Maj :t att i enlighet med 

vad jag förordat i det föregående inrätta ordinarie eller extra 
ordinarie tjänster på löneplan C. 

8. Anställningsformen i statstjänst, m. m. 

Under år 1970 fördes omkring 8 000 statligt anställda arbetare över 
till tjänstemannaanställning genom beslut av Kungl. Maj :t. Ytterligare 

åtgärder har därefter kommit till stånd. Förhandlingsutredningen har 
den 5 juli 1971 avgett ett betänkande (Os Fi 1971: 10), där man föreslår 
dels att gränsdragningen mellan avtalsbara och inte avtalsbara anställ
nings- och arbetsvillkor för offentliga tjänstemän ändras, dels att tjänste
mannaanställning genomgående skall tillämpas inom det offentliga om
rådet, alltså även där arbetaranställning tidigare har tillämpats. 

Såvitt rör avgränsningen av det avtalsbara området, har vissa remiss
instanser - d1iribland LO - i sina yttranden över förslaget hänvisat 
till att riksdagen bifallit en hemställan från inrikesutskottet om en sär

skild utredning av lagstiftningen inom arbetslivet (mot. 1971: 155 och 
1145, lnU 1971: 13, rskr 1971: 161). Dessa remissinstanser hävdar att 
frågan om hur det avtalsbara området skall avgränsas när det gäller stats

tjänstemän m. fl. har ett sådant samband med den nya utredningens 
arbete att hänsyn måste tas till denna. Enligt min mening bör förnyad 
prövning ske sedan den utredning som avses i 1971 års riksdags beslut 
bearbetat frågan i samråd med förhandlingsutredningen. 

Beträffande frågan om tillämpning av tjänstemannaanställning i stäl

let för anställning som arbetare har omfattande åtgärder genomförts i 
anslutning till förhandlingsutredningens förslag. Efter samråd med per
sonalorganisationerna har sålunda vid årsskiftet 1971/72 flertalet av de 
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återstående ca 50 000 arbetarna i statens tjänst förts över till tjänsteman
naanställning. Reformen berör inte arbetstagare som sysselsätts i bered
skapsarbete, arkivarbete eller musikerhjälp med hänsyn till den särskilda 
karaktär som dessa sysselsättningsformer har. Undantagen är också den 
speciella grupp som utgörs av lokalanställda utom riket. Anställning som 
tjänsteman i fråga om denna grupp får avgöras från fall till fall. Slut
ligen har undantagits däcks- och intendenturpersonal samt motormän på 
statens fiskcriundersökningsfartyg. 

Huvudregeln - att arbetstagare hos staten i fortsättningen skall an
ställas som tjänsteman - är inskriven i kungörelsen (1971: 940) om 
tjänstemannaanställning för arbetstagare hos staten. Kungörelsen trädde 
i kraft den 1 januari 1972. 

Arbetstagare som inte har varit tjänstemän har i stor utsträckning 
haft olika former av prestationslön. Vilket Jönesystem som kommer att 
gälla för dessa arbetstagare avgörs genom förhandlingar. En överföring 
till extra ordinarie eller extra tjänst kan av tekniska skäl ske endast i 
den mån avtal slutits. I avbidan på att avtal föreligger har överföring 
skett till arvodestjänst. 

Vid val av tjänstetyp för den som har överförts till tjänstemannaan
ställning iir utgångspunkten att nu tillämpade normer skall användas. Är 
sålunda de arbetsuppgifter som arbetstagaren har att utföra av mer var

aktig beskaffenhet, bör han anställas som extra ordinarie tjänsteman. I 
annat fäll bör extra tjänst eller arvodcstjänst komma i fråga. 

Av intresse i sammanhanget är förhållandet mellan inrättande och 
tillsättande av tjänst. Sådan tjänst som Kungl. Maj :t inrättar förs upp 
på personalförteckning som redovisas i regleringsbrev till vederbörande 

myndighet. l sådant fall inrättas och tillsätts alltså tjänsten genom skilda 
beslut. Gäller det däremot en tjänst som myndighet inrättar samman
faller ofta besluten om inrättande och tillsättning av tjänst. Det kan 
därför sägas att beteckningen tjänst i praktiken har blivit ett uttryck för 
de arbetsuppgifter som en tjänsteman anställts för att utföra. 

Det i praxis sålunda utbildade förfarandet när myndighet inrättar 
tjänst har förenklat överföringen av arbetarna till tjänstemannaanställ
ning. I och med att de har ansfällts som tjänstemän har också inrättats 
tjänster i statstjänstemannalagens mening. 

I samband med överföringen av arbetarna till tjänstemannaanställning 
aktualiserades frågan om vilken myndighet som i fortsättningen skulle 
vara förhandlingspart på den statliga sidan. Enligt kungörelsen (1965: 

465) om vissa statliga kollektivavtal m. m. sluts kollektivavtal om an
ställnings- eJler arbetsvillkor för de arbetstagare hos staten som inte är 
tjänstemän - om inte annat särskilt bestäms - av <len centrala för
valtningsmyndigheten eller i visst fall av anställningsmyn<ligheten. Är 
kollektivavtalet av större vikt för myndigheten eller för annan myndig
het, skall enligt kungörelsen statens avtalsverk medverka i förhand-
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lingen. Sådant kollektivavtal får slutas först sedan avtalsverket har god
känt dess innehåll. För anställda med tjänstemannaanställning sluts avtal 
av avtalsverket. Avtalsverket för sålunda förhandlingarna i fråga om 

alla arbetstagare som nu har förts över till tjänstemannaanställning. En
ligt sin instruktion har avtalsverket möjlighet att delegera förhandlings
frågor. 

För domänverket gäller särskilda regler i fråga om rätten att för
handla och sluta avtal. Dessa regler har behållits i sak oförändrade. 

Avtal om statstjänstemännens avlönings- och arbetsvillkor träffas i 
allmänhet under förbehåll om Kungl. Maj :ts godkännande. I den mån 
avtalet reglerar någon fråga som skall underställas riksdagens prövning 
överlämnas avtalet av Kungl. Maj:t till riksdagens lönedelegation med 
hemställan om godkännande. I prop. 1964: 140 betonades att delegatio
nen givetvis inte borde ha befattning med frågor som författningsenligt 
avgörs utan riksdagens medverkan. Eftersom avtal om statliga arbetares 
anställningsvillkor tidigare inte har underställts riksdagen, har de inte 
heller prövats av lönedelegationen. När det gäller samtliga arbetstagare 
som nu har förts över till tjänstemannaanställning skall avtalen enligt 
hittillsvarande praxis inte underställas Kungl. Maj :ts eller lönedelega
tionens prövning. Gränsdragningen mellan frågor som författningsenligt 
skall underställas riksdagens lönedclegations prövning och andra frågor 
lämnar emellertid ofta utrymme för tvekan. Jag avser därför att föreslå 
Kungl. Maj:t en utredning om vilka frågor som bör prövas av lönedcle
gationen. T. v. bör hittillsvarande praxis på området tillämpas. 

Det har förutsatts att lönekostnaderna för här berörda arbetstagare 
som har blivit tjänstemän skall betalas från de medel som hittills dispo
nerats för avlöning till arbetstagare med avlöning enligt kollektivavtal 
för arbetare. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t beslutar delge riksdagen vad jag har 
anfört. 

9. Städningsverksamheten inom det statliga området 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 11 mars 1966 tillkalla

de chefen för dåvarande civildepartementet sakkunniga för att utreda 
frågan om städning vid statliga myndigheter. Utredningen, som antog 

namnet statens städningsutredning, har den 8 december 1970 avgett be
tänkandet (Ds Fi 1970: 13) Den statliga lokalvårdens organisation. 

Efter remiss har yttranden över utredningens betänkande avgetts av 
rikspolisstyrelsen, kriminalvårdsstyrclsen, fortifikationsförvaltningen, för
svarets materielverk, arbetarskyddsstyrelsen, poststyrelscn, televerket, 
statens järnvägar, statens vägverk, statskontoret, generaltullstyrelsen, 
byggnadsstyrclsen, riksrevisionsvcrket, statens avtalsverk, statens perso-
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nalutbildningsnämnd, univcrsitetskanslersämbetet (UKA) - som över
lämnat yttranden av rektorsämbctcna vid universiteten i Uppsala, Lund 
och Umeå, tekniska högskolan i Stockholm, Chalmers tekniska hög
skola och högskoleenheten i Linköping -, skolöverstyrelsen, statens 
institut för konsumentfrågor, statens institut för företagsutveckling 
(SIFU), Statsföretag AB, Svenska kommunförbundet, SF, SR, SACO, 
TCO-S, Svenska kommunalarbetarcförbundet och Sveriges städtekniska 
förening. Därutöver har yttrande inkommit från AB Wahlbccks fabriker. 

Nuvarande förhållanden 

Normalt sker städningen inom det statliga området helt i myndighe
ternas egen regi. Personalen är anställd enligt det s. k. prisavtalet eller 
det s. k. tidsavtalet. 

Prisavtalet, som tillämpas inom större delen av det statliga området, 
är ett s. k. betingsavtal och innehåller bl. a. normalinstruktioner och pris

listor med fasta kvadratmcterpriscr för olika arbetsuppgifter och lokal
typer. Avtalet innehåller bl. a. normer för städfrckvcns. Avtalet bygger 
på tidsvärden som framtagits vid arbetsmätning och som i huvudsak 
gäller manuell städning. 

Oavsett vilket avtal som tillämpas utövas tillsynen och planeringen av 
städningen normalt av en tjänsteman på varje arbetsplats, vanligen vid 
sidan av annat arbete. 

Upphandlingen av städmateriel är koncentrerad till ett fåtal myndig

heter. 
Den övervägande delen av kostnaderna för städningen utgörs av lö

ner. För år 1970 beräknas de totala städkostnaderna inom det statliga 
området uppgå till 150 milj. kr., varav 140 milj. kr. utgör lönekostna
der. 

Utredningen 

St:idarbetet bedrivs f. n. enligt bundna instruktioner med städmetoder 
och städfrekvens angivna. Instruktionerna har varit oförändrade de se
naste J 5 åren vilket innebär att man inte kunnat anpassa sig till den 
tekniska utvecklingen på städområdet. I de fall maskinell utrustning in
förskaffats har kostnadsbesparingar inte varit möjliga på grund av att 

avtalen är anpassade till manuell städning. 
Utredningen har bedrivit omfattande praktiska försök där modern 

maskinell utrustning provats. Mot bakgrund av dessa försök föreslår 
utredningen ett nytt system för st~i<lning med användning av maskinut
rustning för framför allt golvvånl och differentierad städfrekvens be
roende på städningsbehov. 
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En förutsättning för att detta städsystem med varierande städfrekvens 
skall kunna införas är enligt utredningen att det finns städledare som 
bedömer när och i vilken omfattning det regelmässiga arbetet skall 
kompletteras med andra insatser. När metoden införs krävs också en 
insats av kunniga arbetsledare, som instruerar och informerar personalen 
om det nya städsystemet. Dessutom bör arbetsinstruktioner och metod
beskrivningar användas. 

Den utbildning av arbetsledare och instruktörer som blir nödvändig 
bör enligt utredningen handhas av statens personalutbildningsnämnd i 
samarbete med SIFU. 

Utredningen beräknar att de totala städkostnaderna kan minskas med 
15-20 O/o om förslagen genomförs. 

Utredningen framhåller vikten av ökad samordning av det statliga 
stlidarbetet. särskilt med h[insyn till de föreslagna städmetoderna, som 
bl. a. förutsätter särskilda golvvårdspatrullcr och enhetlig arbetsledning. 
En sådan samordning bör eftersträvas även mellan statliga och kommu
nala myndigheter. 

En starkare koncentration av upphandlingsarbetet anses också önsk
värd inte minst mot bakgrund av förslaget om användning av bl. a. 
maskinella hjälpmedel och annan specialutrustning. Inköp av sådan 
utrustning ställer stora krav på inköparens tekniska kunnande. 

Det är enligt utredningen betydelsefullt att lokaler utformas och in
reds på ett sådant sätt att nedsmutsning undviks och rationell, maskinell 
städning kan utföras. Det nära sambandet mellan städning, drift, under
håll och byggnad av lokaler stryks under. 

Utredningen har övervägt ett par olika organisationsformer för lokal
vården - utredningens förslag till sammanfattande benämning av städ
ning och planering och metodutveckling m. m. Alternativen är enligt 
utredningen sfädning i myndigheternas egen regi med en central ledning 
eller städning genom ett för lindamålet bildat statligt bolag. Städning 
genom entreprenör bedöms böra förekomma endast i undantagsfall. Ut
redningen föreslår sfädning i egen regi med central ledning. Den cen
trala ledningen för lokalvården kan därvid anknytas till byggnadsstyrcl
sens verksamhet. En särskild sektion för lokalvård föreslås inrättad vid 

styrelsens utvecklingsbyrå. Verksamhetsområdet skall omfatta hela det 
statliga lokalbeståndet inkl. förhyrda fastigheter, beträffande för
svaret dock endast förvaltningsbyggnadcr. Den centrala lokalvårdssek
lionen bör enligt utredningen få som uppgift 

att i samverkan med Svenska kommunförbundet följa den tekniska ut
vecklingen på lokalvårdens område och i anslutning härtill utföra er
forderliga arbetsmätningar samt medverka till att den tekniska utveck

lingens resultat omsätts i praktiken, 
att initiera och medverka till att personal inom lokalvården utbildas 

och instrueras, 
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att medverka till att lokalvårdssynpunkter beaktas i rimlig grad vid 
ny- och ombyggnader samt i övrigt centralt informera och instruera om 
lokalvårcissynpunkter på inredning och utrustning, 

att allmänt leda och övervaka den statliga lokalvården. 
Utredningen räknar med att det förutom en chef för sektionen krävs 

minst tre lokalvårdsingcnjörer/inspektörcr samt ett biträde. 
För den närmare kontakten med myndigheter i lokalvårdsfrågor bör 

även finnas en regional organisation. Byggnadsstyrclscn bör successivt 
.lämna förslag om den närmare utformningen av denna organisation. Ut
redningen föreslår att till att börja med inom var och en av styrelsens 
fem byggnadsförvaltningar inrättas en tjänst som lokalvårdsinspektör. 

Utredningen anmäler att den i avvaktan på Kungl. Maj:ts ställnings

tagande till förslagen fortsätter med vissa utredningsuppgifter och led
ningen av den praktiska försöksverksamheten. 

Remissyttrandena 

Samtliga remissinstanser ställer sig positiva till utredningens förslag 
om nya städmetodcr. I remissyttrandena framförs påpekanden eller kri
tik på vissa punkter. Arbetarskyddsstyrelsen påpekar att arbetar

skyddssynpunkter måste beaktas vid utprovning av städmetoder, framför 
allt måste vid golvvård halkrisken uppmärksammas. Svenska kommunal

arbetare/ örbundet och SF framhåller att den flexibla städningen inte får 
innebära ökad otrygghet för städpcrsonalen. SF betonar vikten av att 
personalminskning genomförs försiktigt, även om kostnadsbcsparingarna 
fördröjs. Kommunalarbctareförbundet framför även kritik mot förslaget 
om särskilda städledare, vilket kan leda till minskat inflytande för de 
anställda över deras arbetssituation. Städbehovet kan bedömas av de 
vanliga arbetslagen. Även f ortifikatiomförvalt11i11gen och statens viigverk 

ställer sig tveksamma till förslaget om särskilda städledare och anser att 
frågan bör utredas ytterligare. A l'/a/sverket, Svenska kommunalarbetare

förh11ndet och SF förutsätter att de förändringar av städavtalen som 
erfordras för att utredningens förslag skall kunna genomföras skall bli 
föremål för förhandling mellan de centrala avtalsparterna. 

Statens perso11al11tbild11i11gsniim11d och SIFU framhåller i sina remiss
svar att SIFU är bäst lämpat av de två organisationerna att handha 
den föreslagna städledarutbildningcn. 

Det övervägande antalet remissinstanscr anser att förslaget om städ
ning i myndigheternas egen regi med en central ledning, knuten till 
byggnadsstyrelsen, är en lämplig organisationsform. Bl. a. fortifikations

/ örva/111inge11, televerket, statens jiirnviigar, statskontoret och generaltull

styrelsen framhåller emellertid att möjligheten att utnyttja entreprenör 

för städning bör stå öppen. Statskontoret påpekar att utredningen inte 
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redovisat något material som tyder på att städning på entreprenad skulle 
vara ekonomiskt ofördelaktigt. Statsföretag AB anser att den stora of
fentliga städmarknaden bör hållas öppen för privata och ev. statliga en
treprenörer. Härigenom skapas underlag för utveckling av produkter 
och metoder. Svenska kommunförbundet, som förutsätter fortlöpande 
samråd med de statliga myndigheterna i städningsfrågor, framhåller 

att en enhetlig lokal ledning av städningen bör eftersträvas inom större 
kommuner och på orter där den statliga verksamheten är mer koncentre
rad. 

Beträffande den centrala städlcdningen framhåller statskontoret att 
man närmare bör överväga var inom statsförvaltningen den centrala 

ledningen skall placeras. Som alternativ till utredningens förslag -
byggnadsstyrelscns utvecklingsbyrå - pekar man på försvarets mate

rielverk och - i likhet med TCO-S - på byggnadsstyrelsens intendents
byrå. Byggnadsstyrelsen tillstyrker förslaget om central ledning av 
städverksamheten och föreslår att denna funktion knyts till utvecklings

byråns drifttekniska sektion vid styrelsen. UKA' framhåller alt frågan 
om huvudmannaskapet för driften av det omfattande lokalbeståndet 
inom UKA:s område ännu inte avgjorts och att beslut om ett centralt 
organ för städning därför bör anstå tills vidare. 

Televerket och statskontoret ställer sig tveksamma till utredningens 
förslag om regionala lokalvårdsinspcktörer. Statskontoret anser att man 
försöksvis bör tillsätta en regional inspektör, förslagsvis i Lund, och 
avvakta vidare utbyggnad tills erfarenheter vunnits av organisations
formen. VK/f framhåller att den regionala organisationen eventuellt 
kan knytas till befintliga städningsinspektörcr inom UKÄ-områdct. 
Stals/ öre/ag AB avstyrker förslaget om central och regional ledning. 

Utredningens förslag att städning i fortsättningen skall benämnas 
lokalvård och personalen lokalvårdare tillstyrks av försvarets materie/

verk, poslstyrelsen, UKA" och SF. Televerket uttalar tvekan i fråga om 
detta förslag och föreslår att de gamla benämningarna behålls. Bygg

nadss1yrelse11 anser att begreppet lokalvård behöver definieras närmare. 
Försvarets materie/verk har i princip intet att invända mot en ytter

ligare centralisering av upphandlingen. Pos/slyrelsen anser att upphand
lingsfrågorna kräver ytterligare övervägande, i samråd med de upp
handlande myndigheterna. Vägverket framhåller att resultat bör avvak
tas från arbetet i riksrcvisionsverkcts samrådsdclcgation för upphand

lingsfrågor innan ytterligare centralisering sker. 

Dcpartcmcntschcfcn 

Städningen av lokaler vid statliga myndigheter medför betydande ut
gifter. Den år 1966 tillkallade städningsutredningen har bediknat kost
naderna till sammanlagt 150 milj. kr. för år 1970. Den försöksvcrksam-
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het som utredningen initierat och fortfarande bedriver visar att stora 
besparingar kan uppnås genom en förändrad organisation av arbetet 
och modernare arbetsmetoder. Jag anser det angeläget att resultaten 
av utredningens arbete kan tas till vara och föras vidare. För att detta 
skall bli möjligt fordras enligt min mening en permanent organisation 
för planering och utveckling m. m. av städverksamheten. 

Vid årsskiftet 1971/72 har städpersonalen vid statliga myndigheter 
förts över till tjänstemannaanställning (jfr punkt 8). De arbets- och an" 

ställningsvillkor som skall gälla för städpersonalen bestäms således i 

avtal. med de begränsningar som följer av statstjänstemannalagen. 
Städningsutredningcn framhåller att det egentliga städarbetet bör ses 

som ett led i en vidare verksamhet som utredningen benämner lokal
vård och som bl. a. innefattar lokalplanering, metodutveckling och ut

bildning. Jag ansluter mig till detta synsätt. Städningen utgör en tung 
post i kostnaderna för driften av lokaler och en utformning av lokalerna 
som tar hänsyn till städsynpunkter kan därför bidra till god driftekono
mi. Städningen bidrar vidare till att öka livslängden för golv- och vägg
ytor och inredning. Städningen har således ett nära samband med plane
ring och byggande av lokaler samt fastighetsförvaltning. 

Städningsutredningen föreslår att städningen vid statliga myndigheter 

skall bedrivas huvudsakligen i egen regi. Även enligt min uppfattning 
torde denna form i de flesta fall vara att föredra. 

Enligt utredningens förslag skall en central ledning för lokalvården 
inrättas och knytas till byggnadsstyrelsen. Jag delar utredningens och 
remissinstansernas uppfattning att ett centralt planerings- och utvcck
Jingsarhete är viisentligt för att städningsvcrksamheten skall kunna 
effektiviseras. Genom att den centrala funktionen knyts till byggnads

styrelsen skapas ett sådant samband med lokalplanering, byggande och 
fastighetsförvaltning som jag nyss berört. Jag förordar således att bygg
nadsstyrelsen får till uppgift att svara för central planering och utveck
ling m. m. av den statliga st1idningsverksamheten. För dessa uppgifter 
kommer jag vid min anmälan av anslaget till byggnadsstyrelscn under 
sjunde huvudtiteln att beräkna medel för fem tjänster. 

Det får ankomma på byggnadsstyrelsen bl. a. att följa den tekniska 
utvecklingen och verka för att effektiva städmetoder kommer till an
vändning inom det statliga området. För att städningen skall kunna 

organiseras på ett flexibelt sätt fordras enligt utredningens förslag en 
förstiirkt arbctsledningsfunktion. Det bör vara en uppgift för byggnads
styrclscn att initiera utbildning av personal för sådana uppgifter och för 
handhavande av den maskinella utrustning som bör komma till använd

ning. Vidare bör byggnadsstyrelsen verka för ökad samordning av städ
arbetet mellan statliga myndigheter och, där så är lämpligt, samarbete 
mellan statliga och kommunala myndigheter. Det får vidare ankomma 
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på styrelsen att senare Jämna de förslag som erfordras i fråga om den 
närmare organisationen av arbetet med dessa frågor. 

Utredningen föreslår att en regional organisation för lokalvårds
frågor skall knytas till byggnadsstyrelsens byggnadsförvaltningar. Beho
vet av och formerna för regional verksamhet bör enligt min mening 
närmare övervägas sedan den centrala organisationen etablerats. Jag 

vill även peka på att formerna för en regional verksamhet i viss mån 
har samband med frågan om huvudmannaskap för fastighetsdriften. 
Denna fråga kommer jag att beröra vid min anmälan av Statens allmän
na fastighetsfond (bil. 21). 

Städningsutredningcn har anmält att den fortsätter med vissa utrcd
ningsuppgifter och ledning av en praktisk försöksverksamhet. Dessa 
uppgifter bör så snart som möjligt och senast fr. o. m. ingången av bud
getåret 1972/73 övertas av byggnadsstyrelsen, varvid städningsutred
ningens arbete kan upphöra. 

Slutligen vill jag beröra städningsutredningens förslag att upphand

lingen av utrustning och materiel för stlidning skall ytterligare centrali
seras. Det är naturligt att man vid den statliga upphandlingen strävar 
efter att dra nytta av det kunnande om metoder och utrustning som den 

centrala ledningsfunktionen kommer att ge. Organisationsformcrna för 
upphandlingen bör emellertid övervägas ytterligare. 

Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 
att godkänna vad jag anfört om central planering och utveckling 

m. m. av städningsverksamheten inom det statliga området. 

10. Utrednings- och försöksverksamhct rörande programbudgetering 

Redogörelser för utrednings- och försöksverksamheten rörande pro
grambudgetering har tidigare lämnats i prop. 1969: 1 (bil. 2 s. 29 ff), 

prop. 1970: 1 (bil. 2 s. 7 ff) och prop. 1971: 1 (bil. 2 s. 3 ff). Utrednings
och försöksverksamheten har fortsatt under år 1971. 

Som tidigare redovisats i prop. 1970: 97 kommer ett nytt system för 
planering och budgetering inom försvaret att införas den l juli 1972. 
Beträffande programbudgetering inom försvaret hänvisas därför till vad 
som senare anförs av chefen för försvarsdepartementet vid anmälan 

av mcdclsbehov under fjärde huvudtiteln. I det följande redovisas frå
gor som rör programbudgetering inom den civila statsförvaltningen. 

Försöksvcrksamhcten omfattar ett tjugotal myndigheter. Av dessa har 

statens bakteriologiska laboratorium, sjöfartsverkct, statistiska central
byrån, statskontorct, riksrevisionsverket, patent- och registreringsverket, 
lantmäteristyrelsen, rikets allmänna kartverk, statens provningsanstalt, 

statens skeppsprovningsanstalt och styrelsen för teknisk utveckling fått 
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anslag anvisade i programtermer fr. o. m. budgetåret 1970/71. För bud
getåret 1971/72 har även Chalmers tekniska högskola anvisats medel i 
programtermer. Under innevarande budgetår utsträcks försöksverksam
hetcn till att omfatta även den högre tekniska utbildningen och forsk
ningen vid högskoleenheten i Linköping. 

Försöksverksamheten med programbudgetering inom polisväsendet 
omfattar f. n. sex polisdistrikt, nämligen Eskilstuna, Huddinge, Hässle

holm, Jakobsberg, Vlisterås och Växjö. Genom beslut den 3 juni 1971 
har rikspolisstyrelsen bemyndigats att utvidga försöksverksamheten till 
att omfatta samtliga polisdistrikt i Södermanlands län samt de operativa 
funktioner som länspolisehefen i detta län utövar och som ställer an
språk på resurser från polisdistrikten. 

Inom kriminalvården har fr. o. m. budgetåret 1970/71 försöksverk
samhet ägt rum vid fångvårdsanstalten Hinseberg och skyddstillsyns
anstalten Båtshagen samt Stockholms södra skyddskonsulentdistrikt för 
unga. Försöksverksamheten har utvidgats under budgetåret 1971/72 och 
omfattar nu även fångvårdsanstalten Kumla samt Örebro skyddskonsu
lentdistrikt. 

Inom polisväsendet och kriminalvården anvisas medel till de lokala 

organisationerna från ett flertal anslag. Ett sådant system försvårar möj
ligheterna att pröva de olika metoder som programbudgetering inne
fattar. För budgetåret 1972/73 föreslås att medel för de områden inom 
polisväsendet och kriminalvården där försöksverksamhet pågår, i likhet 
med innevarande budgetår, redovisas över särskilda anslag, benämnda 
Polisenheter med särskild budget resp. Kriminalvårdsenheter med sär
skild budget. Anslagen tas upp med ett formellt belopp av 1 000 kr. 
Verksamheterna regleras sedan enligt av Kungl. Maj :t fastställda ända
målsinriktade budgeter. De belopp som tagits upp i de särskilda budge
terna belastar de formellt beräknade anslagen och motsvarande belopp 
spärras under polisväsendets och kriminalvårdens ordinarie anslag. 

Under budgetåret 1972/73 avses försöksverksamheten med program
budgetering inom polisväsendet och kriminalvården fortsätta med i hu
vudsak samma omfattning som under innevarande budgetår. 

Inom arbetsmarknadsområdet har arbete pågått sedan år 1968 för att 
förbereda en övergång till programbudgetering. Enligt anvisningar som 
meddelats av chefen för inrikesdepartementet har arbetsmarknadsstyrel
sen lämnat anslagsframställning för budgetåret 1972/73 i programter

mer. 

Kungl. Maj:t uppdrog den 1 oktober 1971 åt riksrevisionsverket att 
med bitdide av berörda myndigheter utvärdera försöksverksamheten 
rörande program budgetering. 

En första delrapport föreligger nu. Den innehåller i huvudsak en 
översiktlig lägeskartiäggning av försöksverksamheten med programhud-
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getering vid tre myndigheter, nämligen statens bakteriologiska labora
torium, patent- och registreringsverket och rikets allmänna kartverk. 
Riksrevisionsverkets arbete med att utvärdera försöksverksamheten fort
sätter. Undersökningar kommer att göras vid flertalet försöksmyndig

hcter i syfte att få säkrare underlag för slutsatser. 
Delrapporten redovisar iakttagelser om vad övergången till program

budgctrutiner i olika avseenden har inneburit. Uppgifterna lämnas med 
en allmän reservation för att undersökningstiden varit kort och att 
undersökningen i huvudsak endast omfattar tre myndigheter. 

Programbudgetering innebär bl. a. att myndigheterna får större möj
ligheter att inom de uppgjorda anslagsramarna välja de produktions
resurser som ger de bästa resultaten. I riksrevisionsverkets rapport an
ges bl. a. att övergången till icke rcsursslagsbundna anslag inte medfört 
några drastiska förändringar vad gäller val av resursslag, teknik och me

toder. Utvecklingen mot ökad användning av tekniska hjälpmedel har 
dock förstärkts. Anslagsomläggningen har tillsammans med ett nytt 
redovisningssystem bidragit till en betoning av kostnader i stiillet för 
kassamässiga utgifter. 

För myndigheter med s. k. uppdragsverksamhet gäller att verksam
hetens omfattning i princip skall bestämmas av efterfrågan under krav 
på full kostnadstäckning. Dessa myndigheters intäkter och kostnader 
nettoredovisas över ett formellt anslag på 1 000 kr. Riksrevisionsvcrket 
konstaterar att en sådan ncttoredovisning medfört att ansvaret för att 

verksamheten skall bli självbärande av myndigheterna uppfattats som 
klarare angivet. Detta har lett till en helhetssyn på intäkterna och en 
starkare koppling till kostnaderna, vilket medfört att rutiner för intern
debitering utnyttjats och att en bättre hushållning med servicefunktioner 
kunnat noteras. En risk har uppmärksammats, nämligen att kravet på 
kostnadstäckning kan komma att tillgodoses på bekostnad av övriga 
mål. 

Ett väsentligt inslag i programbudgeteringen är att effektiviteten kan 
öka genom att planerings- och uppföljningsansvar delegeras så långt som 
möjligt. En sådan delegering av. budgetansvaret har kommit till stånd, 
även om den hittills begränsats till de högsta organisatoriska nivåerna. 

Den mera systematiserade informationen har medfört att ansvarsområ
dena fått en klarare ekonomisk avgränsning. 

Ett annat väsentligt inslag i programbudgeteringen är en förbättrad 

verksamhetsplanering. Vid vissa av myndigheterna förekom långsiktig 

planering före övergången till programbudgetering. Riksrevisionsvcrket 
konstaterar att det medellånga perspektivet numera blir bättre genom
arbetat och att budgeteringen integrerats med planeringen. Vcrksam
hetsplaneringen har medfört förbättrad resursplanering för produktions

enheterna. Ett väsentligt inslag i produktionsplancringcn har varit en 
intern resursbudgetering som även omfattar arbetskraftsresurserna. 
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En löpande budgetuppföljning av kostnader och prestationer utgör ett 
viktigt underlag för verksledningens styrning av verksamheten. Riks

revisionsverkets undersökning visar att en sådan uppföljning äger rum 
löpande, dock utan att detta leder till någon egentlig budgetrevidering. 
Resultatrapporter distribueras och får ett positivt mottagande samt leder 
till en diskussion av budgetavvikelserna mellan fack- och ekonomiavdel

ningarna. Trots att många problem anses föreligga vid formuleriqg av 
prestationsmått har sådana framtagits och kommit till användning för 
en rad ändamål, av vilka delrapporten anger intäktsberäkning, plane
ring. budgetering, kontroll och produktivitctsuppföljning. Kopplingen 

mellan kostnader och prestationer har lett till större klarhet om beslu
tens konsekvenser. I rapporten konstateras vidare att kostnadsmedvc
tandet har ökat. Detta har medfört bl. a. ökad förståelse för betydelsen 
av rationaliseringar och ökat beaktande av alla kostnadsslag inom myn
digheterna. Beslutsfattandet har förbättrats så till vida att åtgärder kan 
vidtas i tid och besluten bli mera ekonomiskt rationella. 

Riksrevisionsvcrket anför avslutningsvis att administrativa förbätt
ringar sannolikt initierats eller påskyndats av programbudgeteringen. 
Några egentliga önskemål om återgång till tidigare system har inte regi

strerats. 

Departementschefen 

Utrednings- och försöksverksamhctcn rörande programbudgetering 
påbörjades år 1968. Arbetet med att införa programbudgetering har 
fortsatt under år 1971. Flertalet av försöksmyndigheterna har fått an
slag anvisade i programtermer, de flesta redan fr. o. m. budgetåret 

1970/71. 
Chalmers tekniska högskola får anslag anvisade i programtermer 

fr. o. m. budgetåret 1971/72. För vissa enheter inom polisen och krimi
nalvården tas fr. o. m. budgetåret 1971/72 upp formella anslag på l 000 
kr. Verksamheterna regleras sedan enligt av Kungl. Maj:t fastställda än
damålsinriktadc budgeter. För budgetåret 1972/73 föreslås att arbets
marknadsstyrclscn får anslag anvisade i programtermer. Inom arbcts
marknadsområdet, som efter försvaret är det budgetmässigt största områ
det som berörs av försöksverksamheten, har i flera år arbete pågått för 
att förbereda en omläggning till ett programbudgetsystem. Beträffande 
den närmare utformningen av anslags- och programsystemet hänvisar jag 
till vad som senare anförs av chefen för inrikesdepartementet vid anmä

lan av medclsbchov under elfte huvudtiteln för budgetåret 1972/73. 
Erfarenheterna från försöksverksamhctcn rörande programbudgete

ring har kunnat tillgodogöras även vid sådana myndigheter som inte 
deltar i försöksverksamhetcn. Chefen för industridepartementet kommer 
senare vid anmälan av medelsbehov under trettonde huvudtiteln för 
budgetåret 1972/73 alt föreslå en tillämpning av programbudgetering 
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vid statens institut för företagsutveckling (SIFU) och därvid härmare · 
redogöra för utfonnningen .av anslag och program samt motiven för 
omläggningen. Jag vill vidare erinra om att Kungl. Maj:t uppdragit åt 
statens väg- och trafikinstitut att i samråd med riksrevisionsverket ut
arbeta ett program- och anslagssystem för institutets verksamhet. 

Vissa av försöksmyndigheterna bedriver uppdragsverksamhet. Om
fattningen av uppdragsvcrksamheten får i princip styras av efterfrågan 
varvid kostnaderna skall täckas av intäkterna. För att utjämna tillfäl
liga eller säsongmässiga likviditetsvariationcr disponerar dessa myndig
heter en rörlig kredit i riksgäldskontoret. Till Kungl. Maj:ts disposition 
står f. n. 60 milj. kr. att användas för dessa ändamål. Kungl. Maj:t har 
genom skilda beslut ställt ca 51 milj. kr. till uppdragsmyndigheternas 
förfogande. Under budgetåret 197'2/73 kan ett ökat kreditbehov förut
ses. Ytterligare ett antal uppdragsmyndighetcr har ett behov att dispo

nera en rörlig kredit för ifrågavarande ändamål. Några av försöks
myndigheterna har vidare anmält behov av ytterligare kreditmedel. 

Jag har tidigare denna dag hemställt att den rörliga kredit som står till 
Kungl. Maj:ts disposition för detta ändamål höjs med 10 milj. kr. till 

sammanlagt 70 milj. kr. 
Försöksvcrksamheten med programbudgetering har inneburit en över

gång från utgiftsslagsinriktade anslag till ändamålsinriktade sådana. Bud
getering på myndighetsnivå skall ske på program svarande mot anslag 
eller anslagsposter. För varje program skall kostnaderna och om möj
ligt de förväntade prestationerna anges. Budgetförslaget bör innefatta en 
systematisk redovisning av olika alternativ för att nå för myndigheten 
angivna mål. Försöken har också gällt myndigheternas interna styr
system, främst rutiner för planering, styrning, uppföljning och kontroll. 
Härigenom avses bl. a. att möjligheterna att delegera ansvar till de ni
våer där produktionsansvaret faktiskt ligger skall öka. Huvudsyftet med 
programbudgeteringen är att skapa förutsättningar för rationellare beslut 
och därigenom ökad effektivitet. 

Sedan utfallet av verksamheten för budgetåret 1970/71 blivit känt, har 
det blivit möjligt att inleda en mera ingående utvärdering av försöks
verksamhctcn .. Kungl. Maj:t uppdrog den 1 oktober 1971 åt riksrevi
sionsverket att med biträde av berörda myndigheter utvärdera försöks
vcrksamhctcn rörande programbudgetering. 

I en delrapport avseende hittills utförda undersökningar vid tre för

söksmyndighetcr redovisar riksrevisionsverket hl. a. följande iakttagel

ser. 
Inga drastiska förändringar vad gäller använda resursslag har obser

verats efter det att i förekommande fall tidigare bindningar till resurs
slag upphävts. Nettoredovisning har inneburit en betoning av ansvaret 
för att uppdragsverksamheten blir självbärande och har bl. a. medfört 
bättre hushållning med vissa gemensamma resurser. En viss risk har 
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emellertid uppmärksammats, nämligen att strävan efter kostnadstäck
ning kan komma att ske på bekostnad av övriga mål. Programbudgete
ring har medfört mer systematiserad och enhetlig information och en 
klarare ekonomisk avgränsning av olika ansvarsområden. 

Rörande myndigheternas planering observeras att det medellånga 
perspektivet blivit bättre genomarbetat och att kostnader och prestationer 

n;frmare kopplas till varandra. Denna koppling har även skapat större 
klarhet om beslutens konsekvenser. En ökad delegering av budgetansvar 
har kommit till stånd men är ännu begränsad till de högsta organisa

toriska nivåerna inom myndigheterna. Produktionsplanering och intern 
resursplanering har ägnats ökad uppmärksamhet. Budgeterade presta
tioner och kostnader följs upp under budgetåret. Resultatrapportering 
har mottagits positivt och budgetavvikelser diskuteras mellan fack- och 
ekonomiavdelningarna. 

Kostnadsmedvetandet har stärkts och detta har lett till att ekono
miska hfosyn påverkar besluten i större utsträckning. Programbudgete

ringen har sannolikt lett till administrativa förbättringar eller i varje 
fall påskyndat genomförandet av dessa. Programbudgetering har mot
tagits positivt inom de undersökta myndigheterna. Några egentliga önske
mål om f1tergång till tidigare system har inte framkommit. 

Det begränsade underlag som nu föreligger tillåter inga besfamda 
slutsatser rörande effekterna av övergången till programbudgetering vid 
försöksmyndigheterna. Jag vill ändå kort kommentera några av de iakt
tagelser riksrevisionsverket redovisat. 

Förväntningarna på programbudgeteringen synes i viktiga avseenden 
ha infriats. Av betydelse är därvid inte minst att de olika element som 
ingår i programbudgeteringe11 gett verksledningarna förbättrade möj
ligheter att styra och planera verksamheterna. Sålunda har en klarare 
ekonomisk avgränsning av ansvarsområden uppnåtts liksom en bättre 
koppling mellan kostnader och prestationer. ·Programbudgeteringen har 
vidare möjliggjort en delegering av budgetansvar inom myndigheterna, 
vilken dock bör kunna göras mera långtgående. 

Betriiffande myndigheter med s. k. uppdragsverksamhet har konstruk
tionen mecl nettoredovisning tillsammans med möjligheten att disponera 
en rörlig kredit gett övervägande positiva erfarenheter. I framtiden kan 
dock ökad uppmärksamhet behöva ägnas åt konflikter mellan kravet på 
kostnadstäckning och andra mål för resp. verksamheter. 

Kravet att sfalla kostnader i relation till vad som presteras vid myn

digheterna innebär en stimulans till bättre hushållning med resurserna. 
Detta har lett till att ökad uppmärksamhet ~ignats åt produktionspla
nering och en intern budgetering som även omfattar arbetskraften. En

ligt vad jag inhämtat redovisas härvid en plan över de anställdas för
delning pft aktuella arbetsuppgifter och projekt. Planen följs upp och 
revideras löpande. Detta har möjliggjort en ökad produktion utan en 
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motsvarande ökning av personalen. Personalkostnaderna kan sägas ha 
förvandlats från en i huvudsak fast opåverkbar kostnad till en kostnad 

som kan påverkas genom att den rörlighet som finns mellan olika pro
jekt och verksamhetsgrenar utnyttjas. En sådan rörlighet bör kunna ut
nyttjas oberoende av hur medel till verksamheten anvisas. Liknande 

planeringsrutiner bör i ökad utsträckning kunna tillämpas inom stats
förvaltningen i dess helhet och därmed kunna främja en effektivare 

resurshushållning. 
Som ett styrinstrument för att effektivisera verksamheten på myn

dighetsnivå har programbudgeteringen gett positiva erfarenheter i för

söksverksamheten. Även för statsmakterna har enligt min mening pro
grambudgeteringen medfört förbättringar i vissa avseenden. Detta gäller 
främst den information som lämnas i myndigheternas anslagsframställ
ningar. Försöksmyndigheternas anslagsframställningar i programtermer 
ger ofta en klarare bild av verksamheten och dess inriktning och av de 

kostnader som är förenade med olika alternativ. Det finns dock fort
farande utrymme för förbättringar, främst ifråga om underlag för så
dana prioriteringar som bör ankomma på statsmakterna. Dessa har vi
dare fått ökade möjligheter att på ett tidigare stadium uppmärksamma 
problem och förhållanden hos en myndighet som kan påkalla särskilda 

åtgärder. 
Den genom programbudgeteringen åsyftade effektiviseringen av bud

getprocessen har ännu av naturliga skäl inte fullt ut kunnat realiseras. 
Erfarenheterna av försöksverksamheten är emellertid goda och en åter-. 
gång till tidigare system för budgetering saknar enligt min mening ak
tualitet. Det nya systemet har kommit för att stanna och ytterligare ut
vecklas. Som ett led i ett sådant utvccklingsarbcte är det angehigct att 
den nu påbörjade utvärderingen av försöksverksamheten fullföljs. Det 
är vidare av betydelse att de erfarenheter som vunnits tas till vara inte 
bara i den fortsatta försöksverksamheten utan även inom statsförvalt
ningen i dess helhet. Vissa av de administrativa rutiner som utvecklas 
bör sålunda kunna tillämpas även inom andra myndigheter än de som 
deltar i försöksvcrksamhcten och bidra till att effektivisera verksam
heten. Exempel härpå är den försöksverksamhet med verksamhctspla

nering som riksrevisionsverket bedriver vid luftfartsverket och riksskatte

verket. 
Jag övergår nu till att behandla inriktningen av fortsatta försök med 

programbudgetering. Jag vill då först konstatera att programbudgetering 
alltmer kommit att användas som en sammanfattande benämning på en 
rad olika åtgärder och reformer som berör planering, budgetering, upp
följning m. m. Dessa syftar gemensamt till att skapa förutsättningar 
för att träffa mer medvetna val, öka rationaliteten i beslutsfattandet och 
därmed främja en bättre hushållning med knappa resurser. 

Programbudgetering bygger enligt min mening på en rollfördelning 
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mellan olika beslutsnivåer. Denna rollfördelning innebär att beslut rö
rande målinriktning av verksamhet, framför allt när det gäller priori
teringar mellan olika mål, förläggs till högre nivåer. I mer väsentliga 
frågor bör det ankomma på statsmakterna att göra proriteringarna. 
Inom ramen för de riktlinjer som uppdragits för verksamheten bör 
emellertid valet av medel förläggas till lägre nivåer när förutsättningar 
härför finns. Dessa förutsättningar innebär bl. a. att valet av medel 
bör vara neutralt med hänsyn till andra mål och att beslutet inte krä
ver sådan överblick och tillgång på information som endast finns på 

central nivå. 
När å andra sidan lägre nivåer har erforderlig kompetens och tillgång 

till relevant information, när valet av medel inte har några väsentliga 

återverkningar utanför den egna verksamheten och när valet kan väntas 
ske enbart med sikte på högsta möjliga måluppfyllelse, då bör enligt 
min mening lägre nivåer ges ökade befogenheter och ett ökat ansvar. 

Jag vill understryka, att försöksverksamheten med programbudgete
ring hittills främst syftat till att ge erfarenheter från tillämpning på myn
dighetsnivå. Erfarenheterna härav är, som jag tidigare anfört, positiva 
och jag finner det dlirför naturligt att programbudgeteringen efter ut
redning och prövning i varje särskilt fall införs vid ytterligare myndig
heter utöver dem som nu tillämpar systemet. 

Möjligheterna att använda programbudgeteringen som ett instrument 
för statsmakterna att fördela och styra samhlillets resurser till ·olika 
ändamål och verksamheter inom större sammanhållna områden eller 
sektorer har hittills inte belysts genom försöksverksamhct inom den 
civila delen av statsverksamheten. Inom försvarssektorn har efter om
fattande utredningsarbetc och försöksverksamhet utformats ett program
budgetsystem avsett att tillgodose även statsmakternas behov. Detta 
system ~ir avsett att genomföras fr. o. m. nlista budgetår. Erfarenheterna 
från försvarets område är dock enligt min mening inte möjliga att direkt 
tillämpa på andra områden. Inom de civila sektorerna av statsverksam
heten är verksamheten mer mångskiftande än inom försvaret och svårig
heterna kan därför bedömas vara större att utforma ett integrerat pro
grambudgetsystem som täcker de olika sektorerna. Ett arbete på att in
föra programbudgetering på sektorsnivå måste därför gå fram stegvis. 
Det måste också innefatta ett utvecklingsarbete och föregås av försöks
verksamhet. Jag räknar därvid med att erfarenheter av programbudge
tering inom arbetsmarknadsområdet kan bli av värde. Den försöks
verksamhct som bedrivs inom justitiedepartementets verksamhetsom
råde torde också kunna utvecklas i sådan riktning att problem som kan 
uppkomma på sektorsnivå kan bli belysta. 

Jag är inte nu beredd att ta ställning till utformningen av program
budgetering på sektorsnivå eller till den närmare inriktningen av en 

försöksverksamhet på detta område. Jag vill i detta sammanhang erinra 
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om att budgetutredningen har som en huvuduppgift att pröva vilka för
ändringar som bör vidtas i det nuvarande budgetsystemet för att det 
skall bli ett så effektivt instrument som möjligt för att styra använd
ningen av de ekonomiska resurserna. 

Jag hemställer att Kungl. Maj :t beslutar delge riksdagen vad jag har 

anfört. 

Vad föredragandena sålunda med instämmande av statsrådets 
övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:i Konungen. 

Ur protokollet: 

Britta Gyllensien 
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Innehållsförteckning 

Sid 

1. Den allmänna lönenivån för statsanställda m. m. 1 
..., Lönegradsplaccring för vissa tjänster m. m. 4 
3. Handläggningsordning vid lönegradsplaccring av tjänster i sam-

band med organisationsförändringar 5 
4. Reglering av vissa arvoden 5 
5. Kostnader för vissa personalvårdande åtgärder 6 
6. Psykologiska undersökningar inom statsförvaltningen m. m. 7 
7. Bemyndigande för Kungl. Maj:t att inrätta vissa tjänster i sam-

band med omlokalisering 13 
8. Anställningsformen i statstjänst, m. m. 14 
9. Städningsverksamheten inom det statliga området 16 

10. Utrednings- och försöksverksamhet rörande programbudgete-
~ n 

MARCUS BOKTR. STHLM 1971 71 0502 





Bilaga 3 till statsverkspropositionen 1972 

Kungl. hov- och slottsstaterna 

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t 
Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972. 

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena 
WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, 
HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODH
NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLTNG, LÖFBERG, LIDBOM, 

CARLSSON, FELDT. 

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler de frågor, 
som gäller utgifterna för budgetåret 1972/73 för kungl. hov- och slotts
staterna, och anför. 

DRIFTBUDGETEN 

Första huvudtiteln 

A. KUNGL.HOVSTATEN 

A 1. Hans Maj:t Konungens och det Kungl. Husets hovhållning. Ansla
get är för innevarande budgetår uppfört i riksstaten med 4 325 000 kr. 
och bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag hem
ställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Hans Maj:t Konungens och det Kungl. Husets hovhåll

ning för budgetåret 1972/73 anvisa ett anslag av 4 325 000 kr. 

A 2. Underhåll och vård av möbler samt andra staten tillhöriga inventa
rier i de kungl. slotten. Detta anslag är i riksstaten uppfört med 690 000 
kr. Riksmarskalksämbetet har - i anslutning till en av överintendenten 

och chefen för kungl. husgerådskammaren gjord framställning - hem
ställt, att under anslaget för budgetåret 1972/73 anvisas 910 000 kr. Här
vid har bl. a. medel beräknats för vissa lönegradsuppflyttningar. 
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Departementschef en 

Vid beräkningen av detta anslag har jag förutsatt, att de anställda 
vid husgerådskammaren fr. o. m. budgetåret 1972/73 får pensionsrätt 
enligt statens allmänna tjänstcpensionsreglemente utan att pensionsav
gifter betalas. Denna fråga får anmälas för riksdagen senare. Med an
ledning härav bör medel till pensioner inte beräknas under detta anslag. 
Jag beräknar i stället 24 O/o lönekostnadspålägg på lönerna. Anslaget 
bör för nästa budgetår föras upp med 840 000 kr. Jag hemställer att 
Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Underhåll och vård av möbler samt andf'a staten till

höriga inventarier i de kungl. slotten för budgetåret 1972/73 
anvisa ett anslag av 840 000 kr. 

B. KUNGL.SLOTTSSTATEN 

B 1. De kungl. slotten: Administration 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

2 513 113 
2 627 000 
3 206 000 

Under anslaget avlönas 62 lönegradsplaceradc anställda, varav 27 
park- och trädgårdsarbetare och 24 tillhörande vaktpersonalen. Härtill 
kommer ett tiotal arvodister med uppdrag av deltids- eller bisysslekarak

tär och viss övrig personal. Från anslaget bestrids vidare övergångsvis 
understöd till förmånstagare samt andra omkostnader än för uppvärm
ning och fastighetsunderhåll för de kungl. slotten. 

Riksmarskalksämbetet hemställer, med anledning av en av ståthållar
ämbetena vid de kungl. slotten gjord framställning, att anslaget för 
nästa budgetår tas upp med 3 206 000 kr. Mcdelsbehovet påverkas i 
första hand av automatiska förändringar. Av följande sammanställning 
framgår de förändringar i medelsanvisningen för de olika slotten, som 
beräknats för nästa budgetår i jämförelse med de belopp, som anvisats 
1971/72 enligt den av Kungl. Maj:t fastställda staten. 

Enligt staten Enligt stat- Ökning 
för 1971/72 förslaget 

för 1972/73 

Stockholms slott 690 500 881 000 190 500 
Drottningholms slott 620 500 779 500 159 000 
Ulriksdals slott 522 500 586 000 63 500 
Haga slott 178 100 205 000 26 900 
Gripsholms slott 292 300 370000 77 700 
Strömsholms slott 67 300 94000 26700 
Rosersbergs slott 44 300 53 500 9200 
Tullgarns slott 211 500 237 000 25 500 

Summa 2627000 3 206 000 579000 
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Sammanfattningsvis kan förändringarna under de olika posterna mel
lan den fastställda staten för budgetåret 1971/72 och det framlagda 
statförslaget för budgetåret 1972/73 anges på följande sätt. 

Enligt staten Enligt stat- Förändring 
för 1971/72 förslaget 

för 1972/73 

Avlöningar och arvoden 2 233 100 2 717 100 + 484000 
Understöd 29 900 27 700 2 200 
Lyse och vatten 120 800 144000 + 23 200 
Parkers underhåll 269 500 321 500 + 52000 
Trädgårdars underhåll 128 900 138 700 + 9 800 
Övriga omkostnader 182100 217 800 + 35 700 

Summa utgifter 2964300 3 566 800 + 602500 
Uppbördsmedel 337 300 360 800 + 23 500 

Summa nettoutgifter 2627 000 3 206 000 + 579000 

Departementschefen 

Jag har ingen erinran mot riksmarskalksämbetets förslag och hem

ställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till De kungl. slotten: Administration för budgetåret 1972/73 

anvisa ett anslag av 3 206 000 kr. 

B 2. De kungl. slotten: Uppvärmning 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

805 000 
813 000 

1087 000 

Från anslaget bestrids kostnader för löner till elva anställda - vär

meskötare, reparatörer m. fl. - och för inköp av bränsle m. m. 
Riksmarskalksämbetet har på grundval av ståthållarämbetenas be

räkningar hemställt om ett anslag för budgetåret 1972/73 av 1 010 000 
kr. ökningen beror på automatiska kostnadsstegringar genom avtals
enliga lönehöjningar och kraftigt stegrade oljepriser. Ämbetet redovisar 
vidare, att dessa prisstegringar föranlett en brist på anslaget för bud
getåret 1970/71 om 77 000 kr., som på grund av anslagets karaktär av 
obetecknat fått täckas genom interimistiska åtgärder. 

Departementschef en 

Den av riksmarskalksämbetet för budgetåret 1970/71 redovisade 
bristen bör täckas genom anvisande av erforderligt belopp för budget

året 1972/73. Med godtagande av riksmarskalksämbetets förslag i öv
rigt hemställer jag att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till De kungl. slotten: Uppvärmning för budgetåret 1972/73 
anvisa ett anslag av 1 087 000 kr. 
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Vid bifall till de av mig framställda förslagen kommer första huvud
titelns slutsumma för budgetåret 1972/73 att uppgå till 9 458 000 kr., 
vilket innebär en ökning i jämförelse med det för budgetåret 1971/72 
anvisade beloppet med 1 003 000 kr. 

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets 
övriga ledamöter hemställer bifaller Hans Maj:t Konungen. 

Ur protokollet: 

Britta Gyllensten 
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Register 

A. Kungl. hontaten 

Sid. 
1 Hans Maj :t Konungens och det Kungl. Husets hovhållning 
I Underhåll och vård av möbler samt andra staten tillhöriga 

inventarier i de Kungl. slotten 

5 

kr. 
4 325 000 

840000 

Summa för kungl. hovstaten 5 165 000 

B. Kungl. slottsstaten 

2 De kungl. slotten: Administration 
3 De kungl. slotten: Uppvärmning 

3 206 000 
1087000 

HA~CUS BOKH. STHLM 1972 710503 

Summa för kungl. slottsstaten 4 293 000 

Totalt för kungl. hov- och slottsstatema 9 458 000 









Bilaga 4 till statsverkspropositionen 1972 

Justitiedepartementet 

ÖVERSIKT 

Till justitiedepartementets verksamhetsområde hör polis- och åklagar

väsendet, de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdom
stolarna, kriminalvården, hyresnämnderna och arrendenämnderna. De
partementet svarar också för beredning av Jagstiftningsärcnden på ett 

flertal områden av samhällslivet. 
Tyngdpunkten i samhällets direkta åtgärder mot brott ligger inom 

polis- och åklagarväsendct. de allmänna domstolarna och kriminalvår
den. Många viktiga åtgärder främst för att förebygga och minska åter
fall i brott ankommer emellertid på andra organ i samhället. Det krävs 
en effektiv samverkan mellan de många olika organ som verkar på 
detta område. Socialstyrelsen, skolöverstyrelsen· och rikspolisstyrelsen 

har under år 1971 meddelat anvisningar för ett intensifierat samarbete 
mellan barnavård, skola och polis. Socialstyrelsen har i samarbete med 
kriminalvårdsstyrelscn tidigare gett ut anvisningar för samverkan mellan 
kriminalvården och socialvården. Kriminalvårdsstyrelsen samarbetar 
vidare med skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen. Under året 
har kontakter tagits med fackföreningsrörelsen för att i ökad utsträck
ning få dess medverkan för att minska återfallen i brott. 

Insatser som indirekt har betydelse för att hindra brottslighet görs pa 
många områden. Här kan särskilt nämnas samhällets stöd till ungdoms
organisationerna. I samarbete med organisationer och ungdomsgårdar 
vidtas vidare särskilda arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar. 

Enligt den statistik som registrerar till polisen anmälda brott har 
brottsligheten ökat under de senaste åren. En arbetsgrupp för krimi
nalitetsprognoser med representanter från rättsväsendet och vetenskap
lig expertis har i en under år 1971 avgiven rapport (Os Ju 1971:19) be
dömt brottsutvecklingen t. o. m. år 1976. Gruppen som gjort en trendbe
räkning baserad på anmälda brott under åren 1965-1968 beräknar att 
de brottsbalksbrott sorn kommer till polisens kännedom kommer att öka 
med mellan 3 och 6 O/o årligen. Bedömningen grundar sig på vissa an
taganden om utvecklingen under senare år och oförändrad kriminalpo
litik under prognosperioden. 

Domstolarna har under senare år haft ett minskat antal brottmål att 
handlägga. Minskningen har samband med att domstolarnas uppgifter 
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när det gäller vissa brottstyper flyttats över till polis- och åklagarväscndet 

genom ändrade proccssreglcr. De mål som nu kommer till domstol är 

genomsnittligt sett svårare och mer tidskrlivandc än tidigare. 

Jnom kriminalvården har frivårdsfallen ökat under senare år. Be

läggningen på fångvårdsanstalterna har däremot hållit sig konstant eller 

minskat något. F. n. är beläggningen på fångvårdsanstalterna ca 75 %. 

Det som nu träder i förgrunden är en utbyggnad av frivården. Anstalts

vården måste emellertid också ägnas uppmärksamhet. Dessa frågor tas 

nu upp till behandling av den nyligen tillsatta kriminalvårdsbercdningen 

(Ju 1971: 9), som har till uppgift att !ligga fram förslag beträffande 

mål och medel inom kriminalvården i framtiden. Beredningens förslag 

bör enligt direktiven läggas fram under första halvåret 1972. 

Författningar med ansvarsbestämmclscr ses över fortlöpande. En skat

tebrottslag trädde i kraft den I januari i år. Bestämmelser om vissa s. k. 

yttrande- och tryckfrihctsbrott har upphävts under år 1971. Vidgade 

möjligheter till åtalsundcrlåtelsc har också genomförts. Jnom justitie

departementet bereds nu bl. a. frågan om avkriminalisering av fylleri. 

Med den utveckling som väntas inom de närmaste åren är det ange

läget att samhället ökar sina insatser mot brott. Detta kan ske på många 

olika sätt. 

Effektiviteten inom rättsväsendet kan förhättras genom en fortsatt ra

tionalisering av arbetsmetoder och genom ett förenklat processuellt 

förfarande. Som ett led i åtgärder av detta slag fortsätter uppbygg

naden av rlittsväsendets informationssystem (Rl), som baseras på auto

matisk databehandling av framför allt data inom brottmålsförfarandct 
i vid mening. Försök med programbudgetering pågår inom polisväsen

det och åklagarväscndet, domstolarna och kriminalvården. Även i öv

rigt pågår eller planeras ett omfattande reformarbete i syfte att effek

tivisera och förenkla de rättsvårdande organens arbete. 

Arbetsbelastningen på myndigheterna kan emellertid inte mötas bara 

med rationaliseringsåtgärder. För nästa budgetår föreslås att medel 

anvisas som gör det möjligt att förbättra utrustningen och öka antalet 

tjänster inom polis, åklagare, domstolar och kriminalvård. 

Förslag som kan ses som viktiga led i samhällets åtgärder mot brott 

läggs fram också inom andra departement. Bl. a. föreslås skattemyndig

heterna få utökade resurser för skärpt skattekontroll. 

Ett förslag om en reform av rättshjälpen har nyligen lagts fram. Re

formen avses träda i kraft den 1 juli 197 3. Förslag läggs fram att ett 

centralt organ för domstolsväsendet inrättas den 1 juli 1973. De på

gående försöken med drift av en databank för fastighets- och inskriv

ningsregister fortsätter. 

Även i övrigt pågår ett omfattande arbete inom departementet och 

i ett 50-tal kommittcer främst med sikte på lagstiftningsrcformer. 

Antalet tjänster inom justitiedepartementets område ökas med sam-
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manlagt omkring 315. Samtidigt dras ett 90-tal tjänster in på grund av 
nedläggning av en fångvårdsanstalt. 

Utgifterna inom justitiedepartementets område beräknas komma att 
öka med 386,9 milj. kr. Därmed omsluter verksamheten 2 303,4 milj. 
kr. 

Polisväsendet 

Antalet brottsbalksbrott som har kommit till polisens kännedom har 
ökat successivt under praktiskt taget hela 1960-talet. Enligt den nu 
föreliggande definitiva statistiken för år 1969 minskade emellertid an
talet brottsbalksbrott något i förhållande till år 1968. Den preliminära 

statistiken för åren 1970 och 1971 visar en ökning av antalet kända 
brottsbalksbrott. 

Polisväsendet bör även för nästa budgetår tillföras vissa personalför
stärkningar. Medel beräknas för sammanlagt 250 nya tjänster, varav 200 
polismanstj~instcr. Förutom utbyten av motorfordon och annan ut
rustning för att hålla denna vid oförändrad hög standard beräknas 
medel för vissa ytterligare förbättringar av polisens utrustning. Bl. a. 
beräknas ca 4,2 milj. kr. för fortsatt utbyggnad av polisens radionät, 
1,2 milj. kr. för ledningscentraler i Göteborg och Malmö samt medel 
för ytterligare 200 bärbara radioapparater och 30 bilar. 

Åk lagarväsendet 

En omorganisation föreslås av åklagarmyndigheterna i Göteborgs 
och Malmö åklagardistrikt. För Göteborgs del beräknas därvid medel 
för fyra nya åklagartjänster. I övrigt föreslås personalförstärkningar 
vid vissa särskilt arbetstyngda myndigheter. 

Domstolsväsendet 

Vid J 970 års riksdag beslöts en omfattande förvaltningsrättsreform. 
Reformen trädde i kraft den l januari i år och innebär bl. a. att tyngd
punkten i den domstolsmässiga besvärsprövningen i förvaltningsärenden 
flyttas från regeringsrätten till kammarrätt. 

Fr. o. m. den 1 januari i år har fastighetsdomstolarna fått utökade 
arbetsuppgifter. De mest betydelsefulla av de nya målgrupper som 
fastighctsdomstol har att handlägga är mål rörande fastighetsbildning 
och expropriation. Fastighetsdomstol är ej en fristående administrativ 
enhet utan utgörs av en tingsrätt i särskild sammansättning. Med stöd 
av lagen (1969: 246) om fastighetsdomstol har Kungl. Maj :t utsett i 
princip en tingsrätt i varje län alt fr. o. m. den J januari vara fastighets

domstol. 
Vattendomstolarna upphörde vid utgången av år 1971 att vara fristå

ende administrativa enheter. Den domstolsmässiga prövningen i vatten-
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mål ankommer fr. o. m. den 1 januari på sex tingsrätter som utsetts 
av Kungl. Maj:t att vara vattendomstol. 

Till följd av reformerna avseende fastighetsdomstolar och vatten

domstolar har den 1 januari inrättats ett antal nya tjänster för domare 

och övrig personal i de flesta av de tingsditter som är fastighetsdom

stol och i vissa fall därjämte vattendomstol. 

Såsom en fortsättning på arbetet med att genomföra den vid 1969 
års riksdag beslutade tingsrättsreformen genomfördes den 1 januari vissa 

ändringar i domkretsindelningen utöver de omfattande ändringar i detta 

avseende som genomfördes den 1 januari 1971. Fr. o. m. den 1 januari 

1972 uppgår antalet tingsrätter till 104 mot 108 vid utgången av t1r 

1971. 
I anledning av förslag (SOV 1971: 59) avgivet av sakkunniga med 

uppdrag att utreda frågan om högsta domstolens kansli- och föredragan

deorganisation kommer frågan om att avskaffa nedre justitierevisionen 

såsom ett särskilt verk att anmälas i proposition till 1972 års riks

dag. Därvid kommer att föreslås att revisionssekreterarna och annan 

personal som finns i nedre justitiercvisionen knyts direkt till högsta 

domstolen såsom dess kansli. 

Kriminalvården 

Antalet platser på fångvårdsanstalterna uppgår till 5 963. Medelbe
läggningen har under år 1971 varit 4 605. Föregående års genomsnitts

beläggning utgjorde 4 893. Den högsta beläggningen under år 1971 
registrerades den 1 mars, då antalet intagna var 5 168. 

Under budgetåret 1972173 tillkommer ett frigångshem i vardera 
västra och norra räjongen samt en frigångsavdelning vid ungdomsan

stalten Roxtuna. Svartsjöanstalten, statlig vårdanstalt för alkoholmiss
brukare, övergår under första halvåret 1973 till kriminalvården som 
fångvårdsanstalt. På grund härav kan den öppna anstalten Kungsgår
den och en anstalt med 30 platser av kolonityp läggas ned. 

Under innevarande budgetår kommer platsantalet vid anstalterna att 

reduceras med 260 platser. Fångvårdsanstalten Helsingborg kommer att 

läggas ned under år 1972. 

Frivårdsfallen som den 1 oktober 1970 uppgick till 22 886 utgjorde 

vid samma tidpunkt år 1971 22 827. Frivårdsorganisationen tillförs om

kring 25 tjänster. 

Under budgetåret 1971/72 inrättas en behandlingscentral för fri

vårdsklientelet i Stockholmsområdet. 

Bedömningen av resursbehoven inom kriminalvården, särskilt vad av

ser en avvägning av behovet av insatser inom å ena sidan anstaltsvården 

och å andra sidan frivården, ankommer nu på kriminalvårdsberedningen. 
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Fångvårdens byggnadskommitte kommer att vara avvecklad med ut

gången av mars månad 1972. 

Sammanfattning 

Förändringarna inom justitiedepartementets område i förhållande till 

riksstaten för budgetåret 1971 /72 framgår av följande sammanställning. 

Beloppen anges i milj. kr. 

Anvisat Förslag Förändring 
1971/72 1972/73 

DRIFTBUDGETEN 

Andra huvudtiteln 
A. Justitiedepartementet m. m. 36,8 43,3 + 6,5 
B. Polisväsendet 1 072,9 1 282,0 + 209,1 
C. Åklagarväsendet 69,3 80,5 + ] 1,2 
D. Domstolarna 274,0 329,4 + 55,4 
E. Rättegängsväsendet i allmänhet 44,6 48,8 + 4,2 
F. Kriminalvården 329,8 373,2 + 43,4 
G. Diverse 36,1 53,2 + 17,1 

Summa för driftbudgeten 1863,5 2210,4 + 346,9 

KAPIT ALBUDGETEN 

Statens affeirsverksfonder 
(Domänverket) 

Förvärv av jorbruksfastigheter 
för kriminalvården 

Statens allmänna fastighets/ond 
Polishus m.m. 40,0 40,0 
Byggnadsarbeten för domstols-

väsendet 3,0 3,0 
Vissa byggnadsarbeten för kriminal-

vården 10,0 4,0 6,0 
Nybyggnad i kvarteret Kronoberg 

i Stockholm 49,0 + 49,0 

Summa för kapitalbudgeten 53,0 93,0 + 40,0 

Totalt för justitiedepartementet 1916,5 2 303,4 + 386,9 

. l 
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Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans Maj:t 
Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972. 

Närvarande: Statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena 

WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, 
HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEJJER, MYRDAL, ODH
NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LöFBERG, LIDBOM, 
CARLSSON, FELDT. 

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Geijer, anmföcr de frågor 
som gäller utgifterna för budgetåret 1972/73 inom justitiedepartementets 
verksamhetsområde och anför. 

DRIFTBUDGETEN Andra huvudtiteln 

A JUSTITIEDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Statsrådsberedningen 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Därav utrikes resor 
Expenser 
Representationsbidrag 

2 416 637 
2 765 000 
3 467 000 

1971/72 

16 
18 

34 

2 603 000 
3 000 

30000 
( 16 000) 
100 000 
29 000 

2 765 000 

Beräknad änd
ring 1972/73 

Dep. chefen 

+I 
+ 1 

+ 2 

+ 639000 
·+ 3 000 
-1- 20 000 

(-) 
+ 40000 

+ 702000 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
3 467 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för lönc- och prisomräk

ning med 330 000 kr. samt för arbetskraftsförstärkningar med 372 000 
kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj;t föreslår riksdagen 

att till Statsrådsberedningen för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

förslagsanslag av 3 467 000 kr. 

A 2. Justitiedepartementet 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Därav utrikes resor 
Expenser 

10 740 582 

11330 000 
12 532 000 

1971/72 

80 
73 

153 

10 262 000 
35 000 

300000 
(110000) 
733 000 

11330 000 

Beräknad änd
ring 1972/73 

Dep.chefen 

+1 

+t 

+ 1165 000 
+ 5000 

(-) 
+ 32000 

+I 202 000 

Jag beräknar medel för löne- och prisomräkning med 1 145 000 kr. 
samt för ytterligare två sakkunniga med 150 000 kr. 

Eftersom departementets befattning med vissa ärenden om permuta
tion och fideikommiss efter den 1 juli 1972 avses komma att minska i 
omfattning (jfr under anslaget A 6. Fideikommissnämndcn s. 9) kan en 

tjänst för departementssekreterare dras in. 

Med hänvisning till sammanställningen bcrliknar jag anslaget till 
12 532 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Justitiedepartementet för budgetåret 1972173 anvisa ett 

förslagsanslag av 12 532 000 kr. 
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A 3. Svensk författningssamling 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

1074494 

1100 000 

] 600 000 

8 

Från anslaget bestrids kostnaderna för bl. a. tryckning av Svensk för

fattningssamling. 

Anslaget bör räknas upp med 500 000 kr. Jag hemställer i enlighet 
härmed att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Svensk författningssamling för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett förslagsanslag av 1 600 000 kr. 

A 4. .Justitiekanslern 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

906 445 

941 ()00 

1116 000 

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. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

JK Dep.chefen 

Personal 

Handläggande personal 8 
Övrig personal 3 

Il 

Anslag 

Lönekostnader 866 000 + 180 100 +180 100 
Sjukvård 1 700 
Reseersättningar 9000 + 1 000 + I 000 
Lokalkostnader 33 900 + 2 400 + 2400 
Expenser 30400 8 500 8 500 

Därav engångsutgifter (9 500) (- 9 500) (- 9 500) 

941000 + 175 000 +175 000 

JK 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 184 500 kr. 

2. Bortfall av engångsanvisning för telefonväxel (- 9 500 kr.). 

Departementschefe11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

1 116 000 kr. 
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Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Justitiekanslern för budgetåret 1972/73 anvisa ett för

slagsanslag av 1 116 000 kr. 

A 5. Lagberedningen 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

608 666 

680 000 

480 000 

Reservation 245 623 

Lagberedningens uppgifter hänför sig f. n. till lagstiftningen inom ut

sökningsrätten. Beredningen består av ordförande och en annan leda

mot och har en sekreterare. 

Lagberedni11ge1Z 

Med hänsyn till storleken av reservationen kan anslaget minskas med 

130 000 kr. 

Departementschefen 

Med hänsyn till den reservation som finns kan anslaget minskas med 

200 000 kr. Jag förordar att anslaget tas upp med 480 000 kr. Jag hem

ställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Lagberedningen för budgetåret 1972/73 anvisa ett reserva

tionsanslag av 480 000 kr. 

A 6. Fideikommissnämnden 

För innevarande budgetår har anslaget förts upp med 84 000 kr. 

Kungl. Maj:t handlägger varje år ungefär 300 ärenden om permuta

tion. Omkring 125 av dessa rör fideikommissförordnanden. Departe
mentsutredningen har i en i juni 1971 avgiven promemoria föreslagit 

att det införs allmänna regler om· delegation av permutationsärenden. 

På grundval av promemorian har inom justitiedepartementet upprät

tats ett förslag till permutationslag. Förslaget har remitterats till lag

rådet och innebär i huvudsak att ärenden om permutation av fidei~ 

kommissförordnanden skall handläggas av fideikommissnämnden och 

att övriga permutationsärenden skall handläggas av kammarkollegiet. 

Möjlighet skall finnas att hänskjuta ärende till Kungl. Maj :ts prövning 

och fideikommissnämndens och kaminarkollegiets beslut i ärendena 

skall kunna överklagas hos Kungl. Maj:t i statsrådet. Lagen skall inte 

gälla pensionsstiftelse och personalstiftelse som avses i Jagen (1967: 531) 

om tryggande av pensionsutfästelse m. m. 

Proposition är avsedd att läggas fram för 1972 års riksdag .. 
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På grund härav bör i riksstatsförslaget anslaget till Fideikommiss

nämnden föras upp med preliminärt belopp. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Fideikom

missniimnden för budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsan

slag av 220 000 kr. 

A 7. Ombuden för tillsyn av tryckta skrifter 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

56 825 

60 000 

60 000 

Från anslaget bestrids arvoden för tryckfrihetsombuden, som har till 

uppgift att vaka över tryckfrihetsförordningens efterlevnad. F. n. finns 

104 sådana ombud. 

Anslaget bör tas upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att 

Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Ombuden för tillsyn av tryckta skrifter för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 60 000 kr. 

A 8. Kommitteer m. m. 

1970171 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972173 Förslag 

10 128 368 

9 360 000 
11700000 

Reservation 790 479 

Under år 197.L har departementsutredningen, 1965 års abortkommit

tc, kommitten för anstaltsbehandling inom kriminalvården, informations

utredningen, 1967 års polisutredning, utredningen om rättshjälp i för

valtningsärenden, domstolsverksutredningen, kammarrättsorganisations

kommittcn, moratoriekommittcn, utredningen om översyn av organisa

tionen vid åklagarmyndigheterna i Göteborgs och Malmö åklagardistrikt 

och utredningen om högsta domstolens kansli- och föredragandeorgani

sation slutfört sina upppdrag. Flera kommitteer med omfattande upp

drag fortsätter sin verksamhet, bl. a. 1956 års klientclundersökning rö

rande ungdomsbrottslingar, sakkunniga rörande lagstiftning om köp av 

lös egendom, integritetsskyddskommittcn, ämbetsansvarskommittcn, sa·m

arbetsorganet för ADB inom rättsväsendet, 1968 års brottmålsutredning, 

vattenlagsutredningen, offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittcn, 

kreditupplysningsutredningen, familjelagssakkunniga, kommitten för kri

minologisk behandlingsforskning, utredningen om enhetlig reglering i 

grundlag av yttrandefriheten i massmedier m. m., nordisk kommitte för 

översyn av den upphovsrättsliga lagstiftningen och åtalsrättskommitten. 
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Ett antal nya utredningar har tillsatts. Till dessa hör 197 l års utredning 
om bokföringslagstiftningen, barnavårdsmannautrcdningcn, 1971 års par· 
tistödsutredning, kreditköpskommitten, konkurslagskommitt~n, arbets
grupp för framtidsforskning, utredning om påföljder för psykiskt avvi
kande lagöverträdare och kriminalvårdsbcrcdningen. 

Jag beräknar 1,2 milj. kr. under anslaget för fortsatt utredning om 
ett enhetligt och samordnat informationssystem för rättsväsendet (Rl). 

Sammanlagt bör anvisas 11,7 milj. kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t 
föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett re
servationsanslag av 11 700 000 kr.. 

A 9. Centralnämnden för fastighetsdata 

1970171 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

7 712 266 
8 750 000 

10350 000 

Reservation 27 555 

Centralnämnden för fastighetsdata har till uppgift att förbereda upp
byggnad av centrala fastighets- och inskrivningsregister, baserade på 
ADB-teknik. 

Nämnden leds av en styrelse. Till styrelsen är knutet ett råd med upp
gift att verka för en samordning av nämndens verksamhet med verksam
heten hos kommunala organ som kan komma att lämna uppgifter till el
ler utnyttja registren. 

Chef för nämnden är en övcrdircktör. Inom nämnden finns sex enhe
ter - en teknisk enhet, en fastighetsregisterenhet, en inskrivningsre
gisterenhct, en utvecklingsenhet, en administrativ enhet och en stabsen
het. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

I. Förberedelser för genomförandet 

1971/72 

45 
30 

75 

av beslutade reformer 5 327 000 
2. Fortsatt försöksverksamhet 

i Uppsala län 2 376 000 
3. Utvecklingsverksamhet I 047 000 

8 750 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Nämnden 

-1- 458 000 

+2922000 
.:. 350 000 

+3 730000 

Dep.chefen 

173 000. 

+1324000 
+ 103 000 

+1600000 
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C entralniimnden för f astighetsdata 

Under våren 1971 har nämnden drivit försöksverksamhct med en data

bank omfattande ungefär 40 000 fastigheter i Uppsala läns norra dom

saga - med undantag av Östhammars kommun - samt Uppsala och 

Enköpings stadsregisterområden. Ytterligare försöksverksamhet måste 

bedrivas under innevarande budgetår och budgetåret 1972/73 för att · 

man skall kunna åstadkomma ett driftsäkert terminalbaserat ADB

system för ett centralt fastighetsregister och ett centralt inskrivnings

register. 

För att det nu använda driftsystemet för försöket i Uppsala län skall 

kunna vidareutvecklas samt säkerhets- och ajourhållningsfrågorna kun

na studeras krävs ett omfattande öppethållande av databanken under 
budgetåret 1972/73. 

1. Förberedelser för genomförandet av beslutade reformer 

Förberedelser för genomförandet av beslutade reformer avser främst 

utveckling av system för överföring av data i fastighetsregister och i in-· 

skrivningsregister, koordinatregistrering och uppbyggnad av ett register 

över nya fastighetsbeteckningar samt utveckling av system och program 

för såväl databankens uppbyggnad och drift som för utnyttjande av en 

databank fastighetsvis. 
Det krävs omfattande insatser under budgetåret 1972/73 för att ut

veckla system för insamling av data och utarbeta kravspecifikationer 

för teknisk utrustning för en hela landet omfattande databank. 
Ytterligare konsulter och tillfällig personal behöver därför anlitas in

till ett belopp av 985 000 kr. För utbildning av personal behövs 120 000 
kr. Datamaskinkostnaderna kan däremot minskas med 625 000 kr. 

2. Fortsatt försiikn•erksamhet i Uppsala län 

Fortsatt försöksverksamhet i Uppsala län avser fortsatt drift av den 
nuvarande databanken och komplettering av banken med uppgifter från 

Östhammars kommunblock samt utvärdering av försöksverksamheten. 

Databanken bör hållas öppen hela året under kontorstid för att man 

skall kunna få tillräckliga erfarenheter av försöksdriften. Datamaskin

kostnaderna beräknas därför öka med 1 825 000 kr. Ytterligare konsulter 

behöver anlitas för 230 000 kr. 

3. U1veckli11gsverksamhet 

Utvecklingsverksamheten avser applikationer för sammanställning av 

data annat än fastighetsvis och utveckling av.kartor. 
Utöver löne- och prisomräkning krävs ytterligare 146 000 kr. förda

tamaskinbearbetning, konsulter och utbildning. 
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Departementschefen 

Nämndens arbete bör liksom för innevarande budgetår koncentreras 
till frågor som direkt avser uppbyggnad och drift av en databank för ett 
centralt fastighetsregister och ett centralt inskrivningsregister. Innan en 
databank kan tas i bruk i hela eller delar av Uppsala län måste en om

fattande försöksverksamhet bedrivas. Jag finner det därför angeläget att 
försöksverksamheten i Uppsala län prioriteras. För detta ändamål be
räknar jag 3,7 milj. kr. För förberedelser för genomförandet av beslu
tade reformer och för utvecklingsverksamhet förordar jag 5,5 milj. 

resp. 1 150 000 kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Ce11tralnäm11de11 fiir fastighetsdata för budgetåret 1972/73 

anvisa ett förslagsanslag av 10 350 000 kr. 

A 10. Efterutbildning inom justitiedepartementets l'erksamhetsområdc 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

164 746 

200 000 
1 000 

Reservation 815 855 

Från anslaget bestrids kostnader för kurser och annan upplysnings
verksamhet för personal inom justitiedepartementets verksamhetsom
råde. 

Med hänsyn till den reservation som finns behöver anslaget för bud
getåret 1972/73 tas upp med endast 1 000 kr. Jag hemställer att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Efterutbildning inom justitiedepartementets verkmmlzets

område för budgetåret 1972/73 anvisa ett rcservationsanslag 
av 1 000 kr. 

A 11. Extra utgifter 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

591 855 
535 000 
735 000 

Reservation 196 803 

Jag beräknar 100 000 kr. för bidrag till anordnande av ett internatio
nellt symposium angående sjötransport av nukleära substanser i Stock
holm i juni 1972. 

Sammanlagt bör anvisas 735 000 kr. under anslaget. Jag hemställer 
att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1972/73 anvisa ett reserva
tionsanslag av 735 000 kr. 
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A 12. Ersättning för personskador på gmnd av brott 

1971/72 Anslag 

l 972/73 Förslag 
1000 000 
1000000 

14 

Från anslaget betalas ersättning av statsmedel enligt kungörelsen 
(1971: 505) om ersättning av allmänna medel för personskada på grund 
av brott. 

Anslaget bör tas upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att 

Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Ersättning för personskador på grund av brott för budget

året 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 000 kr. 
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B POLISVÄSENDET 

Utvecklingen under de senaste åren i fråga om de brott som har kom

mit till polisens kännedom framgår av följande sammanställning. 

Brott som kommit till polisens kännedom m. m. 

varav Uppkla-
rings-

År 
procent 

Brotts- inbrotts- motor- mord och skade- för 
balks- stölder fordons- dråp (även göre I se samtliga 
(straff- till grepp försök), brott 
lags-) barnadråp, som 
brott misshandel, kommit 

varav dö- till poli-
den följt, sens 
övriga miss- känne-
handelsbrott dom 
och rån 

1961 281 752 56460 34 157 9 390 14 876 34,I 
1962 293 763 62002 37 328 9 419 15 465 35,4 
1963 308 850 66 120 37 625 9 810 15 419 33,8 
1964 336 435 72 530 41 152 10 347 18 233 32,1 
1965 393 660 80 584 46 717 12 936 22 995 31,3 
1966 410 904 80 520 44 861 14 341 22 393 32,7 
1967 437 042 85 469 48 899 14 889 24 721 33,6 
1968 493 926 97 493 49 840 18 237 22 815 34,2 
1969 480 979 90 855 51 164 19 349 29 933 34,7 
19701 532 431 105 637 56 336 19 094 32 838 
1/l-31jl0 

19701 448 883 87 757 47 394 15 856 27 378 
1/l-31il0 

19711 500 917 llO 994 53 204 15 701 30 672 

' Siffrorna för åren 1970 och 1971 har hämtats från statistiska centralbyråns 
månadsstatistik, som erfarenhetsmässigt visar lägre siffror än årsstatistiken. 

Av sammanställningen framgår att antalet brottsbalksbrott som har 

kommit till polisens kännedom har ökat under hela 1960-talet med un

dantag för år 1969. Det finns flera olika faktorer som påverkar den re
dovisade brottsutvecklingen. Den påverkas, förutom av den verkliga 

brottsligheten, bl. a. av allmänhetens anmälningsbenägenhet och polisens 

resurser. Principerna för statistikredovisningen har delvis ändrats år 1965 

och senast år 1968. Några helt säkra slutsatser om den verkliga brotts

utvecklingen kan därför inte dras av den redovisade statistiken. Det är 

emellertid uppenbart att antalet brottsbalksbrott har ökat under 1960-

talct. Enligt den preliminära statistiken för åren 1970 och 1971 har den

na ökning fortsatt. 

Som sammanställningen utvisar har uppklaringsprocenten för samt

liga brott som kommit till polisens kännedom ökat något under de se-
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naste åren. l detta sammanhang bör framhållas att uppklaringsprocen

ten varierar starkt för olika brott. Sålunda är uppklaringsprocenten för 

1969 för våldsbrott (3 kap. BrB) 45,7 O/o och för tillgreppsbrott (8 kap. 

BrB) 17,4 O/o, men framför allt bör framhållas att de i tabellerna angivna 

procenttalen avser under året anmälda och uppklarade brott. Brott som 

klaras upp senare inräknas alltså inte. Den verkliga uppklaringsprocen

ten är därför betydligt högre. Av de brott som anmäldes år 1968 har 

sålunda 258 075 eller 45,5 O/o klarats upp intill utgången av år 1969. 

Motsvarande procentsiffra är för våldsbrotten 68,4, för bedrägeribrotten 

(9 kap. BrB) 71,0, för förskingringsbrottcn (10 kap. BrB) 70,6 och för 

tillgreppsbrotten 26,2. 

Den särskilda aktion mot den grova narkotikabrottsligheten som star

tade i början av år 1969 hade en gynnsam effekt. Emellertid har narko

tikasmugglingen och langningen ökat på nytt. Narkotikamissbruket är 

fortfarande ett allvarligt problem i storstäderna. · 

Arbetsbalanserna vid kriminalavdelningarna har stigit i flertalet di

strikt. 

Trafikövervakningen kräver betydande insatser från polisens sida. 

Omfattningen av polisens arbete i detta avseende kan i viss mån belysas 

av de uppgifter om fordonsparkens storlek och antalet personskador 

vid trafikolyckor som lämnas i följande sammanställning. 

År 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Antalet re-
gistrerade 
motorfordon 
vid årets 
utgång 

1 583 673 
1 687 853 
1804030 
1 897 310 
1 998 939 
2 084 714 
2 173 83 l 
2 266 909 
2 392 763 
2 487 755 

Antalet personskador vid polisundersökta 
trafikolyckor 
dödade svårt lindrigt summa 

skadade skadade 

1 083 3 031 19 867 23 981 
1 123 2 942 19 496 23 561 
1 217 3 068 20 332 24 617 
1 308 3 370 21 565 26 243 
1 313 3 158 20460 24 931 
I 313 4 700 16 730 22 743 
1 077 5 304 15 697 22078 
I 262 6 111 16 917 24 290 
1 275 6 529 16 670 24474 
1 307 6 614 15 616 23 537 

Det rationaliseringsarbete som har pågått inoin polisväsendet under 

senare år kommer att fortsätta. De personella och materiella resurserna 

har också förstärkts. Behov av ytterligare förstärkning föreligger. över

tidsarbete har måst tillgripas i stor utsträckning även under budgetåret 

1970i71. Antalet timmar, för vilka övertidstillägg betalades ut har dock 

kunnat minskas med ca 500 000 timmar i förhållande till närmast före

gående budgetår. 

På grund av vad jag nu har sagt bör polisväsendet tillföras ytterligare 

250 tjänster, varav 200 polismanstjänster. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 4 Justitiedepartementet 17 

Handläggning av passärenden 

Inom justitiedepartementet har i juli 1971 upprättats en promemoria 
(Os Ju 1971: 18) ang. ADB-system för handläggning av passärenden. I 
promemorian föreslås att ADB-system skall användas för undersökning 
av om passhinder föreligger och för utskrift av pass. Vidare föreslås 
att polismyndigheterna skall vara passmyndighet i stället för länssty
relserna. 

Departementspromemorian har remissbehandlats. Yttranden har av
getts av rikspolisstyrelsen (RPS), statskontoret, samtliga länsstyrelser, 
Sveriges advokatsamfund och Föreningen Sveriges polismästare. RPS 
och vissa länsstyrelser har bifogat yttranden från ett stort antal polis
myndigheter. 

Nuvarande f örhå/landen 

Pass åt svensk medborgare för utrikes resa utfärdas enligt 1 § första 
stycket passkungörelsen (1940: 471) inom riket av länsstyrelsen. Efter 
samråd med vederbörande länsstyrelse kan RPS bestämma att för ort 
som inte utgör länsstyrelsens residensort pass får utfärdas av polismyn
digheten i länsstyrelsens ställe. Sådant beslut har meddelats i fråga om 
sex polismyndigheter. Myndighet som sålunda har att utfärda pass kal
las i passkungörelsen passmyndighet. Enligt 1 § andra stycket passkun
görelsen kan även ministern för utrikes ärendena utfärda pass åt svensk 
medborgare för utrikes resa. Utom riket utfärdas pass åt svenska med
borgare enligt utrikesförvaltningens passkungörelse (1940: 548). I fortsätt
ningen behandlas endast handläggningen av passärenden hos passmyn
dighet enligt 1 § första stycket passkungörelsen. 

Den som ansöker om pass skall inställa sig personligen inför pass
myndighet eller polismyndighet eller på polisstation, där passansökningar 
får mottagas. Ansökan om pass görs i regel hos polismyndigheten i sö
kandens hemort. Polismyndigheten verkställer utredning i syfte att ut
röna om passhinder föreligger. I 6 § passkungörelsen anges vilka om
ständigheter som kan föranleda avslag på passansökan. Vid utredningen 
använder sig polismyndigheten av tidningen "Polisunderrättelser" och 
de lokala polisregistren. Är inte polismyndigheten själv passmyndighet, 
sänds ansökningen jämte polismyndighetens yttrande till länsstyrelsen, 
som prövar om pass skall utfärdas. Det färdiga passet utlämnas ofta till 
sökanden genom polismyndighetens försorg. 

Inlämnas ansökan om pass direkt till länsstyrelsen, remitteras ansök
ningen till polismyndigheten i sökandens hemort för yttrande. Polismyn
digheten verkställer då utredning på nyss angivet sätt. 

Passmyndighet har även att pröva fråga om återkallelse av pass. Grun
derna för återkallelse av pass anges i 14 § passkungörelsen. 

Passmyndighet skall föra register över utfärdade pass. Dessutom skall 

2 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 4 



Prop. 1972: 1 Bilaga 4 Justitiedepartementet 18 

RPS föra ett centralt passrcgistcr för hela landet. Detta register är ·nu
mera upplagt på ADB-medium. Under senare år har antalet passansök
ningar uppgått till omkring 500 000 om året. 

Genom ändring i passkungörelsen, som trädde i kraft den 1 april 
1971 (SFS 1971: 33), förlängdes ,giltighetstiden för pass åt personer 
som fyllt 18 år från fem till tio år. Samtidigt togs nya passformulär i 
bruk. Formuläret kan efter smärre ändringar användas även för maski
nell framställning av pass. 

Tidigare iindringsförslag. 

Den 31 maj 1963 uppdrog Kungl. Maj:t åt dåvarande polisbered
ningen att i samband med utredning angående omorganisation av polis

väsendet närmare undersöka lämpligheten av att decentralisera hand
läggningen av passärenden. Uppdraget, som hade föranletts av en skri
velse från riksdagens revisorer, övertogs sedermera av RPS. I skrivelse 
den 5 april 1966 till Kungl. Maj:t föreslog RPS, att handläggningen 
av passärendcn helt skulle överföras till polismyndigheterna. 

I skrivelsen erinrade RPS om att ADB-teknik ·hade börjat utnyttjas 
för den centrala passregistreringen. Genom att utveckla ADB-systemet 
kan tidskrävande arbetsrutiner, som utförs på lokal- eller regionalpla
net, centraliseras och· överföras till datasystem. Det var enligt RPS up

penbart att förenkling och tidsvinst i arbetsrutinerna kan uppnås enbart 
genom att hela handläggningsförfarandct flyttas över till polismyndig
heterna. Den största rationaliseringsvinsten torde emellertid kunna upp
nås genom att ADB-systemet utvecklas att omfatta bL a. registerunder~ 
sökning och utskrift av pass. 

RPS:s skrivelse rcmissbehandlades. Yttranden avgavs av· statskon
torct, överståthållarämbetet och Föreningen Sveriges polismästare. 
Samtliga remissinstanser tillstyrkte förslaget . att polismyndigheterna 
skulle bli passmyndighetcr. Det framhölls emellertid att förslaget inte 
bör genomföras förrän ADB-syst.emet hos RPS byggts ut. 

Som ett led i uppbyggnaden av rättsväsendets informationssystem 
(RI) har samarbetsorganet för ADB inom ·rättsväsendet som ett del

projekt tagit upp frågan om övergång till ADB-systern för handlägg
ning av passärenden. Den 6 november 1969 överlämnade samarbets
organet till justitiedepartementet ett förslag till sådant system. 

Samarbetsorganet redovisade tre alternativ till organisatorisk lösning 
av frågan om nya passrutiner i ett maskinellt system. De tre alterna
tiven innebär i korthet följande. 

Al1ema1iv 1 

Ansökan om pass· lämnas in på den polisstation som passökanden 
önskar. Efter identitetskontroll och 'erforderlig komplettering skickas 
ansökningshandlingen och ett av de två fotografierna till en särskild en-
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het hos RPS, passenheten. Där mikrofilmas ansökningshandlingen och 
fotografiet. Därefter stansas de uppgiftcf i ansökningen som behövs för 
registreringen av ansökningen och utskrift av ett pass. Den stansade in
formationen matas in i ett maskinellt, centralt passregister. 

Innan pass får utfärdas, måste man undersöka om passhinder före
ligger. Detta kan ske på maskinell väg på följande sätt. Uppgifter om 
omständigheter som kan utgöra passhindcr och som antecknats i det 
maskinella centrala polisregistret, det s. k. person- och belastningsregist

ret, tillförs fortlöpande ett särskilt maskinellt passhindcrrcgistcr. Vid den 
dagliga databehandlin.gen av de stansade uppgifterna ur passansökning
arna kontrolleras automatiskt i passhinderregistret, om uppgifter som 
kan utgöra passhinder föreligger beträffande någon av passansökning
arna. Härvid framställs en lista över de fall där sådana uppgifter före

kommer. I samband härmed görs också maskinellt utdrag ur det cen
trala polisregistret. Listan och registerutdragen bildar underlag för pass
enhetens prövning. Finner passcnhetcn skäl föreligga att vägra pass, skall 
sökanden höras. Därefter fattar passenheten beslut i ärendet. 

Om passhindcrrcgistrct inte innehåller någon anteckning, skrivs vissa 

sidor i det nya passet ut .direkt på maskinell väg. Sidorna sänds till 
riksbankens sedeltryckeri där de tillsammans med sidor, avsedda för 
visering, binds maskinellt till en passbok. Sedeltryckeriet skickar pass
böckcrna direkt till vederbörande polismyndighet. Där klistras det andra 
fotografiet in i passboken, varefter polismyndigheten intygar att passet 
är rätt utskrivet. Passet skickas sedan till den polisstation där sökanden 
vill hämta det. Före utlämnandet tecknar passökanden sitt namn i pas
set, vilket bestyrks av tjänsteman på stationen. Tiden från det en pass
ansökan lämnas in till dess det färdiga passet kan. hämtas ut torde 
normalt uppgå till fem dagar. 

Även andra passärenden än ansökningar om nya pass ingår i data
rutinerna. Som exempel kan nämnas fråga om återkallelse av pass. När 
en markering har gjorts i passhinderrcgistret, undersöks automatiskt om 
vederbörande har pass. Om så är fallet, prövar passenheten om passet 
skall återkallas. 

I samarbetsorganets förslag behålls möjligheten att i vissa fall nästan 
omedelbart få ett pass. Sådana pass måste skrivas ut för hand på polis
stationen. 

Alternativ 2 

Samarbetsorganet beräknar att av de 500 000 passansökningar .som.· 
inges årligen cirka 25 000 fall måste undersökas, innan beslut i ären
det kan meddelas. Av dessa cirka 25 000 fall krävs ingående under

sökning i endast en mindre del. Antalet avslag kan beräknas till högst 
500 om året. 
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I alternativ 2 föreslår samarbetsorganet att passenheten skall utfärda 
pass på samma sätt som i alternativ 1, när anteckning i passhinder
register inte finns, under det att övriga ärenden, inberäknat återkallelse
fallen, skall utredas och prövas av polismyndigheterna. 

Alternativ 3 

I detta alternativ skall passenheten svara för en första genomgång 
av de tidigare nämnda 25 000 fallen samt överlämna de fall där skälen 
för avslag är starka till polismyndigheten för prövning. övriga fall av
görs av passenheten. 

Samarbetsorganet förordade för egen del alternativ 1, eftersom detta 
kräver mindre arbetskraft än de båda andra. Även rationaliseringsskäl 
talar enligt samarbetsorganet för alternativ 1. Man kan sålunda specia
lisera personalen inom passenheten. Handläggningstiden blir kortare 
och praxis kan bli mera enhetlig. 

Departementspromemorian 

I promemorian uttalas, att det inte råder någon tvekan om att man 
kan nå väsentliga rationaliseringsvinster genom att använda ADB-sys
tem för handläggning av passärenden. Registerundersökning om pass
hinder föreligger kan utföras maskinellt med hjälp av bl. a. person
och belastningsregistret hos RPS. Vidare kan utskrift av passen ske 
direkt i datamaskin. Genom en sådan reform blir lokal passregistrering 
överflödig. Det föreslagna systemet torde enligt promemorian inte med
föra några risker från rättsskyddssynpunkt eller olägenheter i övrigt 
för den enskilde. Tvärtom torde servicen åt allmänheten bli bättre bl. a. 
genom att handläggningstidema förkortas. I promemorian förordas där
för att förslaget att införa ADB-system för handläggning av passärenden 
godtas. 

Vad därefter angår frågan om vilken myndighet som skall vara 
passmyndighet uttalas i promemorian, att ekonomiska skäl och rationa
liseringssynpunkter talar för att RPS görs till passmyndighet. Detta 
gäller särskilt det stora antalet ärenden i vilka det endast är fråga om 
en rutinmässig kontroll av att passhinder inte föreligger. I övriga ären
den i vilka en verklig sakprövning sker vinns den fördelen att en en
hetlig tillämpning kan uppnås. 

I promemorian framhålls emellertid att RPS:s uppgift är att som 
central förvaltningsmyndighet utöva det högsta administrativa inseendet 
över polisväsendet och att förvaltningsärenden i vilka fråga är om 
meddelande av tillstånd, legitimation och auktorisation, i den mån de 
förekommer inom polisväsendet, i regel handläggs av de lokala polis
myndigheterna med länsstyrelsen som fullföljdsinstans. RPS är således 
inte förvaltningsmyndighet i den meningen att RPS handlägger och 
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avgör ärenden i vilka enskild står som rättssökande part. Att tilldela 
RPS uppgiften att vara passmyndighet skulle därför gå utöver vad 

statsmakterna avsåg, när RPS inrättades. 
Enligt promemorian kan RPS:s dataanläggning med däri registrerade 

uppgifter utnyttjas även i ett system med polismyndigheterna som pass
myndigheter. Dataanläggningen ställs i så fall till polismyndigheternas 
förfogande för bl. a. maskinell passhinderslagning och utskrift av pass. 
Den slutliga prövningen i passärendet ankommer emellertid på den 
lokala polismyndigheten. En sådan ordning är särskilt rationell när det 
gäller de passansökningar som föranleder utredning på grund av an
teckning i passhinderregistret. Utredningen i dessa fall torde i stor 
utsträckning komma att göras på det lokala planet, och det är enligt 
promemorian naturligt att polismyndigheten då också blir beslutande 

organ. Detsamma gäller återkallelse av pass. 
Att göra polismyndighet till passmyndighet i stället för RPS torde 

enligt promemorian inte behöva medföra någon nämnvärd förlängning 
av handläggningstiden. En viss risk för oenhetlig praxis kan inte för
nekas med hänsyn till det stora antalet polismyndigheter. Sådana far
hågor bör emellertid enligt promemorian inte överdrivas. En utjäm
ning kan ske genom att beslut i passärende blir föremål för prövning 
av besvärsinstansen. 

I promemorian uttalas att de kostnadsberäkningar som samarbets
organet har gjort inte är direkt tillämpliga om polismyndigheterna blir 
passmyndigheter. En sådan lösning torde dock leda till betydande kost
nadsbesparingar i förhållande till nuläget. 

Mot bakgrund av nu redovisade skäl förordas i promemorian att 
polismyndighet blir passmyndighet i ett ADB-system för handlägg
ning av passärenden. Som passmyndighet skall polismyndigheten utreda 
passärende samt fatta beslut däri och utfärda pass. Vid utredningen 
skall polismyndigheten anlita RPS:s dataanläggning, som också svarar 
för automatisk utskrivning av passen. Passansökan bör kunna lämnas 
in på vilken polisstation som htilst och lämnas ut på den station som 
passökande önskar. 

I promemorian föreslås att övergången till det nya systemet sker 
någon gång på hösten 1973 eller den 1 januari 1974. 

Remissyttranden över departementspromemorian 

Förslaget i promemorian att använda A D B - s y s t e m för hand
läggning av passärenden tillstyrks eller lämnas utan erinran av nästan 
samtliga remissinstanser. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län är emellertid inte övertygad om att 
förslaget är rationellt. Länsstyrelsen anser att den antagna omlopps
tiden fem dagar inte är realistisk och att antalet passutskrifter, utslaget 
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på hela landet och hela året, är så litet att det kan ifrågasättas om 
utnyttjande av dator är ändamålsenligt. Som ett alternativ föreslår läns
styrelsen att det hos RPS tillskapas ett förfrågningsregister som polis
distrikten via dataterminaler kan utnyttja för att undersöka om pass
hinder föreligger. Utskrift av passen kan sedan ske för hand på sed
vanligt sätt. 

I detta sammanhang betonar några rcmissinstanser att möjligheten 
att i brådskande fall nästan omedelbart utfärda pass måste behållas. 

Det övervägande antalet rcmissinstanser, däribland samtliga läns

styrelser utom en, tillstyrker förslaget att polis myndig.het skall 
vara p a s s m y n dig h e t. Stats kontoret framhåller att förvaltnings
ärenden av den natur som det här är fråga om - ansökningsärendcn 
från allmänheten av stor omfattning, där handläggningen för det helt 
övervägande antalet ärenden är av rutinmässig beskaffenhet - med för
del synes kunna avgöras på lokal nivå. Polismyndigheterna är sedan 
länge väl förtrogna med passärenden och de särskilda utredningar som 
därvid behöver göras i vissa fall. Länsstyrelsen i Uppsala län uttalar att 
redan med nuvarande ordning den materiella prövningen sker hos de 
lokala polismyndigheterna. Den bedömning av passansökningar som sker 

hos dessa myndigheter följs nämligen nästan undantagslöst av länssty

relserna. 
RPS tillstyrker förslaget under förutsättning att det införs strikta pass

hinder- och återkallelseregler. 
Enligt liimstyrelsen -i Västernorrlands liin bör länsstyrelsen även i 

fortsättningen vara passmyndighct. Länsstyrelsen erinrar om att det 
under 1972 kommer att införas ett nytt bil registersystem, byggt på ADB
teknik. Länsstyrelserna skall utrustas med bildskäi·msterminaler. Genom 
detta system kan inhämtas även uppgifter ur det på datateknik baserade 
informationssystcmet för rättsväsendet. Om länsstyrelserna använder 
sig av ett sådant system, kan flertalet pass utfärdas utan att polismyn
digheten behöver anlitas. Den passökande kommer att praktiskt taget 
omgående kunna erhålla pass. 

Polismyndigheten i Göteborgs distrikt menar att länsstyrelsen även i 

fortsättningen bör vara passmyndighet åtminstone i storstadsområdcna. 
Några polismyndigheter anser att RPS bör vara passmyndighet på 

sätt som samarbetsorganet har föreslagit. 
I kostnadsfrågan uttalar statskontoret att promemorieförslaget sanno

likt kommer att bli något mera resurskrävande på lokal nivå än sam~ 
arbetsorganets alternativ 1. Totalt sett torde emellertid de båda alterna
tiven inte nämnvärt komma att skilja sig åt i kostnadshäriseende. Enligt 
polismyndigheten i Jönköpings distrikt kommer promemorieförslaget 
inte att innebära någon extra belastning på polisväsendet. Några polis

myndigheter anser att förslaget nödvändiggör personalförstärkningar. 
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Länsstyrelsen i Malmöhus liin uttalar att besvär över polismyndighets 
beslut i passärende bör föras hos länsrätten. Någi;a andra länsstyrelser 
anser att länsstyrelsen bör vara besvärsmyndighet. 

Flertalet remissinstanser som uttalar sig i frågan anser att reformen 
bör genomföras den 1 januari 1974. 

Departe111e11tschcfen 

Enligt passkungörelsen utfärdas pass för utrikes resa av länsstyrelsen. 
Pass får även utfärdas av polismyndigheterna i sex polisdistrikt. Myn
dighet som får utfärda pass benämns passmyndighet. Även i de fall då 
länsstyrelsen är passmyndighet medverkar polismyndigheterna i hand
läggningen. Passansökningar tas emot och färdiga pass lämnas ofta ut 
på polisstation. Polismyndigheten utreder om passhinder föreligger samt 
avger yttrande till passmyndighcten i passärende. 

Ar 1963 uttalade riksdagens revisorer att en överflyttning.av behörig

heten att utfärda pass från länsstyrelsen till de lokala polismyndighe
terna borde övervägas vid det pågående förberedelsearbetet för _förstat

ligandet av polisväsendet. Med anledning härav uppdrog Kungl. Maj:t 
åt polisberedningen att närmare undersöka lämpligheten av att decen
tralisera handläggningen av passärenden. Uppdraget övertogs sedermera 
av RPS, som i skrivelse den 5 april 1966 föreslog, att handläggningen 
av passärenden skulle överföras till polismyndigheterna. I skrivelsen ut
talade RPS att en sådan överföring skulle innebära förenkling och tids
vin~t. Den största rationaliscringsvinsten skulle emellertid uppnås om 
dessutom ett ADB-system utvecklades till att omfatta bl. a. maskinell un
dersökning av passhinder och utskrift av pass. Vid remissbehandlingen 
av RPS:s skrivelse tillstyrktes förslagen enhälligt. 

Som ett led i uppbyggnaden avrättsväsendets informationssystem har 
samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet den 6 november 1969 lagt 
fram ett preliminärt systemförslag -för handläggning av passärend~n. 
Förslaget tar upp tre alternativ till administrativ lösning. Utgångspunk
ten är att datateknik skall använda_s dels för maskinell undersökning 
om passhinder föreligger, dels för utskrift av pass. Enligt det _av 
samarbetsorganet förordade alternativet skall polismyndigheterna ta 
emot ansökningar om pass samt lämna ut _de färdiga passen. Prövningen 
av passansökningarna skall. tillkomma en särskild enhet inom RPS, 
passenheten. Vid utredningen skall olika maskinella register hos RPS 
användas. 

På grundval av RPS:s skrivelse 1966 och samarbetsorganets· system

förslag har inom justitiedepartementet upprättats en promemoria (Ds 
Ju 1971: 18) ang. ADB-system för handl_äggning av passärcnden. I pro- -

memorian föreslås att ADB-system används för passhanteringen i de 
hänseenden som anges i samarbetsorganets förslag. I fråga om vilken 
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myndighet som skall vara passmyndighet ansluter sig emellertid prome
morieförslaget till RPS:s förslag att de lokala polismyndigheterna skall 
vara passmyndigheter. 

Departementspromemorian har remissbehandlats. De i promemorian 
framlagda förslagen har godtagits av en så gott som enhällig remiss
opinion. 

Det hos RPS förda, centrala passregistret omfattar nu omkring 2,8 
milj. registerposter och är i sin helhet omlagt till dataminne. Maskinell 
passhinderslagning hos RPS sker redan i viss utsträckning i fråga om 
passansökningar från Stockholms län. Det nya passformulär som togs 
i bruk den 1 april 1971 är anpassat för utskrift med hjälp av data
maskin. 

Genom uppbyggnaden av rättsväsendets informationssystem, särskilt 
person- och belastningsregistret, kommer RPS att inom ett par år ha 
tillgång till all den information som kan antas ha betydelse vid pröv
ning av ärenden om utfärdande och återkallelse av pass. Informationen 
kommer på grund av ADB-tekniken att vara lätt tillgänglig. Om ett 
ADB-system införs för passärenden, kan passhinderprövning utföras 
maskinellt med anlitande åv RPS:s dataregister. Passen kan skrivas ut i 

styrelsens datamaskinanläggning. Det nuvarande handläggningssättet 
kräver en betydande arbetsinsats. Enligt min mening kan det inte råda 
någon tvekan om att betydande rationaliseringsvinster kommer att göras 
genom en övergång till ADB-teknik. Handläggningstiden kan i flertalet 
fall beräknas minska, vilket innebär en förbättrad service åt den pass
sökande allmänheten. Genom övergång till maskinellt system kan man 
vidare undvika lokal registrering. Några risker från rättsskyddssynpunkt 
behöver inte befaras. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört anser jag att ADB-system 
bör införas för handläggning av passärenden. Arbetet på utvecklingen 
av ett sådant system bör bedrivas under ledning av samarbetsorganet 
för ADB inom rättsväsendet. 

Med ett system av nyss angivet slag för handläggning av passärenden 
är det inte längre ändamålsenligt att länsstyrelsen är passmyndighet. 
Jag anser därför att dessa ärenden bör överföras till polisväsendet. 

Från rationaliseringssynpunkt kan flera skäl åberopas för att göra 
RPS till passmyndighet. En sådan lösning skulle också tillgodose önske
målet om en enhetlig tillämpning av bestämmelserna för erhållande av 
pass. Som framhålls i departementspromemorian handlägger emellertid 
RPS inte ärenden i vilka enskild rättssökande är part. Ärenden av sådan 
art inom polisväsendet handläggs däremot av de lokala polismyndig
heterna. Att göra RPS till passmyndighet skulle därför innebära att 
ålägga styrelsen en uppgift som är främmande för dess egentliga verk

samhetsområde. 
Även om lokal polismyndighet blir passmyndighet kan RPS:s data-
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anläggning utnyttjas för passhinderundersökning och utskrift av pass. I 
det stora flertalet fall krävs inga andra åtgärder. I ett mindre antal fall 
fordras närmare utredning. Polismyndigheterna är sedan länge väl för
trogna med passärenden och de särskilda utredningar som kan behövas. 
För den passökande allmänheten måste det anses vara en fördel att lätt 
kunna komma i kontakt med passmyndigheten. 

I likhet med departementspromemorian och en nästan enhällig remiss
opinion anser jag därför att polismyndighet bör vara passmyndighet i 
det nya systemet för handläggning av passärenden. 

Det är inte möjligt att ange, när ett nytt system kan börja tillämpas. 
Såvitt nu kan bedömas kan emellertid övergången äga rum tidigast un
der år 1974. 

1970 års riksdag (1 LU 1970: 10, rskr 1970: 88) har hemställt om för
slag till lag om rätt för svensk medborgare att resa ur riket. Med anled
ning härav kommer inom justiti~departementet att utarbetas förslag till 
sådan lag. I samband därmed kommer en översyn att företas av samtliga 
bestämmelser i passförfattningarna. 

Ett beslut nu i fråga om systemet för handläggning av passärenden 
föregriper inte resultatet av den kommande översynen. Däremot un
derlättar det systemarbetet. Det är min avsikt att förslag till ändringar i 
passförfattningarna skall läggas fram i sådan tid att de kan beaktas på 
ett så tidigt stadium som möjligt under systemarbetet. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
godkänna de riktlinjer för handläggning av passärenden som jag 

har förordat i det föregående. 

B 1. Rikspolisstyrelsen 

1970/71 Utgift 48 768 865 
1971/72 Anslag 153 950 000 
1972/73 Förslag 70 000 000 

1 Av anslaget skall 6 milj. kr. avräknas mot automobilskattemedlen. 

Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för polisväsendet. 
Ledamöter av styrelsen är rikspolischefen, överdirektören och sex andra 
ledamöter som utses av Kungl. Maj:t. Inom styrelsen finns dels under 
överdirektören en avdelning med två polisbyråer, en avdelning med en 
teknisk byrå och en utbildningsbyrå samt en avdelning med en personal
byrå, en kanslibyrå, en registerbyrå och en enhet för datafrågor, dels en 
säkerhetsavdelning med två byråer. 
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1971/72 · Beräknad ändring 1972/73 

Rikspolis- Dep.ehefen 
styrelsen 

Personal 
Handläggande personal 227 +23 + 6 
Övrig personal 287 +20 +.14. 

514 +43 + 20 
Anslag 
Lönekostnader 30 840 000 +10 310 000 +7 525000 
Sjukvård 60000 
Rcseersättningar 680 000 + 70000 + 60000 

Därav utrikes resor (150000) 
Lokalkostnader 8 520 000 + 3 990000 +4 280000 
Expenser . 3 450000 + 530 000 + 250 000 

Därav engångsutgifter (800 0()0) + (50000) 
Radioförbindclser med utlandet 15 000 + 20000 + 20000 
Passformulär m. m. 1100 000 + 400000 + 400 000 
Kostnader för polisväsendets 

arbetstidsnämnd m. m. 20000 + 5000 
Centralt anordnad utbildning 

m.m. 1 150 000 + 270 000 + 150 000 
Central löneuträkning 280 000 + 400 000 
Avgifter till datamaskinfonden 

m.m. 7 835 000 + 3 370 000 +3 365 000 

53 950 000 +19 365 000 +16 050 000 

Rikspolisstyre/sen 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 9,9 milj. kr. 
2. övervakningssektionen vid polisbyrå I bör utökas med en polis

intendent ( + 87 000 kr.) för planering och samordning av bevaknings

och säkerhetsåtgärderna i samband med statsbesök och motsvarande 

händelser. 

3. Trafiksektionen vid polisbyrå I bör utökas med en polisintendent-. 

( + 87 000 kr.) för planering och samordning av polisdistriktens över

vakningsresurser. 

4. Allmänna sektionen vid polisbyrå Il bör tillföras en förste byrå

sekreterare ( + 64 000 kr.) för utrednings- och rationaliseringsfrågor be- . 

träffande utrcdningsverksamheten. 

Jnterpolsektionen vid byrån behöver förstärkas med ett kvalificerat 

biträde ( + 41 000 kr.). 

5. Styrelsen föreslår att tekniska byrån förstärks med två förste byrå- . 

ingenjörer ( + 128 000 kr.), en på fordonssektioncn och en på telesek

tionen, och att en tjänst vid byråns utrustningssektion som föreståndare 

för styrelsens centralförråd inrättas ( + 56 000 kr.). 

6. Behov föreligger av en förste byråsekreterare vid utbildningsbyråns 

utbildningssektion för detaljplanering, val av utbildningshjälpmedel 
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m. m. ( + 64 000 kr.) och en assistent vid byråns rekryteringssektion 
( + 42 500 kr.). Vidare behövs en expeditionsvakt och ett garagebiträde 
vid polisskolan Ulriksdal ( + 72 400 kr.). . . 

7. Juridiska sektionen vid kanslibyrån behöver förstärkas med en as
sistent ( + 42 500 kr.) och servicesektionen med en bilförare ( + 36 200 
kr.). 

8. Personalbyråns allmänna sektion bör förstärkas med en byrådirek

tör ( + 70 900 kr.). 
Personalvårdssektionen bör tillföras fyra tjänster som förste byråsek~ . 

reterare för regional verksamhet som personalkonsulenter ( + 232 600. 
kr.) och en kurator för elevverksamhet vid polisskolorna ( + 55 700 kr.). 

9. Styrelsen föreslår att med_el anvjsas för arvodesanställning av ytter

ligare sex operatörer vid driftsektionen och fyra programmerare för 
programunderhåll vid dataenheten c+ 411 000 kr.). 

10. Stanssektionen vid registerbyrån behöver förstärkas med 14 stans-· 
operatörer för magnetbandsinkodning ( + 507 000 kr.). 

11. För försöksverksamhet med ett personaladministrativt informa
tionssystem (PAI) begär styrelsen medel för att anställa fem biträden, 
varav fyra kvalificerade ( + 200 000 kr.). 

12. Styrelsen beräknar 6,4 milj. kr. för arvoden till extra lärare och 
timlärare. Styrelsen utgår från att systemet med heltidsanställda lärare 

utnyttjas i stor utsträckning. Det ökade medelsbehovet beror bl. a. på 
en ökning av inspektörsutbildningcn, vilket är en följd av att ett stort! 
antal nya inspektörstjänster inrättades vid den omorganisation som ge
nomfördes inom polisväsendet under år 1971. I anslutning till denna 
omorganisation beslöts också att varje polisman efter grundutbildningen 

skall fullgöra en s. k. alterneringstjänstgöring på två år. Denna_koJllmer 
att ställa ökade krav på polismännens kunskaper i utredningstjänst ef
tersom polismännen under första året kommer att tjänstgöra vid kri
minalavdelning och därvid få lösa självständiga arbetsuppgifter inom 
ramen för den kontinuerliga arbetsledningen. Styrelsen föreslår därför · 
att den sju veckor långa praktiktjänstgöringen i Stockholms polisdi
strikt skall ersiittas av skolbunden undervisning framför allt i utred
ningstjänst. För att genomföra den föreslagna utbildningen krävs fler 
lektionssalar och en ökning .av antalet färare och av servicepersonalen. 

13. Styrelsen begär att posten till ersättning för konsultuppdrag ökas 

med 1 685 000 kr., varav ca 1 milj. kr. för ett särskilt urvalsförfarande 
vid anställning av polischefs- och polisaspiranter, 62 000 kr. ·för genom

förande av det nya radiosystemet (system 70) och 620 000 kr. till data
system. Sistnämnda post behövs endast om styrelsens datamaskinanlägg

ning kommer att bytas ut. 
14. Kostnaderna för av~ifter till datamaskinfonden beror till stor del 

på det byte av datamaskin scim planeras. 
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Departementschefen 

2 och 3. Jag beräknar medel för ytterligare två tjänster för polisinten
dent vid polisbyrå I. 

9 och 10. Jag beräknar också medel för anställande av ytterligare två 
operatörer och två programmerare vid dataenheten samt 14 stansopera
törer vid registerbyråns stanssektion. 

11. Jag beräknar 150 000 kr. för försöksverksamheten med perso
naladministrativt informationssystem (P Al). 

12. Genom beslut den 3 december 1971 har Kungl. Maj:t förordnat 
att den praktiktjänstgöring som ingår i grundutbildningen skall slopas. 
I stället förlängs utbildningen vid polisskolan med fyra veckor. För de 
polismän som berörs av detta kommer den högre poliskursen att avkor .. 
tas. Kostnadsökningen beror dels på denna förändring, dels på att be
hovet av inspektörsutbildning har ökat kraftigt. 

13. Till ersättning för konsultuppdrag beräknar jag ytterligare 
620 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 70 
milj. kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Rikspolisstyre/sen för budgetåret 1972/73 anvisa ett för

slagsanslag av 70 000 000 kr., varav 5 400 000 kr. att avräknas 
mot automobilskattemedlen. 

B 2. Polisverket: Inköp av motorfordon m. m. 

1970171 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

33 196 908 
133 700 000 
27 000 000 

Reservation 24 008 516 

1 Av anslaget skall 20,2 milj. kr. avräknas mot automobilskattemedlen. 

1971/72 Beräknade kostnader 1972/73 

Rikspolis- Dep.chefen 
styrelsen 

Bilar och motorcyklar m. m. 18 500 000 28 715 600 18 350 000 
Helikoptrar 3 329 500 
Båtar 776 800 300000 
Radioutrustning m. m. 13 000 000 19 691 000 8150000 
Hästar och hundar I 200 000 I 545 000 I 250 000 
Trafikövervakningsmateriel 

m.m. 1000000 2 057 500 950000 
Reserverade medel -2000000 

33700 000 56115 400 27000000 
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Rikspolisstyre/sen 

1. För styrelsens eget behov begärs en personbil för transportända
mål (32 000 kr.). Styrelsen föreslår att den lokala polisorganisationen 
tillförs sammanlagt ytterligare 207 bilar (ca 7,7 milj. kr.). Av dessa bi
lar avses tio för polisskoleverksamhet (ca 400 000 kr.), fem skåpbilar 

för transporter (217 000 kr.), tio bilar för trafikövervakningsändamål (ca 
405 000 kr.), tio för enmanspatrullering (ca 275 000 kr.) och 20 för 

verksamheten vid de nya spaningsrotlarna (640 000 kr.). Bifalls styrel
sens förslag till personalförändringar inom den lokala polisorganisatio
nen, bör bilbeståndet på grund därav ökas med 152 bilar (ca 5,8 milj. 
kr.). 

Under nästa budgetår beräknas 660 bilar (ca 19,6 milj. kr.) och 100 

motorcyklar (900 000 kr.) böra bytas. 
För utökning och utbyte av släpvagnar och snöscooters beräknar sty

relsen 420 000 kr. 
2. Styrelsen föreslår att ytterligare en helikopter anskaffas (ca 1,2 

milj. kr.) och att två helikoptrar byts ut (ca 2,1 milj. kr.). 
3. Styrelsen föreslår att två nya båtar anskaffas (ca 477 000 kr.) och 

att två båtar byts ut (300 000 kr.). 
4. Samordningen av civilförsvarets och polisens radiosystem (System 

70) fortgår planenligt. Utbyggnaden är nu klar i Norrland och Dalarna 
och beräknas med undantag av vissa storstadsområden vara slutförd i 
hela landet under år 1972. Tidigare har anvisats ca 35,9 milj. kr. och! 
för nästa budgetår begär styrelsen ca 4,2 milj. kr. 

För inköp av fasta radiostationer och talförvrängningsutrustningar 
begärs ca 1,4 milj. kr. 

För inköp av radio- och orderutrustning till motorfordon, helikopt
rar och båtar beräknas ca 2,3 milj. kr. 

För rörliga radioanläggningar i övrigt begärs 300 000 kr. 
Styrelsen föreslår att 400 bärbara radiostationer anskaffas till en kost

nad av 2 milj. kr. 
För att förbättra framkomligheten och säkerheten i trafiken vid de 

norra infarterna till Stockholm - Roslagstull och Norrtull - föreslår 
styrelsen vidare anskaffning av TV-övervakningsutrustning för 600 000 

kr. 
För att färdigställa ledningscentralerna i Göteborg och Malmö m. m. 

yrkar styrelsen 1,2 milj. kr. 

För utbildningsverksamheten krävs anskaffande av radiostationer för 

fordon och bärbara radiostationer till en sammanlagd kostnad av 
550 000 kr. 

För anskaffande av viss utrustning för direktkommunikation mellan 
fordon och dataregister yrkar styrelsen 250 000 kr. 

5. Styrelsen föreslår att medel beräknas för en ökning av antalet 
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hundar med 25 och för utbyte av 65 hundar och tio hästar samt anskaf

fande av dressyrmateriel och viss annan utrustning. 

6. För utökning och utbyte av trafikövervakningsmateriel som bil

vågar, radarhastighetsmätare, kamerautrustningar, traffipaxutrustningar, 

trafikhastighetsanalysatorer m. m: begär styrelsen ca 2 milj. ki-. 

Departementschefen 

1. Jag beräknar medel för inköp av en skåpbil för transportändamål 

för hundskolan i Sollefteå, fem skåpbilar för. transporter av. gripna och 

omhändertagna, fyra bilar för trafikövervakning och 20 bilar för spa-. 

ningsverksamheten. 

För utbyte av omkring 660 bilar och 100 motorcyklar beräknar jag ca 

17,1 milj. kr. och för utbyte av scooters ca 330 000 kr. 

3. Två medelstora båtar bör bytas ut. 

4. För den fortsatta utbyggnaden av polisens radionät beräknar jag 

4,2 milj. kr. för nästa budgetår. 

För fasta radiostationer beräknar jag 100 000 kr. och för radioan

läggningar till fordon ca 1,6 milj .. kr. Vidare ·beräknar jag 1 milj. kr. för 

200 bärbara radioapparater. 

Jag har vidare beräknat 1,2 milj. kr. för utrustning för ledningscentra

lerna för polisen i Göteborg och Malmö. 

6. Under posten till trafiköverva~ningsmateriel m. m. beräknar jag 

ca 750 000 kr. för utbyte av sådan materiel och medel för inköp av fyra 

traffipaxutrustningar och viss garageutrustning. 

Av reservationen på anslaget kan 2 milj. kr. d.isponer_as för :andra 

ändamål än de ursprungligen avsedda och därför tas i anspråk för ny

anskaffning av utrustning under nästa budgetår. Med hänsyn härtill be

räknar jag medelsbehovet till 27 milj. kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Polisverket: Inköp av motorfordon m. 1~1 •. för budgetåret 

1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 27 000 000 kr., varav 

20 700 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen. 

B 3. Polisverket: Underhåll och drift av motorfordon m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

47 174 465 

149 350 000 

57 350 000 

1 Av anslaget skall 28,5 milj. kr. avräknas mot automobilskattemedlen. 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

· Rikspolis- Dep.chefcn 
styrelsen 

Underhåll och drift av motor-
fordon m. m. 23 650 000 +9 625 000 +7 100000 

Underhåll och drift av helikopt-
rar m. m. 4 550 000 +1465000 +1 000000 

Underhåll och drift av båtar · 650 000 + 380 000 + 300 000 
Underhåll och vård av radio-

anläggningar m. m. 8 950 000 ' 185 000 "T 

Underhåll och vård av· fordons-
utrustning m. m. 2 700 000 500 000 

Försäkring av motorfordon 850 000. + 125 000 + 50000 
Underhåll och vård av hästar 

m.m. 350 000 +. 90 0.00 +. 50000 
Underhåll och vård av hundar 

m.m. 1450000 + 595 000 + 300 000 
Underhåll och vård av personlig 

utrustning m. m. 3 700 000 + 675 000 + 600 000 
Underhåll och vård av trafiköver-

vakningsmateriel m. m. 500 000 + 250 000 _+ 200000 
Underhåll och vård av kriminal-

teknisk utrustning m. in.· 1700000 -I 200000 -1 200000 
Underhåll och vård av speciell 

materiel m. m. 300 000 + 200 000 + 100000 
49 350 000 +12 390 000 +s ooo ooo 

Rikspolisstyre/sen 

Ambulans- och räddningsflygtjänsten utförs nu i regel av privata 
flygföretag med vilka särskilda avtal har träffats. De fasta kostnaderna 
är relativt stora vilket medför att kostnaderna för varje flygtimmc· är 
högre än om verksamheten bedrivs med egna helikoptrar. Genom att 
byta ut två av de helikoptrar som styrelsen nu förfogar över mot två 
större helikoptrar och anskaffa ytterligare en sådan helikopter skulle 
förutsättningar skapas för att överta ambulans- och räddningsflygtjäns
ten i Stockholm, Göteborg och norra Kalmar län med skärgården inom 
Östergötlands län. Invcsteringskostnadema för detta uppgår till ca 3,3 
milj. kr., medan driftskostnaderna skulle minska med 300 000 kr. i för
hållande till innevarande budgetår. Därtill skulle helikoptrarna kunna 
utnyttjas även för polisiära ändamål. 

Styrelsen har alternativt föreslagit att staten i stället hyr tre helikopt
rar, vilka skulle användas i första hand till ambulans- och räddnings
flygtjänst i de områden som tidigare har nämnts men också i viss ut-· 
sträckning för polisiära ändamål. De fasta kostnaderna kan därvid för
delas på betydligt fler flygtimmar än f. n. Den totala driftskostnaden 
-~tannar vid samma belopp som i det första alternativet ( + 1 milj. kr.), 
För underhåll och drift av styrelsens egna helikoptrar beräknas ca 1,8 
milj. kr., för förhyrning av tre helikoptrar för såväl ambulans- och 
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räddningsflyg som polisiära ändamål ca 1,9 milj. kr., för ambulans- och 
räddningsflyg inom övriga områden ca 1,2 milj. kr. och för förhyrning 
av helikoptrar för förstärkning av helikopterövervakningen under som
marhalvåret ca 600 000 kr. 

Departementschefen 

I mina anslagsberäkningar utgår jag från att rikspolisstyrelsen övertar 
ambulans- och räddningsflygtjänsten i stockholms- och göteborgsområ
dena samt i Kalmar och Östergötlands län. Jag anser att styrelsen bör 
hyra helikoptrar för ändamålet och i övrigt bedriva verksamheten på det 
sätt som styrelsen har föreslagit. Detta innebär bl. a. att styrelsen får 
träffa fleråriga avtal om förhyrning av helikoptrar för ambulans- och 
räddningsflygtjänst. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
57 350 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Polisverket: Underhåll och drift av motorfordon m. m. för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 57 350 000 kr., 
varav 33 400 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen. 

B 4. Polisverket: Särskild polisverksamhet för hindrande och uppdagan
de av brott mot rikets säkerhet m. m. 

1970171 Utgift 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

34 234 988 
35 300 000 
41680 000 

Rikspolisstyre/sen föreslår att anslaget förs upp med 44 450 000 kr. 

Departementschefen 

En redogörelse för innebörden av förslagen bör med hänsyn till 
ärendets natur inte ingå i statsrådsprotokollet. Ytterligare upplysning
ar bör i stället ges vederbörande riksdagsutskott. 

Anslaget bör tas upp med 41680000 kr. ökningen av anslaget be
ror på automatiska kostnadsökningar. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Polisverket: Särskild polisverksamhet för hindrande och 

uppdagande av brott mot rikets säkerhet m. m. för budget
året 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 41 680 000 kr. 
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B 5. Polisverket: Diverse utgifter 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1 739 621 
1500000 
1500 000 

Kungl. Maj:t har genom särskilda beslut meddelat föreskrifter om 
vilka kostnader som skall bestridas från detta anslag. Från anslaget 

betalas 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 för
svunna personer och för stängsel kring övergivna gruvhål. Kostnader 
i övrigt för polisverksamheten som ej skall bestridas från annat an
slag kan efter beslut av Kungl. Maj:t betalas från anslaget. 

Rikspolisstyre/sen föreslår att anslaget förs upp med oförändrat be
lopp. 

Departementschefen 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Polisverket: Diverse utgifter för budgetåret 1972/73 an

visa ett förslagsanslag av 1 500 000 kr. 

B 6. Lokala polisorganisatiÖnen: Förvaltningskostnader 

1970/71 Utgift 822 019 747 
1971/72 Anslag 1883 250 000 
1972/73 Förslag 1076750 000 

1 Av anslaget skall 203,3 milj. kr. ·avräknas mot automobilskattemedlen. 

Rikspolisstyrelsen utövar som central förvaltningsmyndighet högsta 
inseendet över polisväsendet. Länsstyrelsen är högsta polismyndighet i 
länet. I varje län, utom Gotlands län, finns hos länsstyrelsen en länspo

lischef och i vissa län dessutom en biträdande länspolischef. Varje län 
iir indelat i polisdistrikt, som för hela landet uppgår till 119. I varje 
polisdistrikt finns en chef som är polismästare. 

3 Riksdagen 1972. 1 sam!. Nr 1. Bilaga 4 
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1971 /72 Beräknad ändring 1972/73 

Rikspolis- Dep.chefen 
styrelsen 

Personal 
Tjänstemän i polischefskarriären 254 
Övriga polismän, exklusive 

personal i rekryteringskåren 13 371 + 910 + 200 
Annan personal 2 706 + 300 + 30 

16331 +1210 + 230 

Anslag 
Lönekostnader till tjänstemän 707 840 000 +219910000 +168 960 000 
Lönekostnader till extra polismän 

(polisaspiranter) 42150 000 
Lönekostnader till övrig extra perso-

nal och till tillfällig arbetskraft 9 900000 + 1990000 + l 900 000 
Ersättningar till sakkunniga 4 950 000 + 500 000 + 500 000 
Sjukvård 1450000 
Reseersättningar 28 500 000 + 2100000 + 3 000000 
Lokalkostnader 57 350 000 +14995 000 + 14 500 000 
Kostnader för personalvårdande 

och trivselbefrämjande åtgärder · 175 000 + 12000 + 5 000 
Expenser 23 950 000 + 3 850 000 + 3 700 000 

Därav engångsutgifter (500 000) 
Kostnader för förpassning och 

för kost och sjukvård för om-
händertagna personer m. m. 1500000 + 500000 + 500000 

Kostnader för regionalt och 
lokalt anordnad utbildning 1550000 + 450 000 

Särskilda utgifter i polistjänsten 900 000 + 75 000 
Ersättning för skador vid flygan-

de inspektion 35 000 15 000 
Framkallning och kopiering av 

film m. m. 500 000 
Ersättning för skador på polis-

mans lösa egendom 100 000 
Ersättning till enskilda för bi-

träde åt ordningsmakten 50000 
Kostnader för inköp av unifor-

mer till polischefspersonal 50000 
Kostnader för polititransporter 600 000 + 200 000 + 200000 
Kostnader för trafiknämnder 250000 
Kostnader för företagsnämnder 150 000 + 50000 + 50000 
Vissa kostnader för förundersök-

ning m. m. 900 000 + 150000 + 150 000 
Övriga utgifter 400000 + 100000 + 50000 

883 250 000 +244 882000 +193 500 000 

Rikspolisstyre/sen 

l. Löne- och prisomräkning m. m. 181189 000 kr. 
2. Polischeferna har yrkat sammanlagt 2 296 tjänster och länsstyrel

serna 2 039. Rikspolisstyrelsen föreslår att 1 210 nya tjänster inrättas. 
Av dessa är 910 avsedda för polismän och 300 för annan personal. 
Fördelningen av de föreslagna nya tjänsterna framgår av följande 
sammanställning. 
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Stock- (Riks- Göte- Malmö Sum- Öv- Totalt 
holms omfatt- borgs- pd ma riga 
pd ande pd pd 

verk-
sam het) 

Polismanstjänster 
Polismästarnas kanslier 25 25 
Ordningsavdel-

ningar 
Övervaknings-

sektioner 46 26 24 96 179 275 
Trafiksektioner 11 7 5 23 37 60 
Kriminalavdelningar 
Spaningsrotlar 2 10 4 16 64 80 
Allmänna utrednings-

rotlar 3 3 17 20 
Brottsutredande rotlar 10 3 3 16 114 130 
Vik.- o. förstärk-

ningspersonal 1130 
Länstrafikgrupper 3 7 10 20 170 190 

Andra tjänster 
Kontorspersonal 140 
Övrig personal 1260 

Summa 69 13 47 45 174 606 1 210 

1 Polismanstjänstema för vikariats- och förstä1kningstjänstgöring samt tjäns-
terna för kontorspersonal och övrig personal har inte fördelats på polisdistrikt. 

3. Polispersonal 

a) Polisma11stjä11ster vid polismästarnas kanslier. Styrelsen föreslår 
att 25 tjänster inrättas för handläggning och beredning av polismyn
dighetsärenden för att därigenom bereda polischeferna och avdel
ningscheferna mera tid att ägna sig åt ledningsfunktionen. 

b) övervakningsverksamhet. Styrelsen framhåller att den ökade 
brottsligheten har medfört att tillgänglig personal på övervaknings
sektionerna huvudsakligen måste utnyttjas för utryckningstjänst. Den 
preventiva effekten av övervakningstjänsten har därigenom i stort sett 
gått förlorad och fotpatrullering förekommer endast i allt för liten 
omfattning. Många polisdistrikt saknar alltjämt tillgång till vakthavan
de befäl dygnet om. Av de 275 tjänster som styrelsen yrkar, avser 21 
vakthavande befäl. Styrelsen begär 140 polisassistenttjänster för för
stärkning av övervakningssektionerna främst i medelstora och mindre 
polisdistrikt. För Stockholms polisdistrikt yrkas 30 tjänster för bevak
ning av tunnelbanan och i Malmö polisdistrikt anses stadsdelspoliscn 
snarast böra reorganiseras. För ändamålet yrkas 14 tjänster. 

Styrelsen föreslår vidare att fasta sjösektioner liknande den som 

f. n. finns i Stockholms polisdistrikt inrättas vid ordningsavdelning
arna i vissa polisdistrikt. För detta ändamål föreslår styrelsen sam
manlagt 67 tjänster. 
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c) Utredningsverksamhet. Till följd av bi'ottsutvccklingen och arbets
tidsförkortningen är det nödvändigt att förstärka kriminalavdelning-· 
arna. Antalet balanserade ärenden har ökat i flertalet polisdistrikt och 
är av en storleksordning som inte kan accepteras. Av de föreslagna 
förstärkningarna föreslås 20 bli placerade vid de allmänna utred- -
ningsrotlarna och 130 vid de brottsutredandc rotlarna, främst i storstads

områden och andra distrikt, där behovet av utökning är särskilt fram
trädande. 

d) Spaningsverksamhet. Styrelsen föreslår att spaningsorganisatio
nen tillförs ytterligare 80 tjänster. Tio av dessa tjänster bör inrättas i 
Stockholms polisdistrikt och ställas till styrelsens förfogande för riks
omfattande verksamhet. 

e) Trafikövervakningsverksamhet. Den kraftiga stegringen av väg
trafiken och det ökade antalet trafikolyckor kräver allt större in
satser från polisens sida för att trygga säkerheten och underlätta fram
komligheten på våra vägar. Styrelsen anser att en utökad trafiköver
vakning skulle medföra en minskning av antalet trafikolyckor, rädda 
människoliv och minska antalet skadade personer. Därmed skulle 
också en reducering uppkomma av samhällets direkta och indirekta 
kostnader för trafikolyckorna. Styrelsen föreslår att 187 tjänster in
rättas på länstrafikgrupperna, 60 på trafiksektionerna och tre för riks
omfattande verksamhet. För att få ut största möjliga effekt av trafik
övervakningen anser styrelsen det nödvändigt att övervakningen plan
läggs och leds av befäl. Av de begärda tjänsterna yrkas därför 62 tjäns· 
ter som yttre befäl. 

f) Personal för vikariats- och f örstärkningstjänstgöring. Förslaget 
bygger på normen en extra ordinarie polisman på fem ordinarie po
lismän. 

4. Annan personal än polispersonal 

a) Kontorspersonal. Styrelsen yrkar 40 tjänster som bedöms erforder
liga till följd av föreslagen utökning av polispersonal. 

b) övrig personal. För att det påbörjade överförandet av arbetsupp
gifter från polispersonal till annan personal skall kunna fortsätta yrkar 

styrelsen att ytterligare 150 kvalificerade biträden får anställas. Av dessa 
avses 30 för beredande av polismyndighetsärenden, 80 för utrednings
verksamhet och 40 för tjänstgöring i regionala sambandscentraler och 

som radiooperatörer i de större polisdistrikten. Vidare yrkar styrelsen 20 

tjänster för fordonsredogörare -och 90 tjänster för personal i byråkar
riären samt för expeditions-, telefonist-, vakt-, delgivnings-, foto-, ga
rage- och förrådspersonal. 15 av tjänsterna i byråkarriären är avsedda för 
särskilda sektioner vid kansliavdelningarna i Stockholms, Göteborgs. och 
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Malmö polisdistrikt för handläggning av utredningar i ärenden om brott 
i tjänsten av tjänsteman ino~ polisorganisationen. 

5. Ersättning för skador på polismans lösa egendom. 

Styrelsen föreslår a~t e~sättning av statsmedel skall utgå även till· ar~ 
restvakter och annan personal som anlitas för arrestbevakningsuppgif

tcr inom polisväsendet och som under utövning av tjänsten tillfogas 
skada på lös egendom om skadan uppkommit genom annans vållande 

eller av våda. 

Departementschefen 

Jag beräknar medel för bl. a. 200 nya polismanstjänster. Av dessa av
ses 90 för övervakningstjänst, 20 för trafikövervakningsverksamhet, 60 

! . 

för spanings- och utredningsverksamhet och 30 för vikariats- och för-

stärkningstjänstgöring." :bet ankommer på Kungl. Maj:t att besluta om 
fördelningen av tjänsterna: på polisdistrikt. 

För de medel som jag beräkriar .för extra personal och tillfällig ar

betskraft bör 30 nya tjänstemän kunna anställas. Dessa tjänster bör 
användas för att möjliggöra överförande av arbetsuppgifter från polis

personal till annan personal. Några nya tjänster i byråkarriären synes 

inte behöva inrättas. 
Jag förordar att den rätt till ersättning för förstörd lös egendom som 

gäller under vissa förutsättningar för polisman i tjänsten skall gälla 
även för arrestvakter öch annan personal som anlitas för arrestbevak
ningsuppgifter inom polisväsendet och som inte har detta skydd. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag· anslaget till 

1 076 750 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdag~n att 

1) godkänna av mig förordade grunder för skade:ersätthing till 
personal för arrestbevaknirigsuppgifter, 

2) till Lokala polisorganisationen: Föri•alfningskostnader'för bud
getåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 1076750 000 kr., 
varav 247 700 000 kc att avräknas· mot automobilskattemedlen. 

B 7. Lokala polisorganisationen: Utrustning 

1970171 Utgift 14 022 83l Reservation 

1971172 Anslag 111700000 
1972173 Förslag 3 000 000 

1 Av anslaget skall l 650 000 kr. avräknas mot automobilskattemedlen. 
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1971/72 Beräknade kostnader 1972/73 

Rikspolis- Dep.chefen 
styrelsen 

Inventarier och annan utrust-
ning till nya polislokaler 4500000 9100 000 5 000000 

Inventarier och utrustning till 
polisskolan Ulriksdal 1800000 

Möbler, kontorsmaskiner och 
andra inventarier 2 500 000 4 300000 1200000 

Personlig utrustning 1700000 3 390 000 1600000 
Övrig utrustning 
a) Förvaringsskåp och utrust-

ning för larmskydd 900000 1150 000 600000 
b) Kriminalteknisk materiel 800000 1050000 150 000 
c) Utrustning för fjällrädd-

ningstjänst 100 000 100 000 
d) Kartutrustning 100 000 100 000 
e) Utbildningsmateriel 200000 325 000 50000 
f) Speciell materiel 900000 2120 000 200000 

Reserverade medel - 5 800000 

11700000 23435 000 3 000 000 

Rikspolisstyrelsen 

2. För att fullfölja ombyggnadsprogrammct för polisskolan Ulriksdal 
begär styrelsen 1,8 milj. kr. 

3. För inköp av kontorsmaskiner samt av möbler och andra inven
tarier till följd av föreslagna personalökningar beräknar styrelsen 
1 055 000 kr. resp. 1 880 000 kr. För komplettering av möbler och andra 
inventarier beräknas 300 000 kr. För fortsatt upprustning av polisdi- . 
striktens utrustning i fråga om kontorsmaskiner yrkas 1 070 000 kr. 

4. Enligt gällande bestämmelser skall viss personlig utrustning till
delas polispersonalen. Sålunda erhåller polisaspiranter uniform kostnads
fritt. övrig polispersonal har inte denna förmån men speciell utrust
ning tillhandahålls viss personal. Styrelsen har beräknat kostnaderna för 
anskaffning av personlig utrustning till 3 390 000 kr. 

5 a) Styrelsen yrkar drygt 200 000 kr. för säkerhetsskåp, vapenskåp 
och larmskydd som bör kompletteras i flera polisdistrikt. För fortsatt 
upprustning av manöverbord på sambands- och förbindelsecentraler 
samt på radioexpeditioner bl. a. med hänsyn till genomförandet av det 
nya radiosystemet, beräknar styrelsen 940 000 kr. 

5 b) Styrelsen yrkar att kriminalteknisk materiel anskaffas för 
1 050 000 kr., varav 350 000 kr. avses för kriminalteknisk fältutrust
ning. 

5 c) För fjällräddning behövs bl. a. ytterligare patrull- och depåutrust
ningar. 
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5 d) Med anledning av ändringar av polisdistriktens gränser till följd 
av kommunreformen erfordras viss revidering av befintlig kartmateriel. 

5 e) För upprustning av polisens utbildningsresurser yrkar styrelsen 
325 000 kr., varav 75 000 kr. för polisskolan Ulriksdal. 

5 f) För skydds- och räddningsutrustning m. m. beräknar styrelsen 
sammanlagt 2 120 000 kr., varav bl. a. 100 000 kr. för framrycknings

skydd, 230 000 kr. för gasutrustning, 870 000 kr. till utrustning för spe
ciell övervakning, 230 000 kr. för släpvagnar och staket och ca 330 000 
kr. för räddningsutrustning som båtar med motor och trailer, gummi
båtar och flytvästar. 

Departementschefen 

Av reservationen kan 5,8 milj. kr. disponeras för andra ändamål än 

de ursprungligen avsedda och därför tas i anspråk för nyanskaffning av 
utrustning under nästa budgetår. Med hänsyn härtill beräknar jag me
delsbehovet till 3 milj. kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Lokala polisorganisationen: Utrustning för budgetåret 

1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 3 000 000 kr., varav 
600 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen. 

B 8. Statens kriminaltekniska laboratorium 

1970171 Utgift 

1971172 Anslag 
1972173 Förslag 

3 610 595 
4175000 
4 720 000 

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 självständig forskning inom. sitt verksamhets
område. 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Rikspolis- Dep.chefen 
styrelsen 

Personal 
Handläggande personal 33 + 3 
övrig personal 27 ' I ' 

60 + 4 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 3 212 000 +639100 +404000 
Sjukvård 12 000 
Reseersättningar 19 000 + 3 000 -i- 3 000 

Därav utrikes resor ( 14 000) 
Lokalkostnader 687 000 + 83 400 + 83 000 
Expenser 215 000 + 75 000 + 35000 

Därav engångsutgifter (115 000) (+ 60000)' (+ 20000) 
Övriga utgifter (inköp av för-

brukningsmateriel för Jabora-
torieverksamheten m. m:) 40 000 + 20000 + 20000 

4185 000 +820500 +545000 

Uppbörds medel 
Ersättning för utförda under-

sökningar m. m. -10 000 

Nettoutgift 4175 000. +820 500 +545 000 

Rikspolisstyre/sen 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 515 788 kr. 
2. Laboratoriets arbetsuppgifter har ökat kraftigt under de senaste 

åren, främst beroende på narkotikabrottens utveckling. Styrelsen före
slår att laboratoriet förstärks med en förste byråingenjör för att ut
arbeta analysmetoder för befintliga och nya narkotiska medel ( + 55 700 
kr.) samt med två kemister vid den kemiska sektionen och en laborato

rieassistent vid den biologiska sektionen ( + 168 000 kr.). 
3. För inköp av möbler, viss apparatur och andra inventarier begär 

styrelsen ytterligare 75 000 kr. 

Departe111e11tschef en 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget· till · 

4 720 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens kriminaltekniska laboratorium för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 4 720 000 kr. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 4 Justitiedepartementet 

B 9. Polisenheter med särskild budget · 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1 000 
1000 

41 

Försök med programbudgetering pågår vid sex polisdistrikt, nämli
gen Eskilstuna, Huddinge, Hässleholms, Jakobsbergs, Västerås och 
Växjö polisdistrikt. Genom beslut den 3 juni 1971 har rikspolisstyrelsen· 
bemyndigats att utvidga försöksverksamheten till att omfatta samtliga 
polisdistrikt i Södermanlands län samt de operativa funktioner som läns
polischefen i Södermanlands län utövar och som ställer anspråk på re
surser från polisdistrikten. : · 

Verksamheten är tills vidare indelad i programmen Allmän polisverk
samhet och Särskild polisverksamhet. Programmet Allmän polisverk
samhet delas i sin tur in i delprogrammen övervakil.ingsverksamhet, Ut
redningsverksamhet och Serviceverksamhet. Delprogrammen delas. in 
enligt de behov som ställs av den interna budgeten. 

övervakningsverksamhet omfattar alla de åtgärder som syftar till att 
upprätthålla allmän ordning och säkerhet, förebygga brott samt hindra 
att den allmänna ordningen störs genom brott eller på annat sätt. 

Utredningsverksamhet omfattar alla de åtgärder. som sammanhänger 
med utredningar över begångna. brott och förseelser;. 

Serviceverksamhet omfattar :de åtgärder som· sammanhänger med be
handling av polismyndighetsärenden såsom tillstånds- och yttrande7 
ärenden, förpassningar, handräckning vid förpassning, sociala ärenden 

m. fl. 
Utöver de nyssnämnda programmen finns ett internt . program för 

distriktsadministration. <Till detta program hänförs administrativa ar
betsuppgifter, som distriktsindelning, avdelningsledning, kameralt ar
bete, kassagöromål, personal~ och avlöningsrcdovisning m. m. 

Verksamheten vid försöksdistrikten regleras för innevarande bud
getår genom särskild av Kungl. Maj:t godkänd budget, som inom .en 
totalram förslagsvis är. bunden till delprogrammen övervakningsverk
samhet, Utredningsverksamhet och Serviceverksamhet. 

Rikspolisstyre/sen 

Innan ett programbudgetsystem kan införas inom hela polisväsendet 
är det nödvändigt att ytterligare erfarenheter vinns genom en successivt 

utbyggd fortsatt försöksverksamhet. Dessutom behövs viss tid för· utvär.
dering och analys av försöksverksamheten.med sikte.på att finna former 
och tekniska lösningar för ett för polisväsendet ändamålsenligt program

budgetsystem. 
För nästa år föreslår styrelsen· viss uppföljning av verksamheten inom 

landets samtliga polisdistrikt i syfte att tillhandahålla dem underlag för 
planering och budgetering i pogramtermer. 
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Den anslagsframställning som lämnats i programtermer berör endast 
verksamheten vid de sex särskilt nämnda polisdistrikten. Dessa har gjort 
en resurs- och verksamhetsplanering för nästa budgetår. 

För övervakningsverksamheten och utredningsverksamheten räknar 
distrikten med större insatser på grund av ökningen av antalet brott 
som kommit till polisens kännedom. 

Med utgångspunkt i distriktens planering har styrelsen preliminärt be
räknat medelsbehovet under ordinarie anslag för de sex försöksdistrik
ten till 23,3 milj. kr. för övervakningsverksamhet, till 18,6 milj. kr. för 
utredningsverksamhet och till 4,7 milj. kr. för serviceverksamhet elle1 
sammanlagt 46,6 milj. kr. Dessutom har styrelsen beräknat 1 milj. kr 
som reservkapacitet till styrelsens förfogande för att möta uppkom
mande medelsbehov inom något av försöksdistrikten och 2,9 milj. kr. för 
att bestrida sådana utgifter inom försöksdistrikten som inte faller inom 
ramen för försöksverksamheten. 

Departemen tscl1ef en 

Försöken med programbudgetering inom polisväsendet är ett led i 
strävandena att skapa bättre planeringsinstrument inom polisväsendet. 
För att man skall kunna tillgodose önskemål om en samordnad planering 
inom rättsväsendet som helhet omfattar utrednings- och försöksverksam
heten med programbudgetering, förutom polisväsendet, även åklagarna, 
de allmänna domstolarna och kriminalvården. Frågor som gäller plane
ring inom rättsväsendet som helhet och rättsväsendets myndigheters 
samverkan med andra organ uppmärksammas emellertid nu i första 
hand av samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet vid uppbyggna
den av rättsväsendets informationssystem (RI). Praktiska försök med 
programbudget har hittills gjorts endast inom vissa enheter i polisväsen
det och kriminalvården. 

Vid en vidare utveckling av programbudgeteringen inom rättsväsendet 
bör man ägna fortsatt uppmärksamhet åt de krav som en samverkan 
mellan rättsväsendets myndigheter inbördes och deras samarbete med 
andra myndigheter kan ställa. Det är också angeläget att de program
budgetsystem som kan komma att införas vid myndigheterna blir av
stämda i förhållande till varandra och att de kan . tillgodose statsmak
ternas mer övergripande krav. 

Den vidare utvecklingen av programbudgetering inom polisväsendet 
bör även grundas på en . utvärdering och analys av de erfarenheter som 
successivt vinns i försöksverksamheten inom polisväsendet. Jag vill i 
detta sammanhang erinra om att Kungl. Maj:t uppdragit åt riksrevisions
verket att med biträde av berörda myndigheter utvärdera försöksverk
samheten rörande programbudgetering. 

Jag vill också hänvisa till vad chefen för finansdepartementet tidigare 
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denna dag anfört vid sin anmälan av För flera huvudtitlar gemensamma 
frågor (punkt 10). 

Vissa inslag i den programbudgetering som prövats i försöksverksam
heten bör kunna föras vidare till andra polisdistrikt redan inom ramen 
för nuvarande system för medelstilldelning. I övrigt bör försöksverksam
heten fortsätta i den nuvarande omfattningen. 

Det är ännu inte möjligt att med säkerhet bedöma medelsbehovet för 
nästa budgetår. Det kan ske först efter ytterligare utredningar. Det slut
liga beloppet torde få fastställas av Kungl. Maj:t. Jag anser därför att 
anslaget liksom för innevarande budgetår bör tas upp med ett formellt 
belopp av 1 000 kr. De utbetalningar som skall belasta anslaget skall leda 
till motsvarande besparingar på andra riksstatsanslag för polisväsendet. 
Det ankommer på Kungl. Maj:t att meddela föreskrifter härom. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Polisenheter med särskild budget för budgetåret 1972/73 

anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 
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C ÅKLAGARVÄSENDET 

C 1. Riksåklagaren 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

2 579 009 

2 940 000 ' 
3 275 000 

Riksåklagarcn (RA) är .den högste åklagaren och leder åk lagarväsen- . 

det i landet. 
RA:s kansli är organiserat på två byråer, kansliby~ån och tillsynsby

rån. Vid sidan härav finns viss personal för RA:s egen åklagarverksam~ 
het. 

1971/72 

Personal 
Handläggande personal 17 
Övrig personal 24 

41 

Anslag 
Lönekostnader 2515000 
Sjukvård 13 000 
Reseersättningar 81 000 

Därav utomnordiska xesor (10000) 
Lokalkostnader 116000 
Expenser 215 000 

2 940 000 

Riksclklagaren 

Beräknad ändring 1972/73 

RÅ Dep. chefen 

-1 
-2 

-3 

+ 295 000 + 215 000 

+ 6000 + 6000 

+ 71 000 + 74000 
+ 36000 + 40000 

+ 408 000 + 335 000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 295 000 kr. 
2. RA:s åklagarverksamhet i högsta domstolen har ökat. En tredje 

tjänst som byråchef för åtalsärenden bör inrättas i utbyte mot nuva

rande göromålsförordnande på helår. 
3. Medel yrkas för bevakning av RA:s lokaler ( + 4 000 kr.). 
4. I samband med att en redovisningscentral inrättas inom domstols

väscndcts organisationsnämnd den 1 juli 1972 kan tre årsarbetskrafter 
vid kanslibyrån inom RA:s kansli frigöras. 

Departementsclzef en 

Jag har beräknat medel för en ny tjänst som byråchef i Ce 1 för åtals
ärenden, varvid ett förordnande att bestrida på byråchef ankommande 
göromål kan upphöra. Tre tjänster vid RA:s kansli kan dras in. 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

3 275 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår.riksdagen att 

1) bemyndiga Kungl. Maj:t att hos riksåklagaren inrätta en tjänst 

som byråchef i Ce 1,: 
2) till Riks<lklagaren för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslags

anslag av 3 275. 000 kr. 

C 2. Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

60147 245 

66 350 000' 
77 250 000 

Sammanlagt finns i landet 21 länsåklagarmyndigheter. Tre av dessa 

är gemensamma för vardera två län. Länsåklagare fullgör åklagarupp

giften när denna uppgift är särskilt krävande. Chef för länsåklagar

myndighet utövar ledningen av åklagarverksamheten inom myndighetens 

verksamhetsområde. 

Landet är indelat i 90 åklagardistrikt. Stockholms, Göteborgs och 

Malmö åklagardistrikt ingår inte i länsåklagarmyndighets verksamhets

område. Chef för åklagarmyndigheten i dessa tfe städer är en över

åklagare som har motsvarande uppgifter som chefen för en länsåklagar

myndighet. Åklagarmyndigheterna i de övriga 87 åklagardistrikten lyder 

under Jänsåklagarmyndighet och har som chef en chefsåklagare. 

Personal 

Länsåklagare och överåklagare 
Chefsåklagare, kammaråklagare 

och distriktsåklagare 
Assistentåklagare och åklagar

aspiranter 
övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Därav utomnordiska resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

Därav engångsutgifter 

1971/72 

35 

422 + 
113 
560 

1130 

Beräknad ändring 1972/73 

RÅ Dep. chefen 

3 + 
3 
3 

3 + 

10 

3 
3 

4 

58 153 000 +10063 000 + 9 697000 
100 000 

1770000 + 336 000 + 360 000 
20 000) 

4 469 000 + 514 000 + 531 000 
1858000 + 267 000 + 312000 

631 000) (+ 44000) (+ 74000) 

66350 000 +11180 000 +10900000 
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A. Riksåklagaren 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 9 371 000 kr. 
2. Vid länsåklagarmyndigheten i Stockholms län och Gotlands län 

bör på grund av ökad arbetsbelastning inrättas ytterligare en tjänst för 
länsåklagare i Be 6 i utbyte mot nuvarande göromålsförordnande. 

3. Vid envar av åklagarmyndigheterna i Södertälje, Linköpings, Bo

rås, Köpings och Kiruna åklagardistrikt behövs på grund av ökad ar
betsbelastning en förstärkning med en åklagartjänst ( + 394 000 kr.). 

4. För olika åklagarmyndigheter begärs nio biträdestjänster 
( + 345 000 kr.). 

5. Genom sammanläggning av Lidköpings och Skara åklagardistrikt 
samt Bollnäs och Söderhamns åklagardistrikt kan två chefsåklagartjäns
ter ( - 163 000 kr.) och tre biträdestjänster (- 95 000 kr.) dras in. Vi
dare kan tre assistentåklagartjänster och nio extra biträdcstjänster dras 
in (- 474 000 kr.). 

B. Ny organisation av åklagarmyndigheterna i Göteborgs och Malmö 

åk/agardistrikt 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande tillkallade chefen för justi
tiedepartementet den 18 december 1970 sakkunniga1 med uppdrag att 
verkställa översyn av organisationen vid åklagarmyndigheten i Göteborgs 
åklagardistrikt och att söka anpassa organisationerna vid åklagarmyndig
heten och Göteborgs tingsrätts brottmålsavdelningar till varandra. Ge
nom beslut av Kungl. Maj:t den 27 maj 1971 vidgades uppdraget att 
avse även åklagarmyndigheten i Malmö åklagardistrikt och brottmåls
avdelningarna vid Malmö tingsrätt. De sakkunniga avgav förslag (Ds Ju 
1971: 20) i frågan den 10 september 1971. 

De sakkunniga föreslår att antalet kammare vid åklagarmyndigheten 
i Göteborg minskas från fem till fyra och vid åklagarmyndigheten i 
Malmö från fyra till tre samt att antalet brottmålsavdelningar vid Göte
borgs tingsrätt minskas från fem till fyra. För Malmö tingsrätts del 
föreslås inte någon ändring i fråga om antalet brottmålsavdelningar. De 
sakkunniga föreslår vidare att antalet tjänster vid åklagarmyndigheten 
i Göteborg ökas med fyra åklagartjänster. Tre tjänster som byråinspek
tör, två i Göteborg och en i Malmö, bör bytas ut mot kammaråklagar
tjänster. De arbetsuppgifter som åvilar de tre kammaråklagare, två i 

Göteborg och en i Malmö, som f. n. står till överåklagarnas förfogande 
föreslås bli fördelade på åklagare inom kammarorganisationen. 

Åklagarmyndigheternas interna organisation har i fråga om såväl 
åklagartjänster som övriga tjänster byggts upp efter i huvudsak samma 
riktlinjer som tillämpades vid omorganisationeri av åklagarmyndigheten 

' Borgmästaren, numera lagmannen Carl-Anton Spak, ordförande, länsåklagaren 
Sven-Olof Håkansson och kammaråklagaren Gösta Welander. 
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i Stockholms åklagardistrikt. Bl. a. föreslås att en tjänst för handläggan
de personal inrättas vid överåklagarens kansli i båda åklagardistrikten. 

Yttranden över de sakkunnigas förslag har avgetts av riksåklagaren 
(RÅ), Svea hovrätt, hovrätten över Skåne och Blekinge, hovrätten för 
Västra Sverige, rikspolisstyrelsen, domstolsväsendets organisationsnämnd 
(DON), Stockholms, Göteborgs och Malmö tingsrätter, överåklagarna 
vid åklagarmyndigheterna i Stockholms, Göteborgs och Malmö åklagar
distrikt, statskontoret, Föreningen Sveriges statsåklagare, Föreningen 
S~eriges åklagare, Tjänstemännens centralorganisations statstjänste
mannasektion (TCO-S), Sveriges akademikers centralorganisation 
(SACO) och Sveriges advokatsamfund. 

Praktiskt taget samtliga remissinstanser som yttrat sig om antalet 
kammare och antalet åklagare vid Göteborgs åklagarmyndighet anser 
att åklagarmyndigheten bör bestå av fem kammare och att de fem brott
målsavdelningarna vid tingsrätten bör behållas samt att den förstärk
ning som utredningen föreslår inte är tillräcklig. RA, hovrätten för 
Västra Sverige, Göteborgs tingsrätt, Föreningen Sveriges åklagare m. fl. 

ansluter sig till åklagarmyndighetens förslag att myndigheten bör tillfö
ras sex nya åklagartjänster. 

I fråga om åklagarmyndigheten i Malmö föreslår RA och överåkla

garetz i Malmö åklagardistrikt att ytterligare en assistentåklagartjänst in
rättas för förstärknings- och vikariebehov. SACO och Föreningen Sve

riges statsåklagare anser att två kammare vid åklagarmyndigheten bör 
tillföras vardera ytterligare en åklagartjänst. 

Departementschefen 

A. Jag har beräknat medel för en ny tjänst som länsåklagare vid 
länsåklagarmyndigheten i Stockholms län och Gotlands län, varvid ett 
förordnande att bestrida på länsåklagare ankommande göromål kan 
upphöra. 

Jag har också beräknat medel för bl. a. ytterligare två distriktsåklagar
tjänster, en i Södertälje åklagardistrikt och en i Kiruna åklagardistrikt. 
Två assistentåklagartjänster kan dras in. 

B. I fråga om organisationen vid åklagarmyndigheten i Göteborgs 
åklagardistrikt har jag funnit övervägande skäl tala för att antalet kam
mare bör vara fem och att de fem brottmålsavdelningarna vid Göteborgs 
tingsrätt behålls. I likhet med de sakkunniga anser jag att de arbetsupp
gifter som utförs av de kammaråklagare som står till överåklagarens för
fogande bör fördelas på åklagare i kammarorganisationen och att två 
tjänster som förste byråinspektör bör bytas ut mot två tjänster som kam
maråklagare. Jag beräknar medel för ytterligare fem tjänster för kam
maråklagare. En extra kammaråklagartjänst kan dras in. 

I likhet med de sakkunniga anser jag att antalet åklagarkammare vid 
åklagarmyndigheten i Malmö bör vara tre. Jag har ej heller i övrigt 



Prop. 1972: 1 Bilaga 4 .Justitiedepartementet 48 

något att erinra mot· den föreslagna organisationen av myndigheten. 
Jag beräknar medel för ytterligare tre tjänster som kammaråklagare. En 
chefsåklagartjänst, en assistentåklagartjänst och en förste byråirispektörs

tjänst kan dras in. 
Jag avser att ge statens avtalsverk erforderligt förhandlingsuppdrag. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

77 250 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Läns- och distriktsåklagarmyndiglzeterna för budgetåret 
1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 77 250 000 kr. 
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D DOMSTOLARNA 

Vissa data rörande de allmänna domstolarna 

(I uppgifterna rörande undcrrätterna är antal över l 000 avrundade i jämna hundratal) 

1968 1969 1970 l.1- 1.1-
30.6.70 30.6.71 

Underrätterna 
Inkomna allmänna mål domsagor (ds) 77 300 74 700 75 700 36 800 

rådhusrätter (rr) 97 400 81 900 79 200 39 000 

S:a 174 700 156 600 154 900 75 800 
tingsrätter (tr) 72 200 

Balans allmänna mål vid utgången av ds 16 300 17 000 16 900 15 600 
resp. period rr 21 100 23 700 27 900 25 100 

S:a 37 400 40 700 44 800 40 700 
tr 48 500 

Inkomna expropriationsmål ds 205 214 259 
rr 102 206 11 

S:a 307 420 370 

Mål om lagsökning och betalnings- ds 123 700 114 200 123 800 57 300 
föreläggande rr 72 900 74 000 84 600 38 900 

S:a 196 600 188 200 208 400 96 200 
tr 105 800 

Inkomna mål hos ägodelningsrätt ds 9 000 6 900 6 200 
och ägodelningsdomare rr 2 400 2400 1 800 

S:a 11 400 9 300 8 000 

Lfpphörda konkurser ds 1 181 1 278 I 509 748 
rr 1 203 1 445 1 614 801 

S:a 2 384 2 723 3 123 1 549 
tr 1 786 

Inskrivningsärenden ds 854 800 867 600 824100 381 800 
rr 256 600 260 500 228 900 107 100 

S:a 1111 400 1128 100 1053000 488 900 
tr 534 600 

Gravations- och äganderättsbevis ds 360 800 337 500 320 200 156 500 
rr 105 500 101 300 90 300 44900 

S:t. 466 300 438 800 410 500 201 400 
tr 214 800 

Hovrätterna 
Inkomna mål 9 335 9 178 9 287 4 550 4 275 
Balans 3 126 2 775 2 881 2 702 2 775 

Hogsta domstolen 
Inkomna mål och ärenden 1 792 1 739 1 667 808 829 
Balans, mål och ärenden 835 919 965 869 980 

4 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 4 
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D 1. Högsta Domstolen 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

9 064 199 
9 491 000 

10 706 000 

50 

Kungl. Maj:ts domsrätt i allmänna mål utövas av högsta domstolen. 
Högsta domstolen är överrätt i mål som fullföljs från hovrätt. Dom
stolen är delad på tre avdelningar med tillsammans 23 justitieråd. Två 

justitieråd tjänstgör i lagrådet som f. n. har en avdelning. Beredningen 
av målen till behandling i högsta domstolen sker f. n. i nedre justitie
revisionen. 

Från anslaget bestrids kostnader för högsta domstolen och nedre jus
titierevisionen. 

1_971 /72 Beräknad ändring 1972/73 

Nedre Justi- Dep.chefen 
tierevisionen 

Personal 
Justitieråd och revisionssekreterare 60 
Övrig personal 58 -2 

118 -2 
Anslag 
Lönekostnader 8 671 000 + 745 000 + 671 000 
Sjukvård 15 000 
Reseersättningar 150000 
Lokalkostnader 398 000 + 521 000 + 521 000 
Expenser 257 000 + 23 000 + 23 000 

Därav engångsutgifter (50 000) (-) (-) 

9 491 000 + 1289 000 + 1215 000 

Nedre justitiaevisionen 

1. Löne- och prisomräkning m. m. + 1 284 000 kr. 
2. Medel behövs för bevakning av högsta domstolen och nedre justi

tierevisionens lokaler ( + 5 000 kr.). 

Departementschefen 

Den 8 februari 1971 tillkallades enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande 

tre sakkunniga med uppdrag att utreda frågan om högsta domstolens 
kansli- och föredragandeorganisation m. m. De har den 20 augusti 1971 
överlämnat betänkande (SOU 1971: 59) med förslag till lag om ändring 
i rättegångsbalken och till instruktion för högsta domstolen. 

På grundval av de sakkunnigas förslag har inom justitiedepartemen
tet upprättats förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m. m. För
slaget har remitterats till lagrådet och innebär i huvudsak att nedre justi
tierevisionen avskaffas såsom ett eget verk. Proposition kommer att fö
reläggas 1972 års riksdag. I propositionen beräknas ingå förslag om att 
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revisionssekreterarna och annan personal som finns i nedre justitierevi
sionen knyts direkt till högsta domstolen som dess kansli. Omorganisa
tionen beräknas inte medföra förändrat anslagsbehov. 

Eftersom högsta domstolens telefonväxel kommer att betjänas av 
personal i regeringsrättens kansli har medel beräknats efter en minsk

ning av två biträden. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

10 706 000 kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår iiksdagen 

att till Högsta domstolen för budgetåret 1972/73 anvisa ett för

slagsanslag av 10 706 000 kr. 

D 2. Regeringsrätten 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

3 066 830 
5 900 000 

11532000 

Regeringsrätten är högsta allmänna förvaltningsdomstol. Domstolen 
är uppdelad på fyra avdelningar med tillsammans 21 regeringsråd. Ett 

regeringsråd tjänstgör f. n. i lagrådet. Fr. o. m. den 1 januari 1972 
finns för regcringsrätten ett särskilt kansli till vilket föredragandena hos 

regeringsrätten är knutna. 

1971/72 Beräknad änd-
ring 1972/73 

Dep. chefen 

Personal 
Regeringsråd och föredragande 57 
Övrig personal 44 

101 
Anslag 
Lönekostnader 5 647 000 + 3 489000 
Sjukvård 7 000 + 6000 
Reseersättningar 6000 + 14000 
Lokalkostnader 20000 +2021000 
Expenser 220000 + 102 000 

5 900 000 + 5 632000 

Departementschefen 

Jag beräknar medel för löne- och prisomräkning m. m. till 2 822 000 

kr. 
För innevarande budgetår har medel beräknats för regeringsrättens 

kansli under endast ett halvt år. Anslaget behöver ökas med kostnader
na för ytterligare ett halvt år ( + 2 738 000 kr.). 

Jag har även beräknat medel för två tjänster för telefonväxeln, vilka 
överförs från anslaget Högsta domstolen ( + 72 000 kr.). 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
11532000 kr. Jag hemsfäller att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Regeringsriitten för budgetåret 1972/73 anvisa ett för
slagsanslag av 11 532 000 kr. 

D 3. Rl!gcringsrättens årsbok 

1970171_ Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

124 927 

150 000 
160 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för bl. a. tryckning av Regerings
rättens årsbok. 

Departementschef en 

Anslaget bör ökas med 10 000 kr. Jag hemställer i enlighet härmed 

att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Regeringsrättens årsbok för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

förslagsanslag av 160 000 kr. 

D 4. Kammarrätterna 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

18 409 053 

13 200 000 
19 806 000 

1 Anslaget kammarrätten, sjunde huvudtiteln, för budgetåret 1970/71. 

Kammarrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under 
regcringsrätten med i stort sett samma målområde som denna. Fr. o. m. 
den 1 januari 1972 finns det två kammarrätter, kammarrätten i Stock
holm och kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten i Stockholm har nio 
avdelningar och kammarrlitten i Göteborg kommer under innevarande 
budgetår att byggas ut till sex avdelningar successivt. Två av stockholms
kammarrättens avdelningar kommer att förläggas till Sundsvall under 
innevarande år. 

1971 /72 Beräknad änd-
ring 1972/73 

Dep.chefen 
Personal 
Domare och fiskaler 165 
Övrig personal 98 

263 
Anslag 
Lönekostnader 12085 000 + 5 603 000 
Sjukvård 30000 + 12 000 
Resecrsättningar 316 000 + 50000 
Lokalkostnader 483 000 + 871 000 
Expenser 286 000 + 70000 

13 200 000 + 6606000 
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Departementschef en 

Jag beräknar medel för löne- och prisomräkning m. m. till 3 091 000 

kr. 
För innevarande budgetår har medel beräknats för den utökade kam

marrättsorganisationen under endast ett halvt år. Anslaget behöver 

ökas med kostnaderna för ytterligare ett halvt år ( + 3 515 000 kr.). 
Kungl. Maj :t har den 10 december 1971 utfärdat instruktion (1971: 

1074) för kammarrätterna. Genom bestämmelser i instruktionen har vice 

ordförande på avdelning i kammarrätt fått till särskild uppgift att verka 

för en enhetlig rättstillämpning i kammarrätt med anledning av att 

kammarrätt i högre grad än tidigare är sista instans. Jag anser därför 

att särskilda tjänster bör inrättas för kammarrättsråd, tillika vice ord

förande på avdelning, i utbyte mot tjänster för kammarrättsråd. De nya 

tjänsterna bör i enlighet med avtal mellan statens avtalsverk och berörda 

personalorganisationer placeras i lönegrad C 2. Avtalen har godkänts av 

Kungl. Maj:t och riksdagens lönedelegation. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
19 806 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

1) bemyndiga Kungl. Maj:t att i enlighet med vad jag anfört i 

kammarrätterna inrätta 15 tjänster för kammarrättsråd, tillika 

vice ordförande på avdelning, i Co 2 
2) till Kammarrätterna för budgetåret 1972/73 anvisa ett för

slagsanslag av 19 806 000 kr. 

D 5. Hovrätterna 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

31996938 
34 360 000 

38 930 000 

Hovrätt är överrätt i mål, som fullföljs från tingsrätt. Det finns sex 

hovrätter. De är Svea hovrätt (tolv avdelningar för allmänna mål), 
Göta hovrätt (tre avdelningar), hovrätten över Skåne och Blekinge 

(fyra avdelningar), hovrätten för Västra Sverige (fyra avdelningar), 

hovrätten för Nedre Norrland (två avdelningar) och hovrätten för övre 

Norrland (två avdelningar). Hovrätterna är administrativa chefsmyn

digheter för tingsrätterna, arrendenämnderna och hyresnämnderna. Svea 

hovrätt har i egenskap av vattenöverdomstol två särskilda avdelningar 
för vattenmål. 
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1971 /72 Beräknad ändring 1972/73 

Hovrätterna Dep.chefen 

Personal 
Domare och fiskaler 271 + 9 
Övrig personal 235 + 10 -12 

506 + 19 -12 

Anslag 
Lönekostnader 30 876000 +4 587000 +3 048 000 
Sjukvård 70000 I 000 
Reseersättningar 687 000 + 32000 + 60000 
Lokalkostnader I 322 000 +1401000 +1334000 
Expenser 1405 000 + 103 000 + 128 000 

Därav engångsutgifter (160 000) (+ 41 000) (+ 42000) 

34360 000 +6122000 +4 570000 

Hovrätterna 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 4 821 000 kr. 

2. Hovrätten över Skåne och Blekinge yrkar att den extra avdelning

en vid hovrätten ordinariesätt. Om så sker kan medel för fyra adjunge

rade ledamöter dras in ( + 119 000 kr.). 
3. Hovrätten för Västra Sverige begär att en extra avdelning inrättas 

vid hovrätten ( + 754 000 kr.). 
4. Göta hovrätt, hovrätten för Nedre Norrland och hovrätten för 

övre Norrland begär att en lagmanstjänst tillförs var och en av dessa 
hovrätter i utbyte mot ett hovrättsråd eller en adjungerad ledamot. På 
detta sätt skulJe varje avdelning vid dessa hovrätter få en lagman och 

presidentens lagskipningsarbcte kunna fördelas på samtliga avdelningar 

( + 80 000 kr.). 
5. Hovrätten för övre Norrland yrkar en byråsekreterartjänst 

( +57 000 kr.). 
6. Hovrätterna yrkar att biträdespersonalen förstärks med sammanlagt 

sex tjänster ( + 225 000 kr.). 
7. Hovrätten för Västra Sverige och hovrätten för övre Norrland 

framstälJer vissa arvodesyrkanden ( + 4 000 kr.). 

Departementschefen 

Ett nytt redovisningssystem avses att införas den 1 juli 1972 för bl. a. 

hovrätterna, tingsrätterna och hyresnämnderna. En redovisningscentral 

inom domstolsväsendets organisationsnämnd planeras för att betjäna 

dessa myndigheter i fråga om huvuddelen av bokföring, redovisning och 
kassagöromål. I samband därmed kan tolv tjänster vid hovrätterna dras 

in successivt under budgetåret 1972173. 
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Vissa statistiska uppgifter om hovrätterna 

Hovrätt Tid Inkom- Annorledes Beviljade dis- Huvudför-
na mål än genom penser en!. handling 

avskriv- 22 § arbetsord. 2 eller fle-
ning av- för rikets hov- ra dagar 
gjorda mål rätter 

Svea (utom vat- 1/10 1968-30/9 1969 4106 3 837 483 
tenöverdomst.) 1/10 1969-30/9 1970 3 904 3 312 31 

1/10 1970-30/9 1971 3 939 3 421 35 

Göta 1/10 1968-30/9 1969 1159 1 030 27 
1/10 1969-30/9 1970 1 122 1 030 26 
1/10 1970-30/9 1971 1 148 998 

Skåne och 1/10 1968-30/9 1969 1 265 1 074 
Blekinge 1/10 1969-30/9 1970 1 282 1 059 

1/10 1970-30/9 1971 1 352 1 105 79 

Västra Sverige 1/10 1968-30/9 1969 1 586 1 347 2 
1/10 1969-30/9 1970 1 579 1 350 
1/10 1970-30/9 1971 1 601 1 281 2 

Nedre Norrland 1/10 1968-30/9 1969 519 530 
1/10 1969-30/9 1970 517 425 7 
1/10 1970-30/9 1971 570 442 31 

Övre Norrland 1/10 1968-30/9 1969 637 557 19 
1/10 1969-30/9 1970 600 532 11 
1/10 1970-30/9 1971 563 452 14 

Samtliga 1/10 1968-30/9 1969 9 272 8 375 531 
1/10 1969-30/9 1970 9 004 7 708 75 
1/10 1970-30/9 1971 9 173 7 699 161 

Kungl. Maj :t har den 17 december 1971 utfärdat kungörelse om 

ändring i arbetsordningen (1947: 960) för rikets hovrätter. Genom be
stämmelser i kungörelsen har vice ordförande på avdelning i hovrätt 
fått till särskild uppgift att verka för en enhetlig rättstillämpning i hov
rätt med anledning av att hovrätt sedan den 1 juli 1971 i högre grad 
än tidigare är sista instans. Jag anser att särskilda tjänster bör inrättas 
för hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i utbyte mot tjäns
ter för hovrättsråd. 

De nya tjänsterna bör i enlighet med avtal mellan statens avtalsverk 
och berörda personalorganisationer placeras i lönegrad C 2. Avtalen 
har godkänts av Kungl. Maj:t och riksdagens lönedelegation. 

Med hänvisning till sammanställningen berliknar jag anslaget till 
38 930 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att 

l) bemyndiga Kungl. Maj:t att i enlighet med vad jag anfört i 

hovrätterna inrätta en tjänst för varje avdelning för hovrätts
råd, tillika vice ordförande på avdelning, i Co 2 

2) till Hovrätterna för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsan
slag av 38 930 000 kr. 
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D 6. Tingsrätterna 

1970/71 Utgift 1169 311 597 
1971/72 Anslag 1192 563 000 
1972/73 Förslag 222 792 000 

1 Anslaget Underrätterna. 

56 

Tingsrätt är allmän underrätt. Vattendomstolarna har upphört den 1 

januari 1972 som fristående enheter och inlemmats i tingsrättsorganisa

tioncn. Det finns f. n. 104 tingsrätter. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Hovrätterna Dep.chcfen 

Personal 
Domare 641 + 7 + 1 
Tingsnotarier 593 + 19 
Övrig personal 2 210 + 52 

3444 + 78 + 1. 

Anslag 
Lönekostnader 154 878 000 +23 164 000 +22 833 000 
Sjukvård 271 000 + 24000 + 24000 
Rescersättningar 1795000 + 394000 + 162 000 
Lokalkostnader 25 389 000 + 5 984 000 + 6 530000 
Expenser 10 230 000 + 820 000 + 680 000 

Därav engångsutgifter (1 133 000) (- 22 000) (- 53 000) 

192563 000 +30 386 000 +30229000 

Hovriittema 

1. Löne- och prisomrlikning m. m. 25 840 000 kr. 
2. Tjänster för chefsrådsman i utbyte mot tjänster för rådman yrkas 

för Solna tingsrätt och Södra Roslags tingsrätt ( + 22 000 kr.). (Hov

rätternas yrkanden om tjänster för chcfsrådman vid ytterligare 9 tings

rätter har behandlats i prop. 1971: 167.) 
3. Ordinariesättning yrkas av vissa rådmanstjänstcr. 

4. 16 rådmanstjänster begärs för olika tingsrätter, i de flesta fall i 

utbyte mot förordnanden som rådman eller tingsfiskal ( + 812 000 kr.). 

5. Fem tjänster för tingsfiskal begärs för vissa tingsrätter ( + 190 000 

kr.). 

6. För olika tingsrätter yrkas sammanlagt 19 tingsnotaric-, 50 bi

trädes- och 2 cxpeditionsvaktstjänster ( + 2 856 000 kr.). 

Departemen f schef en 

Enligt bemyndigande i proposition angående domartjänster i vissa 

tingsrätter (prop. 1971: 167, JuU 1971: 28, rskr 1971: 314) har Kungl. 

Maj:t fr. o. m. den 1 januari 1972 inrättat 9 tjänster för rådman, tillika 
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avdelningsordförande, 38 tjänster för rådman och 25 tjänster för teknisk 
ledamot. I samband med att vattendomstolarna vid utgången av år 1971 
avskaffats som fristående enheter har tjänsterna i dessa domstolar dra
gits in. Anslaget är beräknat med hänsyn härtill. 

Vid Göteborgs tingsrätt och Malmö tingsrätt är lagmannen ordfö
rande på tingsrättens första avdelning. Närmast under lagmannen är en 
rådman som förordnats att vara vice ordförande ansvarig för verksam
heten på var och en av dessa avdelningar. Ifrågavarande avdelningar fick 
genom fastighetsdomstolsreformen den 1 januari 1972 ökade arbetsupp
gifter. Jag anser att för var och en av dessa avdelningar bör inrättas en 
s1irskild tjänst för rådman, tillika vice ordförande på avdelning. De nya 
tjänsterna bör i enlighet med avtal mellan statens avtalsverk och berörda 
personalorganisationer placeras i lönegrad C 2. Avtalen har godkänts 
av Kungl. Maj:t och riksdagens löncdclegation. 

4. I Sollentuna och Färentuna tingsrätt bör inrlittas ytterligare en 
tjänst för rådman. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
222 792 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
1) bemyndiga Kungl. Maj:t att i enlighet med vad jag anfört i 

var och en av Göteborgs tingsrätt och Malmö tingsrätt inrätta 
en tjänst för rådman, tillika vice ordförande på avdelning, i 

Co 2 
2) bemyndiga Kungl. Maj:t att inrätta en tjänst för rådman i 

Co 1 i Sollentuna och Färentuna tingsrätt 
3) till Tingsrätterna för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslags

anslag av 222 792 000 kr. 

D 7. Ersättningar till nämndemän m. m. 

1970/71 Utgift 
1971172 Anslag 
1972/73 Förslag 

11966146 
15100 000 
18100 000 

Kostnaderna för nämndemäns och jurymäns tjänstgöring bestrids från 
anslaget. 

Departementschef en 

Dagarvode utgår enligt kungörelsen (1967: 358) om ersättning till 

nämndemän m. fl. (ändrad 1971: 1075) med 100 kr. fr. o. m. den 1 ja
nuari 1972. Med hänsyn härtill bör anslaget ökas med 3 milj. kr. Jag 
hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Ersiittningar till niimndemiin m. m. för budgetåret 1972/73 
anvisa ett förslagsanslag av 18 100 000 kr. 
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D 8. Tekniska hjälpmedel m. m. vid domstolsväsendet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

889118 
740 000 

740 000 

Reservation 

58 

103 987 

Från anslaget bestrids kostnader för teknisk utrustning till domsto

larna. Främst anskaffas ljudupptagnings-, dikterings- och kopierings
apparater men också annan modern kontorsteknisk utrustning inköps 
för att underlätta arbetet vid domstolarna. 

De partementschef en 

Anslaget bör tas upp med oförändrat belopp. I enlighet härmed hem
ställer jag att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Tekniska hjälpmedel m. m. vid domstolsväsendet för bud

getåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 740 000 kr. 

D 9. Blanketter m. m. för domstolsväsendet 

1970171 Utgift 
1971172 Anslag 

1972/73 Förslag 

11117 607 
1885 000 

1600 000 

' Anslaget Anskaffande av blanketter och fastighetsböcker m. m. för domstols
väsendet. 

Departementschefen 

Anslaget bör ökas med 715 000 kr. på grund av höjda kostnader och 
behov av blanketter till de allmänna förvaltningsdomstolarna. Anslagets 
benämning bör ändras till Blanketter m. m. för domstolsväsendet. I en
lighet med det anförda hemställer jag att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Blanketter m. m. för domstolsväsendet för budgetåret 
1972173 anvisa ett förslagsanslag av 1 600 000 kr. 

D 10. Domstolsväsendcts organisationsnämnd 

1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1540 000 
4 984 000 

I domstolsväsendets organisationsnämnds (DON) uppgifter ingår bl. a. 
att genomföra olika rationaliseringsprojekt inom domstolsväsendet. 

DON leds av en styrelse. För kansliet hos DON finns en chef. Inom 
kansliet finns fyra enheter. 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Personal 

Handläggande personal 
·Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Därav engångsutgifter 

DON 

10 
JO 

20 

1132 000 
3 000 

30000 
86000 

289 000 
( 80 000) 

1540 000 

DON 

+ 9 
+12 

+21 

+1 529000 
+ 4000 
+ 15000 
+ 123 000 

' 97 000 
(-) 

+t 768 000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 274 000 kr. 

Dep.chefen· 

+ 4 
+ 9 

+13 

+I 931 000 
+ 5000 
+ 68 000 
+ 119 000 
+I 321 000 

(-) 

+3444000 

2. Personalen behöver förstärkas med sju handläggare och tre biträ

den ( + 726 000 kr.). 
3. Om en redovisningsccntral för bl. a; domstolsväse.ndet och åklagar

väscndet inrättas den 1 juli 1972 behövs medel för två handläggare och 

nio biträden ( + 450 000 kr.). 

4. Kostnaderna för konsultuppdrag beräknas öka med 120 000 kr. 

De parte111e11 tschef en 

2. Jag beräknar medel för ytterligare två handläggare och ett biträde 

{ + 200 000 kr.). 
3. En redovisningscentral för bl. a. domstolsväsendet och åklagarvä

sendct planeras bli inrättad den 1 juli 1972. För denna behövs två hand

läggare och åtta biträden ( + 433 000 kr.). 

4. Till ersättningar för konsultuppdrag beräknar jag ytterligare 

120 000 kr. 
Jag beräknar medel för fortsatt arbete med frågan om arbetsuppgifter 

för ett domstolsverk ( + 200 000 kr.). Jag återkommer till denna fråga. 

Vidare beräknar jag medel för personal för uppbyggnad av rätts

hjälpsmyndigheter och allmänna advokatbyråer ( + 1 milj. kr.). Jfr un

·dcr anslaget E 2. Kostnader enligt lagen om fri rättegång, s. 67. 

För drift m. m. av ADB-rutiner för bl. a. diarieföring och rättsfalls

rcgistrcring i domstolarna beräknar jag 1,2 milj. kr. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

4 984 000 kr. 
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Ny domstolsadministration 

Direktiv för utredning m. 111. 

Genom beslut den 27 februari 1970 bemyndigade Kungl. Maj:t 
chefen för justitiedepartementet att tillkalla högst fem sakkunniga 
med uppdrag att utreda frågorna om vilken ställning och vilka arbets
uppgifter som borde tillkomma en central förvaltningsmyndighet på 
domstolsväsendets område samt organisationen av en sådan myndig
het. 

I direktiven för de sakkunniga, som sedermera antog namnet dom
stolsverksutredningen, framhöll jag bl. a. följande. 

De administrativa uppgifter som vanligen brukar ankomma på cen
trala ämbetsverk fullgörs i fråga om de allmänna underrättcrna till 
övervägande del av de sex hovrätterna. Dessa har dessutom kameral 
och administrativ verksamhet för egen del. I fråga om högsta dom
stolen fullgörs de administrativa göromål som rör domstolen och som 
inte ankommer på Kungl. Maj:t av en fristående myndighet, nedre 
justitierevisionen. Det ligger i sakens natur att denna organisation med 
flera parallella administrativa enheter utan centralt samordnande or
gan ofta medför dubbelarbete. Inte så sällan leder systemet också 
till att samma eller likartade frågor bedöms på olika sätt av olika 

hovrätter. 
En stor del av de administrativa uppgifter som rör domstolsväsen

det ankommer på Kungl. Maj:t i statsrådet. Detta medför att perso
nalen i justitiedepartementet måste ägna ett förhållandevis omfattande 
arbete åt anslagsfrågor och administrativa problem som rör domsto
larna. Erfarenheterna bar visat att domstolsfrågorna kräver en rela
tivt sett betydligt större insats från departementets sida än motsva
rande frågor som rör övriga grenar av rättsväsendet. 

Redan nu anförda synpunkter talar för att en omläggning av dom
stolsv~iscndets administration bör övervägas. Till dessa synpunkter kom
mer emellertid andra sådana, som aktualiserats under senare år och 
som hänger samman med det omfattande rationaliseringsarbete bl. a. 

med utnyttjande av modern datateknik som pågår inom hela statsför
valtningen. Bland de olika rationaliseringsprojekt som påverkar även 

domstolarnas administration och organisation finns dels riksrevisions
vcrkcts system för ekonomisk redovisning, det s. k. S-systemet, dels 
statskontorcts personaladministrativa informationssystem, det s. k. 
PAJ-systemet, dels det s. k. rättsväsendets informationssystem, RI, för 

ett förenklat och förbiittrat utbyte av information inom och mellan 
rättsväsendets olika myndigheter, dels slutligen ett nytt inskrivnings
systcm som bygger pä att inskrivningsdata skall samlas i en för hela 
landet gemensam databank. 

Utvecklingen av olika system och driften av dessa skulle underlättas 
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om detta arbete inom domstolsväsendet kunde stå under central led
ning. För att systemen skall kunna användas på ett rationellt sätt och 
kunna koordineras för hela domstolsväsendet behövs en central instans 
också för fortlöpande underhåll och anpassning av systemen till änd
rad lagstiftning eller i övrigt ändrade förhållanden. 

Att lägga ansvaret för de olika centrala administrativa uppgifterna 
på skilda händer skulle medföra olägenheter. Tiden är därför mogen 
att genomföra en centraliserad ledning och samordning av den ad
ministrativa verksamheten inom domstolsväsendet. Ett centralt organ 
är nödvändigt för att åstadkomma en effektiv planering, en samord
ning av resurserna på domstolsområdet och en tillfredsställande UPP" 

följning av verksamheten. Det är uteslutet av både principiella och 
praktiska skäl att lägga uppgifterna på justitiedepartementet. Det är 
vidare olämpligt och i fråga om vissa av uppgifterna uteslutet att läg
ga dem på någon redan befintlig enhet inom domstolsväscndct, t. ex. 
någon av hovrätterna. En ny fristående myndighet måste tillskapas. 

I direktiven lämnade jag vidare vissa synpunkter på vilka upp
gifter som borde kunna läggas på den nya centrala myndigheten. 
Som en allmän riktlinje uttalade jag att de sakkunniga borde söka 
!1stadkomma en sådan fördelning mellan myndigheten och domstolar
na att förutsättningarna för en rationell och effektiv administrativ 
<.)ch kameral verksamhet blev så goda som möjligt samtidigt som den 
administrativa apparaten och kostnaderna begränsades i möjligaste 
mån. Tillskapandet av en central förvaltningsmyndighet fick självfallet 
inte innebära något som helst ingrepp i domstolarnas självständighet 
och integritet när det gällde den dömande verksamheten. 

En utgångspunkt vid organisationen av myndigheten borde enligt 
vad jag uttalade vara att myndigheten skulle ledas av en styrelse med 
inslag av lekmän. De sakkunniga borde vidare undersöka om den 
nya myndigheten kunde förläggas utanför Stor-Stockholmsområdet. 

Kungl. Maj:t uppdrog senare åt domstolsverksutredningcn att vid 
sitt arbete beakta behovet av en central förvaltningsmyndighet även 
för de allmänna förvaltningsdomstolarna. I tilläggsdirektiv till utred
ningen framhöll jag att den pågående reformen av förvaltningsdom
stolarnas organisation ledde till olägenheter motsvarande de som redan 
förelåg när det gällde de allmänna domstolarna och som hade sin 
grund i ait en sammanhållande central förvaltningsmyndighct sak

nades. 

Utredningens förslag 

Domstolsvcrksutredningen föreslog i sitt betänkande (SOU 1971: 41) 

Ny Domstolsadministration att ett domstolsverk skulle inrättas fr. o. m. 
<len 1 juli 1972. Det föreslagna verket skulle vara central förvaltnings
myndighct för de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltnings-
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domstolarna. Samma ställning skulle verket också ha gentemot hyres
niimnderna, i den mån uppgiften inte ankom på statens hyresråd, och 
gentemot Tornedalens rättshjälpsanstalt. Det föreslagna förvaltnings
området skulle komma att omfatta omkring 130 enheter med cirka 
4 350 anställda. 

Med domstolsverkets ställning som central förvaltningsmyndighet 
följde enligt förslaget bl. a. att verket skulle leda och samordna den 
administrativa verksamheten inom förvaltningsområdet. Verket skulle 
alltså handlägga administrativa ärenden som rörde domstolsväsendet. 
Verket skulle självfallet inte ingripa i den dömande verksamheten men 
borde på olika sätt samverka med domstolarna för att skapa effektiva 
arbetsformer i domstolsarbetet. Målsättningen för verket borde vara att 
tillse att verksamheten inom förvaltningsområdet bedrevs rationellt och 
effektivt. De kostnader som föranleddes av att ett domstolsverk inrät
tades borde i möjlig mån uppvägas av besparingar i den nuvarande 
domstolsadministrationen. 

Tyngdpunkten i administrationen inom domstolsväsendet borde en
ligt utredningen ligga på domstolsverkct. Utredningen utgick från att 
verket skulle svara för anslagsframställningar för alla domstolar in
om dess verksamhetsområde. Verket borde, inom ramen för de före
skrifter som meddelades i regleringsbrev eller på annat sätt, förfoga 
över anslagen till myndigheterna inom förvaltningsområdet och för
dela anslagen på olika ändamål. 

Utveckling och genomförande av olika på ADB byggda system var 
självklara uppgifter för ett centralt organ. Personalfrågorna ansågs 
vidare vara särskilt betydelsefulla på domstolsområdet eftersom verk
samheten i stor utsträckning bygger på personalinsatser. Vid en un
derrätt beräknades personalkostnaderna utgöra 80-85 O/o av de totala 
kostnaderna. En viktig uppgift för domstolsverket var att beräkna be
hovet av och främja rekryteringen av domstolspersonal av olika kate
gorier. Domstolsverket borde i anslutning till en övergripande verk
samhetsplanering utföra beräkningar av personalbehovet med hänsyn 
till beslutade eller förväntade reformer som kunde påverka arbetet vid 

domstolarna. 
En central ledning av utbildnings- och informationsverksamheten in

om domstolsväsendet ansågs av utredningen vara en viktig och om
fattande arbetsuppgift för domstolsverket. Erfarenheten ansågs också 
ha visat att en central bevakning av domstolsväsendets intressen på 

lokalhållningsområdet behövdes. 
I fråga om organisationen av ett domstolsverk föreslog utredning

en att verket skulle ledas av en styrelse. I styrelsen borde förutom 
verkschefen ingå sex ledamöter. Två av dessa förutsattes vara aktiva 
domare, en från de allmänna domstolarna och en från de allmänna 
förvaltningsdomstolarna. Två ledamöter borde ha erfarenhet av riks-
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dagsarbete och två ledamöter borde - som ett led i pågående för
söksverksamhet med vidgad förvaltningsdemokrati - representera öv

riga anställda inom domstolsverkets förvaltningsområde. 
Utredningen föreslog att verket skulle organiseras på fyra huvuden

heter, en ekonomienhet, en organisationsenhet, en personalenhet och 
en juridisk enhet. Vid sidan härav skulle finnas ett revisionskontor 
direkt underställt verkschefen. Personalbehovet beräknades av utred
ningen till 75 tjänstemän, varav ett tiotal beräknades behöva ''lånas 
in" från domstolarna för kortare eller längre tid. Hovrätternas admi
nistrativa avdelningar beräknades i gengäld kunna minskas med sam
manlagt 53 tjänster i samband med att domstolsverkct inrättades. 
Några behov av personalförstärkningar i tingsrätter och hyrcsnämndcr 
beräknades inte uppkomma. 

Utredningen räknade med att årskostnaderna för domstolsadministra
tionen skulle komma att öka med 450 000 kr. om utredningens för
slag till ny domstolsadministration i dess helhet genomfördes. ökning
en av årskostnaderna berodde huvudsakligen på kostnaderna för de 
administrativa datasystemen. Enligt utredningens beräkningar skulle vid 
olika myndigheter uppkomma en personalminskning med sammanlagt 81 
tjänster vid ett genomförande av förslaget. Med det av utredningen be
räknade behovet av tjänster vid domstolsverket skulle reformen sålun
da leda till ett minskat behov av sex tjänster. Man kunde enligt ut
redningen vidare utgå från att domstolsvcrkets arbete skulle komma att 
leda till ytterligare rationaliseringsvinster inom domstolsväscndet. Dom
stolsverkct kunde förutsättas få helt andra möjligheter att utföra ra
tionaliseringsuppgifter och lämna administrativ service än vad nuva
rande domstolsadministration medgav. 

Utredningen redovisade den principiella uppfattningen att den fö
reslagna nya domstolsadministrationcn borde genomföras i ett sam
manhang i samband med att domstolsverket började sin verksamhet. 

Remissbehandling 

Domstolsverksutredningens betänkande har numera rcmissbehand
lats. Ett stort antal remissmyndigheter har därvid tagit upp frågan 
om ett domstolsverk bör inrättas eller ej. Flertalet av dessa myndigheter 
har tillstyrkt att ett domstolsverk inrättas eller sagt sig inte ha något att 
erinra däremot. Av dem som tillstyrkt kan nämnas riksåklagaren, 

justitieombudsmannen, statskontoret, hovrätten för övre Norrland, 
kammarrätten samt Stockholms tingsrätt, Göteborgs tingsrätt och 
Malmö tingsrätt. Endast ett fåtal rcmissmyndigheter, bland dem tre 
hovrätter och två tingsrätter, har direkt avstyrkt att ett domstolsverk 

inrättas. 
I fråga om ett domstolsverks ställning och arbetsuppgifter har vid 

remissbehandlingen lämnats en mängd olika synpunkter. 
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Departeme11 tsclzef en 

I direktive!1 till domstolsvcrksutredningen har jag bl. a. uttalat att 
tiden nu iir mogen att genomföra en centraliserad ledning och sam

ordning av den administrativa verksamheten inom domstolsväscndet, 

att clt centralt organ är nödvändigt för att åstadkomma en effektiv 

planering, en samordning av resurserna och en effektiv uppföljning 
samt att det för detta ändamål måste skapas en ny fristående myn
dighet. 

Vad jag sålunda uttalat har bekräftats av domstolsvcrksutrcdningens 

arbete och vid remissbchandlingen har ingenting framkommit som 
föranleder ett ändrat ställningstagande. 

Även om jag inte för dagen ~ir beredd att i detalj ta ställning till 

organisation och arbetsuppgifter för myndigheten anser jag det av olika 

skäl nödv~indigt att ett principbeslut nu fattas om att ett centralt organ 

för domstolsväsendet skall inrättas. Det främsta av dessa skäl är den 

redan pågående successiva utökningen av verksamheten i domstolsvä

scndets organisationsnämnd. Ett annat starkt skäl är hänsynen till den 

berörda personalen som inte längre än nödvändigt bör tvingas sväva i 

ovisshet om innehållet i ett kommande beslut. Även för den fortsatta 
planeringen av olika frågor vid skilda myndigheter och på olika nivåer 

iir ett snabbt ställningstagande till principfrågan angeläget. I detta sam

manhang kan bl. a. nämnas frågan om administrationen av en refor

merad rättshjälp. 

Till frågan om den nya myndighetens ställning, organisation och ar

betsuppgifter avser jag att återkomma i ett senare sammanhang. Redan 
nu anser jag mig dock kunna uttala att domstolsverksutredningcns 
förslag i sina huvuddrag bör kunna läggas till grund för en senare pro
position. Domstolsvcrket bör - bl. a. med hänsyn till att verket enligt 
den beslutade propositionen om en reform av samhällets rättshjälp 
skall vara central förvaltningsmyndighet även för den nya rättshjälpsor
ganisationcn - inrättas den 1 juli 1973. 

Den nya myndigheten bör förläggas till en ort utanför Stockholms

området. Vid valet mellan olika tänkbara alternativ bör avgörande vikt 

fästas vid följande omständigheter. Verket torde komma att bli cent

tral förvaltningsmyndighet för ca 150 lokala myndigheter inom dom

stolsväsendet samt hyresnämnds- och rättshjälpsorganisationcn. Till 

myndigheten torde vidare komma att knytas ett rcvisionskontor och en 

redovisningscentral som dessutom omfattar hela åklagarväsendet. Er

farenheten har visat att personliga kontakter främst mellan domstolar

na och ett centralt organ genom ofta återkommande personliga besök 

på domstolarna - inte minst deras inskrivningsavdelningar - blir 

ett oumbärligt inslag i verksamheten. Det allt övervägande antalet dJm
stolar och andra myndigheter som kommer att höra under den nya 

myndigheten iir eller torde komma att bli förlagda till de södra och 
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mellersta delarna av landet. Arbetsekonomiska skäl och kostnadssyn
punkter talar för att myndigheten förläggs till en ort i dessa delar av 
landet. När det gällt att välja mellan flera 'orter som uppfyller de 
krav jag nyss har angett har jag stannat för att föreslå Jönköping. 

Sammanfattningsvis förordar jag sålunda att beslut nu fattas om 
att en central förvaltningsmyndighet för domstolsväsendet, med i hu
vudsak de av domstolsverksutredningen föreslagna arbetsuppgifterna, 
skall inrättas den 1 juli 1973. 

Hemställan 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

1) besluta att en central förvaltningsmyndighet för domstolsvä
sendet inrättas i Jönköping fr. o. m. den 1 juli 1973 

2) till Domstolsväsendets organisationsnämnd för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 4 984 000 kr. 

5 Riksdagen 1972. 1 saml. Nr I. Bilaga 4 
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E RÄTTEGÅNGSVÄSENDET I ALLMÄNHET 

E 1. Ersättning åt domare, vittnen och parter 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972173 Förslag 

24 023 169 

26 750 000 
28 250 000 

66 

Från anslaget bestrids en mångfald olika kostnader för rättegångs
väscndet, däribland ersättning av allmänna medel till vittne, målsägande, 
offentlig försvarare och tolk samt kostnad för personundersökning i 
brottmål. I vissa fall bestrids från detta anslag utgifter för rättegångar 
där staten är part. Från anslaget betalas också ersättning av allmänna 
medel enligt 20 § lagen (1970: 998) om arrendenämnder och hyrcsnämn
der samt ersättning till den som anlitas som tolk vid arrendenämnd och 
hyresnämnd. Vidare betalas från anslaget ersättning till särskilt förord
nad vigselförrättare enligt kungörelsen (1964: 678) med närmare före

skrifter om borgerlig vigsel (ändrad 1969: 121) och bidrag till kommu
nernas kostnader för borgerlig medling enligt kungörelsen (1969: 122) 

om statsbidrag till mcdlingsvcrksamhctcn m. m. 

Departemen tschef en 

Ersättning kan enligt kungörelsen (1971: 311) om ersättning av all
männa medel till vittnen m. fl. utgå för tidsspillan med högst 60 kr./dag. 
Jag ämnar föreslå Kungl. Maj :t att beloppet höjs till högst 85 kr./ dag 
fr. o. m. den 1 juli 1972. 

Med hänsyn till de kostnader som under budgetåret 1972/73 beräknas 
komma att belasta anslaget bör detta ökas med 1,5 milj. kr. Jag hem
ställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Ersättning åt domare, vittnen och parter för budgetåret 
1972173 anvisa ett förslagsanslag av 28 250 000 kr. 

E 2. Kostnader enligt lagen om fri rättegång 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

13 094 101 

14 000 000 
16 000 000 

Kostnaderna för fri rättegång vid i första hand de allmänna domsto
larna bestrids från anslaget. 
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Departeme11tschefe11 

I 1970 års statsverksproposition (prop. 1970: 1 bil. 4 s. 59) har jag 
angivit riktlinjerna för en genomgripande reform av samhällets riitts
hjälp. Arbetet med rättshjälpsreformcn har i enlighet med dessa rikt
linjer bedrivits inom justitiedepartementet och lett till en promemoria 
med förslag till rättshjälpslag m. m. (Stencil Ju 1970: 14). Proposition 

med lagstiftning i ämnet har beslutats den 17 december 1971 och kom
mer att läggas fram till årets riksdag i anslutning till statsverkspropo
sitionen. Jag ber att få hänvisa till nämnda proposition. 

Den föreslagna lagstiftningen avses träda i kraft den 1 juli 1973. Re
formen påverkar sålunda inte frågan om anslag för ändamålet under näst

kommande budgetår. Det förberedande arbetet för reformens genomfö
rande kommer dock att medföra vissa kostnader. Denna fråga har jag 
berört vid anslaget D 10. Domstolsväsendets organisationsnämnd s. 59. 

Anslaget bör ökas med 2 milj. kr. Jag hemställer i enlighet härmed 
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Kostnader enligt lagen om fri rättegång för budgetåret 
1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 16 000 000 kr. 

E 3. Understöd för utomprocessuell rättshjälp 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

3 516 799 

3 300 000 
4 000 000 

Från anslaget bestrids kostnader för understöd av statsmedel till de 
kommunala rättshjälpsanstalterna. Vidare bestrids kostnaderna för un
derstöd för kommunal rättshjälp som lämnas på annat sätt än genom 
rättshjälpsanstalt. Bidragsbestämmelserna finns i kungörelsen (1919: 
639) angående understöd av statsmcdel till offentliga rättshjälpsanstalter 
(ändrad senast 1965: 301) och kungörelsen (1965: 302) om understöd 
för viss utomproeessuell rättshjälp. 

Departementschef en 

Anslaget bör ökas med 700 000 kr. Jag hemställer i enlighet härmed 
att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Understöd för utomprocessuell rättshjiilp för budgetåret 
1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 4 000 000 kr. 
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E 4. Tornedalens rättshjälpsanstalt 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

516 064 

490 000 

537 000 

68 

Från anslaget bestrids kostnaderna för Tornedalens rättshjälpsanstalt. 

Denna är den enda rättshjälpsanstalt som är statlig. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Anstalten Dep.chefen 

Personal 
Juristpersonal 3 
Övrig personal 4 

7 

Anslag 
Lönekostnader 385 000 + 42 700 + 41 000 
Sjukvård 1 000 
Reseersättningar 20000 + 5 000 + 5 000 
Lokalkostnader 55 300 3 000 3 000 
Expenser 23 700 + 6 300 + 4000 
Främmande tjänster 5 000 

490 000 + 51000 + 47 000 

Anstalten 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 49 000 kr. 
2. För den nuvarande direktören bör inrättas en personlig tjänst 

Co 1 ( + 2 000 kr.). 

Departementsclzefen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 

att till Tornedalens rättshjälpsanstalt för budgetåret 1972/73 an

visa ett förslagsanslag av 537 000 kr. 
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F KRIMINALVÅRDEN 

Kriminalvårdsklientelets antal och fördelning framgår av följande 
sammanställning. 

Genomsnittligt antal anstaltsintagna 1966 1967 1968 1969 
och frivårdsfall (medeltal av tolv 
rnånadssilfror) 

Anstaltsk/ientel (intagna på fångvårds-
anstalter, allmänna häkten och med 
häkten samordnade polisarrester) 5 243 5 438 5 509 5 530 

Därav 
gripna och anhållna 88 106 125 105 
häktade för brott: 
ej undersökningsfall 429 472 494 530 
undersökningsfall 175 196 163 176 

dömda till fängelse 3 068 3175 3 298 3 311 
- ungdomsfängelse 581 556 515 505 
- internering 744 769 748 758 
- skyddstillsyn (BrB 28:3) 69 80 87 75 
överlämnade till särskild vård 31 30 26 21 
förvandlingsstralf för böter 19 28 27 20 
övriga intagna 39 26 26 29 

Frivdrdsklientel 19 341 20 186 21 788 22 775 
Därav 
dömda till skyddstillsyn (villk .. dömda 

med övervakn.) 15 695 16 693 18 085 18 933 
villkorligt frigivna 2 502 2 302 2427 2 582 
överlämnade till vård utom anstalt: 
internerade 643 631 687 685 
ungdomsfängelseelcver 501 560 589 575 

Hela kriminalvårdsklientelct 24 584 25 624 27 297 28 305 

Antal nykomna till 
fångvårdsanstalter 13 817 14069 14 583 14 647 
'frivård 10 573 10 651 10 891 11 014 

Därav 
dömda till skyddstillsyn 6 684 6 933 6 940 6 857 
villkorligt frigivna 2 820 2 741 2 944 3 180 
överlämnade till vård utom anstalt: 

internerade 535 506 547 544 
ungdomsfängelseelever 534 471 460 433 

1 Beräknat antal. 
2 Enligt uppgifter från skyddskonsulentdistrikten. 

1970 1971 

5 250 5 004 

106 123 

540 534 
141 101 

3 195 3 040 
452 444 
684 609 
67 86 
20 11 
15 13 
30 43 

23 078 22 818 

19 167 19 052 
2 636 2 521 

728 730 
547 515 

28 328 27 822 

14 732 114 000 
10 722 110 000 

6 833 16 600 
2 959 12 600 

494 1400 
436 1400 
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Högsta beläggningen på fångvårdsanstalterna under år 1971 var 
5 168 mot 5 331 under år 1970 och 5 711 under år 1969. 

Kriminalvården hade den 1 december 1971 nominellt 5 963 platser på 
fångvårdsanstalterna, varav 3 979 slutna och 1 984 öppna. I dessa siff
ror ingår 175 platser för personer som är dömda till anstaltsbehandling 
i samband med skyddstillsyn. Antalet platser i de allmänna häktena och 

i de polisarrester som är samordnade med dessa häkten var 640. Genom 
den anstaltskoncentration, som pågår under innevarande budgetår, kom
mer det angivna platsantalet att minska med 175 slutna platser och 85 
öppna platser. Anstaltskoncentrationen fortsätter genom att fångvårds
anstalten Helsingborg med 170 slutna platser enligt Kungl. Maj :ts beslut 
den 17 december 1971 lägges ned under år 1972. 

Under år 1971 har en öppen anstalt med 120 platser färdigställts i 
Viskan. Nya häkten har tagits i bruk i Gävle, Helsingborg, Härnösand 
och Mariestad. 

Under budgetåret 1972/73 tillkommer ett frigångshem i vardera norra 
och västra räjongen samt en frigångsavdelning vid ungdomsanstalten 
Roxtuna. Svartsjöanstalten, statlig vårdanstalt för alkoholmissbrukare, 
övergår under första halvåret 1973 till kriminalvården som fångvårds
anstalt. På grund härav kan den öppna anstalten Kungsgården och en 
anstalt med 30 platser av kolonityp läggas ned. 

I enlighet med beslut av 1971 års riksdag inrättas under våren 1972 
en behandlingsccntral för frivårdsklicntel i Stockholmsområdet. 

Frivårdsorganisationen föreslås förstärkt med ytterligare omkring 25 
tjänster. 

Kriminalvårdsberedningen utreder resursbehoven inom kriminalvår
den, särskilt vad avser en avvägning av insatser inom å ena sidan an
staltsvården och å andra sidan frivården. Enligt direktiven skall resul
tatet av beredningens arbete kunna redovisas under första halvåret 1972. 

Fångvårdens byggnadskommittc kommer att vara avvecklad med ut
gången av mars 1972. 

F 1. Kriminalvårdsstyrclsen 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

16154365 
17 544 000 

20 840 000 

Kriminalvårdsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden 
om kriminalvård. Styrelsen är chefsmyndighet för kriminalvårdsdirek

törerna, fångvårdsanstalterna, de allmänna häktena och skyddskonsu
lentorganisationen. Styrelsen tillhandahåller personal och annan service 
för den verksamhet som bedrivs av kriminalvårdsnämnden, ungdoms
fängelsenämnden och interneringsnämnden. Dessa nämnder är centrala 
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organ som har att ta befattning med ärenden rörande dem som har 

dömts till fängelse, ungdomsfängelse resp. internering'. 

Kriminalvårdsstyrelsen leds av en styrelse. Styrelsen består av en ge

neraldirektör, som är styrelsens ordförande, och minst sex andra, av 

Kungl. Maj:t utsedda ledamöter. Inom kriminalvårdsstyrelsen finns två 

avdelningar, en för vård och tillsyn och en för arbete och utbildning. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Personal 
Chefstjänstemän 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Därav nordiska resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Förhyrd datamaskintid 

Krimi11a/1•årdsstyre/sen 

10 
86 

127 
223 

14114000 
20 000 

655 000 
2 000 

1 223 000 
1004000 

528 000 
17 544 000 

Kriminal
vårds
styrelsen 

+ 24 
+ 15 
+ 39 

-H 670 000 
+ 4000 
+ 200000 

+ 350 000 
+ 348 000 
+ 606 000 
+6178000 

1. Lönc- och prisomräkning m. m. 1 420 000 kr. 

Dep.chefen 

-C- 1 
+I 
-l- 2 

+2 285 000 

+ 60 000 

+ 122 000 
+ 378 000 
+ 451 000 
+3 296 000 

2. Personalen behöver förstärkas med 39 tjänster ( + 2 834 000 kr.). 

3. Ytterligare arvodesmedel yrkas för utvecklings- och rationalise

ringsverksamhet c+ l 387 000 kr.). 

Depa rte111e11 tschef en 

För att förstärka kriminalvårdsverkets personalvårdsorganisation har 

jag beräknat medel för en tjänst som förste byråsekreterare och en som 

biträde (2). 

För den pågående översynen av verkets ekonomi-administrativa orga

nisation och för särskilda förstärkningar av kriminalvårdsstyrelsens eko

nomibyrå i avvaktan på resultatet av denna översyn har jag beräknat 

ett ytterligare belopp av 303 000 kr. (3). 

Jag beräknar ytterligare 867 000 kr. för en extra tjänst i Cg 1 som 

chef för en dataenhet vid styrelsen samt för vissa datainriktade rationali

seringsprojekt med sikte på den ekonomiska redovisningen och krimi

nalvårdens klientelrutiner. Anslaget bör vidare räknas upp med 125 000 
kr. för försöksverksamheten med programbudget (3). 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Kriminalwlrdsstyrelsen för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

förslagsanslag av 20 840 000 kr. 
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F 2. Fångvårdsanstalterna 

1970171 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

245 333 123 
256 173 000 
294 058 000 

73 

Inom kriminalvården fanns den 1 december 1971 38 slutna och 31 
öppna fångvårdsanstalter, fem anstalter för skyddstillsynsklientel samt 
15 allmänna häkten. Anstalterna och häktena är tillsammans med 
skyddskonsulentdistrikten organiserade i åtta räjonger. I ledningen för 

varje räjong finns en kriminalvårdsdirektör. Utanför räjongindelningen 
står Håga sjukhus. 

Personal 
Styresmän m. fl. 
Läkare, psykologer 
Tillsynspersonal 
Personal i arbetsdrift 
Kontors personal 
Maskinpersonal 
Förråds- och ekonomipersonal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård m. m. för personal 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Inköp och underhåll av bilar 
Utspisning 
Beklädnad och sängkläder 
Hälso- och sjukvård 
Idrotts- och bildningsverksamhet 
Bibliotek vid fångvårdsanstalter 
Omkostnader för permitterade, 
frigivna m. fl. 
Fångtransport 
Tjänstedräkt 
Bidrag till intagnas familjer 
Underhåll av tekniska hjälp-
medel för bevakning 
Ersättning för vård på anstalter 
som ej tillhör kriminalvården 
Diverse utgifter 

Kriminalvårdsstyrelsen 

1971/72 

267 
31 

2 596 
633 
264 

60 
211 

4062 

188 979 000 
317000 

2 098 000 
28 750 000 
3 185 000 
1 100 000 

14 500 000 
3 700 000 
4 300 000 

830000 
310 000 

2 530 000 
4 190 000 

378 000 
178 000 

100 000 

370 000 
358 000 

256173 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Kriminal
vårds
styrelsen 

+ 37 
+ 7 
+132 
+ 12 
+ 25 

+ 28 

+241 

+41 806 000 
+ 39 000 
+ 471 000 
+ 6471000 
+ 1023000 
+ 110 000 
+ 2 465 000 
+ 370 000 
+ 225 000 
+ 603 000 
+ 175 000 

+ 1 753 000 
+ 503 000 
+ 111 000 
+ 74000 

+ 85 000 

+ 113 000 
+ 136 000 

+56 533000 

Dep.chefen 

Il 

23 
34 
2 
2 

+ 8 
64 

+26 734 000 

+ 209 000 
+ 5 385 000 
+ 366 000 
+ 100000 
+ 2 325 000 
+ 370000 
+ 200000 
+ 65 000 

+ 1 150 000 
+ 640 000 

+ 62 000 

+ 50000 

+ 65 000 
+ 164 000 

+37 885 000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 36 433 000 kr. 
2. Nya frigångshem tas i bruk i norra och västra räjongerna under 
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budgetåret 1972173. Medel beräknas för sammanlagt tolv tjänster 

( + 736 000 kr.). 

3. För en frigångsavdclning vid ungdomsanstalten Roxtuna begärs 

fem tjänster ( + 298 000 kr.). 

4. Ett nytt häkte inrättas i Visby under budgetåret 1972/73. Medel 

beräknas för 14 tjänster ( + 840 000 kr.). 

5. Personalen vid räjongkanslierna behöver förstärkas. Medel yrkas 

för arvoden till handläggande tjänstemän och biträden ( + 814 000 kr.). 

6. För att sysselsätta intagna vid vissa häkten yrkas sex verkstads

förmän ( + 469 000 kr.). 

7. Styrelsen föreslår att vid vissa fångvårdsanstalter inrättas avdel

ningar för narkomanvård med tjänster för sammanlagt tre överläkare, 

tre psykologer, fyra översköterskor och tre biträden ( + 1 656 000 kr.). 

8. För förstärkning av hälso- och sjukvården begärs tjänster för tre 

översköterskor och två vårdare ( + 551 000 kr.) samt arvodesmedel för 

psykiaterkonsulter ( + 186 000 kr.). 

9. En tjänst för psykolog begärs vid fångvårdsanstalten Hall 

( + J 33 000 kr.). Ytterligare medel yrkas för psykologisk expertis och 

ledare av gruppsamtal ( -1- 316 000 kr.). 

10. Frigivningsförberedelser och fritidsverksamhet vid fångvårdsan

stalterna måste intensifieras. Tjänster yrkas för två fångvårdsinspektö

rer, 27 assistenter och tio biträden ( + 2 697 000 kr.). Ytterligare arvo

dcsmedel begärs för fritidsledare och för den andliga vården ( + 474 000 
kr.). 

11. Tillsynspersonal bör försöksvis användas i vårdarbetet vid vissa 

fångvårdsanstalter. Medel yrkas för arvoden till 14 vårdare ( + 715 000 
kr.). 

12. Vid fångvårdsanstalterna Hall och Kumla planeras försök med 

delegering av styresmännens vårdadministrativa uppgifter. Medel be

glirs för arvodering av personal ( + 298 000 kr.). 

13. För att möjliggöra en timmes senare inlåsning (kl. 21) av de in

tagna vid slutna fångvårdsanstalter yrkas tjänster för 15 tillsynsmän och 

'.'8 vårdare ( + 3 089 000 kr.) samt ytterligare medel under anslagspos

ten Idrotts- och bildningsverksamhet ( + 150 000 kr.). 

14. Bevakningen vid fångvårdsanstalter och allmänna häkten behöver 

förstärkas. Tjänster yrkas för fem tillsynsmän, 28 vårdare och fem bi

träden ( + 1 906 000 kr.). 

15. Med anledning av ändrade permissionsregler och för att åstad

komma förbättrade besöksförhållandcn krävs tjänster för tolv vårdare 

och åtta förmän ( + 991 000 kr.) samt ytterligare medel under an

slagsposterna Omkostnader för permitterade, frigivna m. fl. ( + 1,5 milj. 

kr.) och Bidrag till intagnas familjer ( + 60 000 kr.). 

16. Personalen i intendenturverksamhet bör förstärkas med tjänster 

för en förman, 15 kokerskor och ett biträde ( + 688 000 kr.). 
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17. Styrelsen planerar försök med ett terapeutiskt samhälle vid fång
vårdsanstalten Gävle och med social träning inför frigivningen vid vissa 
fångvårdsanstalter. Tjänster yrkas för två assistenter och medel för ar
voden till psykologisk expertis och ytterligare en assistent ( + 403 000 
kr.). Dessutom yrkas ytterligare medel under anslagsposten Idrotts- och 
bildningsverksamhet ( + 87 000 kr.). 

18. För utbildnings- och arbetsvårdande verksamhet begärs tjänster 
för tre ämneslärare. Tjänster för två förste konsulenter och åtta utbild

ningsassistenter bör inrättas, varvid tjänster för tio arbetsledare kan dras 
in. Medel yrkas för arvoden till lärare och studiehandledare ( + 496 000 
kr.). 

19. Inom arbetsdriften behövs ytterligare tjänster för två ingenjörer, 

en förrådsmästare och sex biträden samt medel för vissa tjänsteföränd
ringar ( + 530 000 kr.). 

De partementschef en 

Jag har beräknat medel för sammanlagt tolv tjänster för frigångshem 
i norra och västra räjongerna samt för fem tjänster för en frigångsav
delning vid ungdomsanstalten Roxtuna (2-3). 

Som punktvisa förstärkningar av personalen på befintliga anstalter 
och häkten har jag beräknat medel för ytterligare 18 tjänster som vår
dare, två som kokerska och fyra som biträde (14 och 16). 

Kriminalvården övertar under första halvåret 1973 Svartsjöanstalten 
från nykterhetsvården. På grund härav kan den öppna anstalten Kungs
~ården och en anstalt med 30 platser av kolonityp läggas ned. Jag är 
inte beredd att nu ange huruvida ytterligare tjänster erfordras för Svart
sjöanstaltens drift som fångvårdsanstalt. 

För tillämpning av generösare permissionsregler och för att åstad
komma förbättrade besöksförhållanden beräknar jag medel för ytter
ligare åtta tjänster som förman och nio som vårdare. Vidare har jag för 
samma ändamål räknat upp anslagspostema Omkostnader för permit
terade, frigivna m. fl. och Bidrag till intagnas familjer med tillhopa 1 
milj. kr. (15). 

Den av Kungl. Maj:t beslutade nedläggningen av fångvårdsanstalten 
Helsingborg medför att anslaget kan reduceras med ett belopp av ca 
3,7 milj. kr., motsvarande medel för ett 90-tal tjänster. En medelsreserv 

om l,2 milj. kr. för 31 tjänster kan dras in. 
För försöksverksamhet med s. k. terapeutiskt samhälle har jag be

räknat ett belopp av 126 000 kr. (17). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
294 058 000 kr. och hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Fångvårdsanstalterna för budgetåret 1972/73 anvisa elt 

förslagsanslag av 294 058 000 kr. 
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F 3. Frivården 

1970171 Utgift 
1971172 Anslag 
1972/73 Förslag 

38 594 011 
46 721000 
52 576 000 

76 

Från anslaget bestrids kostnaderna för frivårdsorganisationens och 
övervakningsnämndernas verksamhet samt ersättningar till övervakare. 

Frivårdsorganisationen består av 42 distrikt med lika många skydds
konsulenter. Till föreningen Skyddsvärnct i Stockholm utgår ersättning 
till löner m. m. för 18 tjänstemän. 

Antalet övervakningsnämnder är 47. De är lokala organ för kriminal
vården i frihet. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Kriminal- Dep.chefen 
vårds-
styrelsen 

Personal 
Konsulent- och assistentpersonal 226 +128 + 17 
Läkare, psykologer 3 
Sj ukvårdspersonal 2 + 3 
Personal på akutvårdsavdelning 6 
Personal på hotell 15 + 1 + 
Personal på inackorderingshem 6 + 10 
Kontorspersonal 138 + 47 + 8 

396 +189 + 26 
Anslag 
Lönekostnader 21 366 000 + 13 685 000 + 4 881 000 
Sjukvård 18 000 + 9000 + 1 000 
Reseersättningar 743 000 + 553 000 + 133 000 

Därav nordiska resor 3 000 
-Lokalkostnader 1652000 + 1 134 000 + 226 000 
Expenser 1005000 ' 800 000 + 181 000 
Driftkostnader för frivårds-
anläggningar m. m. 4.13 000 ' 33 000 ' Ersättningar till övervakare 17 037 000 + 37 000 
Behandlings- och stödåtgärder 3 227 000 + 1258000 + 100 000 
Bidrag till enskild frivårds-
verksamhet 1260000 + 374 000 + 333 000 

46 721000 +17 883 000 + 5 855 000 

K rim inalvårdss ty rclsen 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 4 032 000 kr. 
2. För behandling av drogmissbrukare samt för en allmän förstärk

ning av frivården yrkar styrelsen tjänster för 107 assistenter, varav 15 

för socialkurativ verksamhet vid häkten, och 4 l biträden ( + 9 184 000 
kr.). Ytterligare medel begärs för arvoden till psykologisk expertis 

( + 161 000 kr.). 
3. Styrelsen föreslår att frivården tillförs sjukvårdsutbildad personal. 

För budgetåret 1972/73 yrkas tjänster för tre översköterskor samt me-
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.del för arvoden till sjuksköterskor och psykiatcrkonsulter ( + 498 000 
kr.). 

4. Stockholms södra förorters skyddskonsulentdistrikt bör delas i tre 
distrikt samt vart och ett av Kalmar, Lunds, Västerås och Örebro 
skyddskonsulcntdistrikt delas i två distrikt. Tjänster yrkas för sex 

skyddskonsulenter ( + 575 000 kr.). 
5. Medel begärs för personal till två nya inackorderingshem. Per

sonalen vid ett frivårdshotell i Sundsvall, till vars drift medel tidigare 
anvisats, behöver förstärkas med ytterligare en vårdartjänst ( + 558 000 

kr.). 
6. Antalet personundersökningar enligt lagen (1964: 542) om per

sonundersökning i brottmål som utförs av tjänstemän inom frivården 
bör ökas successivt. Tjänster yrkas för 15 assistenter och sex biträden 

( + 1 326 000 kr.). 
7. För ersättningar till övervakare, för behandlings- och stödåtgärdcr 

bland frivårdsklientelet och för bidrag till enskild frivårdsverksarnhet 
m. m. yrkas ytterligare 1 549 000 kr. 

Departementschef en 

~rendebelastningen motiverar att vart och ett av Kalmar och Stock
holms södra förorters skyddskonsulentdistrikt delas i två distrikt med 
expeditioner för de nya distrikten förlagda till Västervik resp. Söder
tälje. Arvika, Karlstads, Västerås och Örebro skyddskonsulentdistrikt 
bör omregleras genom att Arvika distrikt indrages och de övriga distrik
ten erhåller en annan geografisk indelning. Västerås och Örebro di
:;trikt bör därefter delas i vardera två skyddskonsulentdistrikt med nya 

expeditioner i Köping resp. Kristinehamn. I enlighet härmed har jag 
beräknat medel för ytterligare tre tjänster som skyddskonsulent (4). 

Till förstärkning av frivårdsorganisationen i övrigt har jag räknat 
upp anslaget med medel för ytterligare 14 tjänster som assistent och 
åtta som biträde (2). 

Vidare har jag beräknat medel för ytterligare en vårdartjänst vid det 
frivårdshotell i norra räjongen, som tages i bruk under budgetåret 
1972/73 (5). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
52 576 000 kr. och hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Frivården för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag 
av 52 576 000 kr. 

F 4. Maskin- och verktygsutrustning m. m. 

1970/71 Utgift 
1971i72 Anslag 
1972173 Förslag 

1432 349 

2 385 000 
490 000 

Reservation 2 742 538 
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Kriminalvårdsstyrelsen och fångvårdens byggnadskommitte 

Kriminalvårdsstyrelsen föreslår en uppräkning av den totala kost
nadsramen från 2 9 ll 000 kr. till 4 985 000 kr. för de anstalter som 
styrelsen skall utrusta. Fångvårdens byggnadskommitte föreslår en 

oförändrad total kostnadsram för de anstalter som utrustas av kom
mitten. 

Det sammanlagda medelsbehovet under anslaget för budgetåren 1971/ 
72 och 1972/73 beräknas av styrelsen och kommitten till (1 445 000 + 
2 893 000 + 2 253 000 + 940 000) 7 531 000 kr. 

De partemcntschef en 

Jag beräknar behovet av ytterligare medel under anslaget för bud
getåret 1972173 till 490 000 kr. och hemställer att Kungl. Maj:t föreslår 

riksdagen 
att till Maski11- och verktygsutrust11ing m. m. för budgetåret 

1972173 anvisa ett reservationsanslag av 490 000 kr. 

F 5. Engångsanskaffning av inventarier m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972173 Förslag 

2 394 600 
3 680 000 
2 000 000 

Reservation 

Kriminalvårdsstyrelsen och få11gvårde11s byggnadskommitte 

3 657 992 

Kriminalvårdsstyrelsen föreslår en uppräkning av den totala kost
nadsramen från 12 846 000 kr. till 17 075 000 kr. för de anstalter som 
styrelsen skall utrusta. Fångvårdens byggnadskommitte föreslår en upp
räkning från 15 220 000 kr. till 15 335 000 kr. för de anstalter som 
utrustas av kommitten. 

Det sammanlagda medelsbehovet under anslaget för budgetåren 1971/ 
72 och 1972/73 beräknas av styrelsen och kommitten till (6 157 000 + 
1 155 000 + 4 743 000 + 568 000) 12 623 000 kr. 

Departementschefen 

Jag beräknar behovet av ytterligare medel under anslaget för bud

getåret 1972173 till 2 milj. kr. och hemställer att Kungl. Maj:t föreslår 
riksdagen 

att till Engå11gsanskaffning av inventarier m. m. för budgetåret 
1972173 anvisa ett reservationsanslag av 2 000 000 kr. 

f' 6. Anskaffning, montering och transport av baracker m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972173 Förslag 

1854615 
660 000 
560 000 

Reservation 1103 281 
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Från anslaget bestrids utgifter för anskaffning av baracker för för
läggnings-, expeditions-, verkstads- och förrådsutrymmen m. m. 

Krimi11a/1>årdsstyrelsen 

Kostnadsramarna föreslås uppräknade med 6 128 000 kr. Det sam
manlagda medelsbehovet för budgetåren 1971/72 och 1972/73 upp

skattas till 6 550 000 kr. 

Departementschefen 

Jag beräknar behovet av ytterligare medel under anslaget för budget
året 1972/73 till 560 000 kr. och hemställer att Kungl. Maj:t föreslår 
riksdagen 

att till Anskaf fni11g, montering och transport av baracker m. m. 

för budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 
560 000 kr. 

F 7. Utbildning av personal m. fl. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1657134 

2 125 000 
2 125 000 

Reservation 3 486 

Från anslaget bestrids kostnaderna för den personalutbiidning som 
kriminalvårdsstyrelsen svarar för samt utgifter för kurs- och konferens
verksamhet för övervakare och personundersökare. 

Kriminafrårdsstyrelsen begär en höjning av anslaget med 2 148 000 
kr. 

Departemcntschefen 

Jag förordar att anslaget förs upp med oförändrat belopp och hem
ställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Utbildning av personal m. fl. för budgetåret 1972/73 anvi
sa ett rcscrvationsanslag av 2 125 000 kr. 

F 8. Kriminologisk forskning 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

134 300 
440 000 
485 000 

Reservation 632 679 

Från anslaget bestrids kostnaderna för kriminologisk bchandlings
forskning inom såväl anstalts- som frivårdssektorn. 

Departementscltefen 

Jag förordar en ökning av anslaget med 45 000 kr. och hemställer 
att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Kriminologisk forskning för budgetåret 1972/73 anvisa 
ett reservationsanslag av 485 000 kr. 
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F 9. Frivillig kontaktverksamhet m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

119 348 

100 000 
100 000 

Reservation 

80 

6 289 

Krimi11alvårdsstyrelsen yrkar en höjning av anslaget med 127 000 kr. 

De part e111 en tsclzef en 

Jag förordar att anslaget förs upp med oförändrat belopp och hem
ställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Frivillig kontaktverksamhet m. m för budgetåret 1972/73 
anvisa ett reservationsanslag av 100 000 kr. 

F 10. Kriminalvårdsenheter med särskild budget 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

5 497 305 

1 000 
1000 

Försök med programbudgetering pågår vid fångvårdsanstalterna 
Kumla och Hinseberg och skyddstillsynsanstalten Båtshagen samt vid 
Stockholms södra skyddskonsulentdistrikt för unga och Örebro skydds

konsulentdistrikt. Verksamheten vid nämnda kriminalvårdsenheter regle
ras för innevarande budgetår genom särskild av Kungl. Maj:t fastställd 

budget. Budgeten är inom en totalram förslagsvis bunden till delpro
grammen tillsyn. särskild vårdverksamhet, industriell verksamhet, arbets
vård och utbildning. Försöksverksamheten har under budgetåret 1971/72 
utvidgats till att omfatta även fångvårdsanstalten Kumla samt Örebro 
skyddskonsulentdistrikt. 

K riminafrårdssty relsen 

Kriminalvårdsstyrelsen föreslår att försöksverksamheten utvidgas att 
omfatta även återstående myndigheter inom inlandsräjongen. Verksam
heten beräknas därvid omfatta genomsnittligt 653 intagna i anstalt, 104 

h~iktade och 4 550 personer under vård i frihet till en sammanlagd kost
nad av ca 70 milj. kr. Härifrån skall avräknas inkomster av arbetsdriften, 

ca 17 milj. kr. 

Departemcntschef en 

Vid anmälan av anslaget B 9. Polisenheter med särskild budget har 
jag berört frågor som gäller vidareutveckling av programbudgetering 
inom rättsväsendet som helhet. Vad jag där anfört bör beaktas vid vi
dareutvecklingen av programbudgeteringen inom kriminalvården. Ut
vecklingen bör även grundas på en utvärdering och analys av de er-
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farcnheter som successivt vinns i försöksvcrksamheten inom kriminal
vården. Jag vill i detta sammanhang erinra om att Kungl. Maj:t upp
dragit åt riksrevisionsverket att med biträde av berörda myndigheter 
utvärdera försöksverksamheten rörande programbudgetering. Jag hän
visar vidare till vad chefen för finansdepartementet tidigare denna dag 
anfört vid sin anmälan av För flera huvudtitlar gemensamma frågor 

(punkt 10). 
Jag är inte nu beredd att ta ställning till utvidgade försök med pro

grambudgetering inom kriminalvården. Försöksverksamheten bör tills 
vidare fortsätta i nuvarande omfattning. Det hindrar emellertid inte att 
vissa inslag i försöksverksamheten efter närmare prövning kan föras vi
dare till andra enheter än dem som nu deltar i verksamheten. 

Anslaget bör liksom för innevarande budgetår tas upp med ett for
mellt belopp av 1 000 kr. De utbetalningar som skall belasta anslaget 
skall leda till motsvarande besparingar på andra riksstatsanslag för kri
minalvården. Det ankommer på Kungl. Maj :t att meddela föreskrifter 

härom. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Kriminalvårdsenlzeter med särskild budget för budget
året 1972173 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

6 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 4 
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G DIVERSE 

G 1. Bidrag till utgivande av författningskommentarer m. m. 

1970/71 Utgift 

1971172 Anslag 

1972/73 Förslag 

153 659 

362 000 

50 000 

Reservation 

1 Varav 16 306 från anslaget Bidrag till Nordisk Domssamling. 
• Varav 28 077 från anslaget Bidrag till Nordisk Domssamling. 
a Varav 12 000 från anslaget Bidrag till Nordisk Domssamling. 

82 

242 566 

Nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer skall 

främja tillkomsten av vägledande litteratur på förvaltningsrättens område 

enligt instruktion (1946: 412) för nämnden för utgivande av förvalt

ningsrättsliga publikationer (ändrad senast 1948: 664). Statsverkets in

komster av verk, som har utarbetats eller utgetts med bidrag från detta 

anslag, avräknas från anslaget. 

Nämnden för utgivande m· förvaltningsriittsliga publikationer beräk

nar medelsbehovet till 50 000 kr. 

Under anslaget Bidrag till Nordisk Domssamling har anvisats medel 

för Sveriges andel i kostnaderna för den i Norge utgivna rättsfallssam

lingen Nordisk Domssamling. 

Departe111entschef en 

Sveriges andel i kostnaderna för utgivande av rättsfallssamlingcn Nor

disk Domssamling bör bestridas från anslaget Bidrag till utgivande av 

författningskommentarer m. m. Den reservation som kan finnas under 
anslaget Bidrag till Nordisk Domssamling vid utgången av budgetåret 

1971/72 torde få föras över till det nu ifrågavarande anslaget. 

Med hänsyn till den reservation som finns beräknar jag medelsbehovet 

under anslaget till 50 000 kr. för budgetåret 1972173. 

Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till utgivande av författningskommentarer m. 111. 

för budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 50 000 

kr. 

G 2. Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. inom pri
vaträttens område 

1970171 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

86198 

100 000 

110 000 
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Från anslaget utgår bidrag till Världsorganisationen för intellektuella 
äganderätten, till internationella institutet i Rom för unifiering av pri
vaträtten och till permanenta byrån för Haagkonferensen för interna

tionell privaträtt. 

Departememschefen 

Anslaget bör räknas upp med 10 000 kr. Jag hemställer i enlighet 
härmed att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. 

inom privatriittens område för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

förslagsanslag av 110 000 kr. 

G 3. Bidrag till politiska partier 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

24 507 000 
24 500 000 
24 500 000 

Medelsfördelningen sker i enlighet med de riktlinjer som angavs i 
prop. 1970: 1 bil. 4 s. 79 angående bidrag till politiska partier och god
togs av riksdagen (SU 1970: 2, rskr 1970: 2, KU 1970: 14, rskr 1970: 
103). 

De parte111e111schef e Il 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att 

Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till politiska partier för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett förslagsanslag av 24 500 000 kr. 

G 4. Hyresnämnderna m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

18 740 111 
110 970 000 

11577 000 

' Anslaget Hyresnämndcma. 

Hyresnämnderna har till uppgift bl. a. att medla och vara skil)e~· 
nämnd i hyrestvister samt att pröva vissa typer av sådana. Den l ja
nuari 1972 har inrättats sådana arrendenämnder som avses i 8 kap. ;29 § 

jordabalken. Arrendenämnderna har till uppgift bl. a. att medla och 
vara skiljenämnd i arrendetvist samt att pröva vissa typer av sådana. 
Arrendenämnd och hyresnämnd finns i samtliga län. De har geinen-
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samt kansli. Sådant kansli, som i vissa. fall är gemensamt för två eller 
flera län, finns på tolv orter. Chef för kansli är det hyresråd som ut-

nämns eller förordnas till det. 

1971 /72 Beräknad ändring 1972/73 

Hovrätterna Dep.chefen 

Personal 
Ordförande 34 + 3 +1 
Övrig personal 85 + 10 +2 

119 + 13 +3 
Anslag 
Lönekostnader 8 616000 + 537000 + 551 000 
Sjukvård 16 000 + 3 400 + 4000 
Rescersättningar 340000 - 25 000 - 25000 
Lokalkostnader 1 300000 + 127 000 + 127 000 
Expenser 698 000 - 108 000 - 50000 

10970 000 + 534400 + 607000 

Hovrätterna 

1. Tre ordförandetjänster yrkas för hyresnämnderna för Hallands län, 

Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län. Vidare yrkas för dessa 

hyresnämnders kansli en förstärkning med nio biträdestjänster ( + 
656 000 kr.). 

2. Svea hovrätt yrkar en tjänst för byråassistent för hyresnämnds

kansliet i Stockholm ( + 56 000 kr.). 
3. Medel yrkas för tillfällig personal till hyresnämndskanslict i Malmö 

, ._ ioo ooo kr.). 

Departeme11tschefe11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
11. 577 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ytterligare en 

tjänst som ordförande i hyresnämnderna för Hallands län, Göteborgs 
och Bohus län samt Älvsborgs län, en tjänst som byråassistent vid hy

resnämndskansliet i Stockholm samt en tjänst som assistent (protokoll

förare) vid hyresnämndskansliet i Göteborg. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Hyresnämndema m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

förslagsanslag av 11 577 000 kr. 

G 5. Vissa kostnader i anledning av allmänna val 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

15 525 068 

500 000 

17 000 000 
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Från anslaget bestrids statsverkets del av kostnaderna för valsedlar, 
valkuvert och andra valtillbehör samt utbetalas ersättning till vissa myn
digheter och verk för biträde i samband med allmänna val. 

Departemcntschefell 

Anslaget under budgetåret 1972/73 kommer att belastas med en stor 
del av kostnaderna för 1973 års val vid vilket en ny valteknik beräk
nas komma att tillämpas. Kostnaderna under nästa budgetår beräknas 

därför till 17 milj. kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Vissa kostllader i anledning av allmänna val för budgetåret 
1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 17 000 000 kr. 
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KAPITALBUDGETEN 

I Statens affärsverksfonder 

G Domänverket 

1. Förvärv av jordbruksfastigbeter för kriminalvården 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1000 
1000 

Reservation 

86 

106 024 

Från anslaget bestrids utgifter för köp av jordbruksfastigheter, lämp

liga att nyttjas som anstalter för kriminalvårdsklientelet. 

Kriminalvårdsstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med 1 000 kr. 

Departementschefen 

Kriminalvårdsstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med ett endast 

formellt belopp. Jag biträder kriminalvårdsstyrelsens förslag och hem

sfäller att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Förvärv av jordhruksfastiglzeter för kriminalvården för 

budgetåret 1972173 anvisa ett investeringsanslag av 1 000 kr. 

Il Statens allmänna fastighetsfond 

1. Polishus m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

62 695 367 

40 000 000 

40 000 000 

Reservation 29 408 776 

Anslaget är avsett för inlösen av polishus och för nybyggnad i stat
lig regi. 

Byggnadsstyrelsen 

Efter polisväsendets förstatligande den 1 januari 1965, då staten i 

princip åtog sig att svara för lokaler till polisväsendet, har ett stort antal 

polishus uppförts efter kommunala och enskilda åtaganden. Denna del 

av polishusbyggandet, som har skett i samarbete med byggnadssty

rclsen, håller nu på att avvecklas. 
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Staten har löst in ett antal av dessa hus. Byggnadsstyrelsen framhål
ler att ytterligare ett antal objekt till en sammanlagd beräknad produk
tionskostnad av ca 120 milj. kr. bör lösas in av staten. Styrelsen anser 
att detta bör ske senast under budgetåret 1973/74. Av de medel som 
nu finns tillgängliga på anslaget räknar styrelsen med att ca 12 milj. kr. 
kan disponeras för inlösen av polishus och föreslår att ytterligare 28 

milj. kr. anvisas på tilläggsstat för budgetåret 1971/72. Styrelsen, som 
anser att kostnader för inlösen av polishus och inköp av tomtmark 

fr. o. m. nästa budgetår bör belasta anslaget Inköp av fastigheter m. m. 
under sjunde huvudtiteln, föreslår vidare att 40 milj. kr. anvisas under 
sistnämnda anslag för vart och ett av budgetåren 1972/73 och 1973/74 
för inlösen av polishus. Möjligheten att fördela köpeskillingen på upp 

till tre budgetår bör behållas. 
Anslaget Polishus m. m. bör enligt styrelsens uppfattning användas 

endast för att bestrida kostnader för byggande av polishus i statlig 

regi. 
Styrelsen har redovisat en investeringsplan, som utöver de i planen 

tidigare upptagna objekten, upptar polishus i Falköping, Söderhamn, 
Uppsala, Skövde, Kalmar, Landskrona, Motala, Jönköping, Kiruna, 
Vimmerby, Borlänge, Ystad, Tidaholm och Farsta, provisorisk centralar
rest i Stockholm, elevbostäder vid polisskolan Ulriksdal samt lednings
centraler i Malmö och Göteborg. Styrelsen beräknar medelsbehovet un
der anslaget för budgetåret 1972/73 till 66 milj. kr. 

Departementschefen 

Under budgetåren 1965/66-1970/71 har sammanlagt 218,5 milj. kr. 
anvisats under detta anslag. Av dessa medel har intill utgången av bud
getåret 1970/71 ca 149,6 milj. kr. disponerats för inlösen av polishus 
och för inköp av tomtmark för polishus. Ca 39,5 milj. kr. har använts 
för byggande av polishus i statlig regi. De återstående medlen, ca 29,4-
milj. kr., utgjorde reservation till budgetåret 1971/72. 

Under budgetåret 1970/71 har staten löst in polishusen i Fagersta, 
Malmö och Umeå samt förvärvat tomtmark för polishus i Skövde, 
Örnsköldsvik och Landskrona. 

De polishus som efter förstatligandet har uppförts efter kommunala 
eller enskilda åtaganden bör lösas in av staten. Det kan också bli ak
tuellt att lösa in något äldre polishus t. ex. i samband med ombyggnad. 
Med hänsyn till att kostnaderna för inlösen av polishus så gott som 
uteslutande avser nybyggda polishus, anser jag att kostnaderna för in
lösen även i fortsättningen bör belasta detta anslag. Man får därigenom 
en bättre bild av statens totala kostnader för polishus. Jag anser att kost

naderna för inlösen av nybyggda hus bör fördelas på ett antal budgetår 
med cirka 15 milj. kr. för .varje år. För nästa budgetår beräknar jag så
lunda 15 milj. kr. för detta ändamål. Kostnader för inköp av tomtmark 
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till polishus bör däremot fr. o. m. nästa budgetår belasta anslaget 1 nköp 
av fastigheter m. m. under sjunde huvudtiteln. 

Genom beslut av riksdagen (prop. 1967: 1 bil. 4 s. 93, SU 1967: 2, 
rskr 1967: 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 inne
varande budgetår eller som har godkänts tidigare budgetår får medföra 
utgifter om högst 20 milj. kr. för år under de två följande budgetåren 

1972173 och 1973174. Bemyndigandet har inte utnyttjats vid något till
fälle. Jag anser dock att det fortfarande bör gälla. Det bör dock ändras 

så att av Kungl. Maj:t godkända köpekontrakt hör få medföra utbetal
ningar av högst 15 milj. kr. per budgetår under budgetåren 1972/73-

1974/75. 
I 1971 års statsverksproposition (prop. 1971: 1 bil. 4. s. 73, JuU 

1971: 5, rskr 1971: 101) upptogs i investeringsplanen under rubriken Till 
Kungl. Maj:ts disposition en medelsförbrukning av 22,5 milj. kr. inom 
en kostnadsram av 55 milj. kr. Medlen var avsedda för nybyggnad av 
sådana polishus m. m. som kunde behöva påbörjas under budgetåret 
utöver de objekt, som särskilt nämndes i investcringsplanen. Kungl. 

Maj:t har hittills under budgetåret uppdragit åt byggnadsstyrelsen att 

uppföra polishus i Falköping, Skövde och Kalmar, ledningscentral i 
Malmö polisdistrikt, en provisorisk centralarrest i Stockholm, en han
gar i Boden för polisens helikopterverksamhet samt viss ombyggnad av 

polishuset i Solna. Dessa objekt bör nu tas upp i investeringsplanen. 
Polishuset i Falköping, som uppförs i två våningsplan över mark, om

fattar 2 750 m2 rumsyta inom en total byggnadsvolym av 14 300 m3 • 

Huset avses komma att inrymma lokaler för polis- och åklagarväsendet 
och distriktslantmätare. 

Polishuset i Skövde, som byggs i fem våningsplan, varav fyra över 
mark, omfattar 6 253 m2 rumsyta inom en total byggnadsvolym av 
32 265 m3 . Huset avses komma att inrymma lokaler för polis-, åklagar
och exekutionsväsendet och distriktslantmätare. Ca 1 000 m~ kommer 
därutöver att hyras ut till olika nyttjare. 

Polishuset i Kalmar, omfattar tre våningar med en rumsyta av 
10 250 m~ inom en total byggnadsvolym av 53 340 m:1• Huset avses 

komma att inrymma lokaler för polis-, åklagar- och exekutionsväsendet 

samt för häkte m . m. 
Jag förordar vidare att i investeringsplanen för nästa budgetår tas 

upp en medclsförbrukning av 13 milj. kr. inom en kostnadsram av 40 

milj. kr. för sådana objekt som kan behöva påbörjas under budgetåret. 
Det bör ankomma på Kungl. Maj:t att fatta beslut om och när sådana 

polishusobjekt skall påbörjas. 
Anslagsbehovet för budgetåret 1972/73 utgör totalt 40 milj. kr. en

ligt följande investeringsplan och anslagsberäkning. 



Prop.1972:1 Bilaga 4 Justitiedepartementet 89 

lnvesteringsplan (1 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt m. m. Kostnads- Medelsförbruk- Bygg- Färdig-
ram ning start ställan-

mån/år de 
1.4. 70 1.4. 71 Fak- Beräknad för mån/år 

tisk 
t.o.m. 1971/ 1972/ 
1970/ 72 73 
71 

Polishus i Gävle 17 015 1824014 576 3 500 150 10.69 6.71 
Ledningscentral i 

Stockholms polis-
distrikt 2455 2 520 2 241 250 25 5.69 5.70 

Polishus i Ängelholm 6 800 6400 4855 1400 140 12.69 5.71 
Polishus i Härnösand 9275 9 700 6124 3 400 100 1.70 6.71 
Polisskolan Ulriksdal 9180 11 720 8497 3 200 80 2.70 6.72 
Polishus i Örnsköldsvik 1038010 380 3 233 6500 500 9.70 4.72 
Polishus i Visby 980012450 6 000 5 000 8.71 4.73 
Polishus i Falköping 6500 6785 3 000 3 000 1.72 4.73 
Provisorisk central-

arrest i Stockholm 2000 2300 1 600 500 9.71 3.72 
Polishus i Skövde 14 500 3 000 9000 3.72 11.73 
Polishus i Kalmar 23 500 4000 11 000 3.72 4.74 
Ledningscentral i Malmö 

polisdistrikt I 035 500 500 3.72 9.72 
Helikopterhangar i Boden 500 500 5.72 11.72 
Ombyggnad av polis-

huset i Solna 725 725 5.72 1.73 
Till Kungl. Maj:ts 

disposition 40000 13 000 
Inköp av polishus• 15 000 15 000 

52575 57995 
Erfarenhetsmässig 

reduktion av medels-
behovet 667 495 

Summa 3952651908 57500 

1 För budgetåret 1971/72 även tomtinköp. 

Anslagsberäkning (1 000-tal kr.) 

Medelstillgång Beräknad medelsförbruk
ning 

Behållning 1.7.1971 
Anslag för 1971 /72 
Anslag för 1972/73 (förslag) 

29408 
40000 
40000 

109 408 

1971/72 
1972/73 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

51 908 
57 500 

109 408 

att till Polishus m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett investe

ringsanslag av 40 000 000 kr. 
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2. Byggnadsarbeten för domstolsväsendet 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

12 287 318 

3 000 000 
1000 

Reservation 

1 Anslaget Renovering av byggnad för regeringsrätten. 

90 

24 280 661 

• Varav 280 661 från anslaget Renovering av byggnad för regeringsrätten. 

Byggnadsstyrelsen 

Stenbockska palatset 

Redogörelse för ombyggnaden av Stenbockska palatset för regerings
rättens dikning lämnades i prop. 1970: 1 bil 4 s 88, och objektet är i nu 
gällande investeringsplan upptaget med en kostnadsram av 4 350 000 kr. 
enligt prisläget den 1 april 1970 (prop. 1971: 1 bil 4 s 76). Kostnads
ramen föreslås höjd med 445 000 kr. över index till 5 095 000 kr. enligt 
prisläget den 1 april 1971. Kostnadsökningen beror dels på ökade restau
rerings- och projekteringskostnader, dels på oförutsedda kostnadsök
ningar för injektering och grundförstärkningar samt utbyte av ytter
takspanel, dels på ökade kostnader för invändig målning. 

Departementschefen 

Jag har inget att erinra mot den av byggnadsstyrelsen föreslagna 
ändringen av kostnadsramen för Stenbockska palatset. 

Kungl. Maj:t har den 26 november 1971 läninat byggnadsstyrelsen 
uppdrag att utföra viss ombyggnad av kammarrättens hus på Riddar
holmen i Stockholm irn;im en kostnadsram av 2,4 milj. kr. i prisläget 
den 1 april 1971. I investeringsplanen bör föras upp en kostnadsram av 
2,4 milj. kr. för ombyggnaden. Riksdagen har godkänt att medel inom 
en kostnadsram av nämnda belopp bestrids från anslaget för ändamålet 
(prop. 1971: 140 bil. 1, FiU 1971: 47, rskr 1971: 293). 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande in-
vestcringsplan och anslagsberäkning. 

lnvesteringsplan (l 000-tal kr.) 

Byggnads- Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
-objekt start ställande 

1.4. 1.4. Faktisk Beräknad för mån./ mån./ 
1970 1971 t. o.m. år år 

1970/71 1971/ 1972/ 
72 73 

Stenbockska 
palatset 4 350 5 095 3 119 1 900 75 3.70 12.71 

Kammarrätten 
i Stockholm. 
Ombyggnad 2400 1200 I 200 12.71 12.72 

4350 7 495 3119 3100 1275 



Prop. 1972: 1 Bilaga 4 Justitiedepartementet 

Anslagsberäkning (1 000-tal kr.) 

Medels tillgång 

Behållning 1.7.1971 
Anslag för 1971 / 72 
Anslag för 1972/73 (förslag) 

4 281 
3 000 

1 

7282 

Beräknad medelsför
brukning 

1971/72 
1972/73 

3 100 
1 275 

4375 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

91 

att till Byggnadsarbeten för domstolsväsendet för budgetåret 

1972/73 anvisa ett investeringsanslag av l 000 kr. 

3. Vissa byggnadsarbetcn för kriminalvården 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

10 688 154 
110 000 000 

4 000 000 

Reservation 7 010 927 

1 På tilläggsstat I har dessutom för vissa särskilda arbeten, som inte anges i 
investeringsplanen, anvisats 2 585 000 kr. 

Från anslaget bestrids utgifter för större byggnadsföretag inom krimi
nalvården. 

Kriminalvårdsstyrelscn och fångvårdens byggnadskommitte har beräk
nat medelsförbrukningen under anslaget för nästa budgetår till sam
manlagt 13,8 milj. kr. 

Kungl. Maj:t har den 3 december 1971 förordnat att den verksamhet 
som bedrivs av fångvårdens byggnadskommitte skall upphöra med ut
gången av mars månad 1972. Tillika har föreskrivits att kriminalvårds
styrclsen har att fr. o. m. den 1 april 1972 besluta i byggnadsfrågor rö
rande de anstaltsenheter som uppförts av kommitten. 

Departementschef en 

Jag förordar att medel för budgetåret 1972/73 anvisas enligt följande 
investeringsplan och anslagsberäkning. 
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Investeringsplan (1 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 

1.4.1970 1.4.1971 1970/71 1971/72 1972/73 

Krimi11alvdrdsstyrelse11 
Bergsåker (mark) 25 25 25 
Frivårdshotell (mark) 644 644 290 354 
Frivårdshotell (byggo) 4129 4 129 2 342 1 000 787 
Frivårdsverkstäder (mark) 400 400 400 
Tillberga (mark) 125 125 85 40 
Ystad (mark) 220 220 220 
Två öppna 60-mannaanstalter, en 

terapianstalt och ett frigångshem 
(mark) 600 600 600 

lnackorderingshem för frivårds-
klientel 865 943 865 78 

Frigångshem, västra räjcngen 310 315 310 5 

Fdngvdrdens byggnadskommitte 
Hall 16 675 17 810 12 962 2102 2 330 
Kumla 36 500 36 450 36 328 122 
Skenäs (kök, personalmatsal) 1 370 1 495 44 700 600 
Skogome 14 150 14400 12 429 1 421 400 
Skänninge 8100 8 000 7 879 121 
Tidaholm 30 27 27 
Ulriksfors 2 695 2 695 2 656 39 
Uppsala (skyddsplantering) 226 226 112 60 54 
Viskan 14 575 14 575 10 505 3 750 250 
Österåker 28 650 28 650 27 747 874 29 
Fastighetsförvärv 8 885 8 885 2 266 2000 775 
Kommittens förvaltningskostnader 4 527 700 

Summa 139174 140 614 120199 15 703 5308 

Anslagsbcräkning (1 000-tal kr.) 

Medels tillgång Beräknad medelsförbrukning 

Behållning 1.7.1971 
Anslag för 1971/72 
Anslag för 1972 f73 (förslag) 

7 011 
10000 
4000 

21011 

1971/72 
1972/73 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

.15 703 
5 308 

21 011 

att till Vissa byggnadsarbl'ten f vr kriminalvärden för budgetåret 

1972/73 anvisa ett investeringsanslag av 4 000 000 kr. 

Bygg- Färdig-
start ställan-
mån/år de 

mån/år 

9.69 

9.72 9.73 

12.71 12.72 

3.69 10.71 
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4. Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stockholm 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1473 518 
1 000 

49 000 000 

Reservation 

93 

40 526 482 

Genom beslut den 15 december 1967 och den 5 april 1968 har Kungl. 
Maj:t uppdragit åt byggnadsstyrelsen att projektera nybyggnad i kvar
teret Kronoberg i Stockholm för rättspsykiatrisk klinik, häkte och arres
ter samt lokaler för polismyndigheten i Stockholm, åklagarmyndigheten 
i Stockholms åklagardistrikt och rikspolisstyrelsen. En redogörelse för 
byggnadsobjektet har Jämnats i prop. 1970: 1 (bil. 4 s. 91). 

Kungl. Maj:t har genom beslut den 29 juni 1970 och den 30 juni 1971 
uppdragit åt byggnadsstyrelsen att utföra rivnings-, schaktnings- och 
sprängningsarbeten för nybyggnaden inom en kostnadsram av 12 milj. 

kr. Kungl. Maj:t har vidare den 30 juni 1971 uppdragit åt statens för
handlingsnämnd att uppta förhandlingar med Stockholms läns lands
tingskommun angående förläggning av den rättspsykiatriska kliniken i 

Stockholm till Huddinge sjukhus. 
Stockholms kommunfullmäktige har den 20 september 1971 antagit 

ny stadsplan för kvarteret Kronoberg. Länsstyrelsen i Stockholms län 
har fastställt planen den 24 november 1971. Byggnadsstyrelsen har i 
anledning därav föreslagit vissa ändringar och omdisponeringar i projek
tet. Kungl. Maj:t har den 30 december 1971 uppdragit åt byggnads
styrclsen att utföra nybyggnaden och därvid bl. a. föreskrivit att de ut
rymmen i nybyggnaden vilka avsetts för en rättspsykiatrisk klinik i stället 
skall utformas som allmänna kontorslokalcr, om överenskommelse an
gående den rättspsykiatriska kliniken träffas med Stockholms läns lands
tingskommun. 

Byggnadsstyrelsen beräknar medelsbehovet under anslaget för budget
året 1972/73 till 50 milj. kr. 

Departementschefen 

Jag förordar att medel för budgetåret 1972/73 anvisas enligt följande 
investeringsplan och anslagsberäkning. 
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Investeringsplan (1 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
-----------------start stäl-

Faktisk Beräknad för mån./ lande 
t.o.m. år mån.får 

1.4.1970 1.4.1971 1970/71 1971/72 1972/73 

Nybyggnad i 
kvarteret 
Kronoberg 184 000 200000 1474 

184 000 200 000 1474 
Erfarenhets-
grundad 
reducering av 
medels behovet 

Beräknat medels-
behov 

1 Rivnings- och schaktningsarbeten 

Anslagsberäkning (1 000-tal kr.) 

Medels tillgång 

Behållning 1.7.1971 
Anslag för 1971/72 
Anslag för 1972/73 (förslag) 

40 526 
1 

49000 

89527 

40000 50000 1 10.70 9.75 

40000 50 000 

473 

40000 49527 

Beräknad medelsförbrukning 

1971 /72 
1972/73 

40000 
49 527 

89527 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stockholm för budget

året 1972/73 anvisa ett investeringsanslag av 49 000 000 kr. 

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets 
övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen. 

Ur protokollet: 

Britta Gyllensten 
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Register 

Sid. 
1 Översikt 

DRIFTBUDGETEN 

A. Justitiedepartementet m. m. 

6 Statsrådsberedningen 
7 Justitiedepartementet 
8 Svensk författningssamling 
8 Justitiekanslern 
9 Lagberedningen 
9 Fidcikommissnämnden 

10 Ombuden för tillsyn av tryckta skrifter 
10 Kommittcer m. m. 
11 Centralnämnden för fastighetsdata 
13 Efterutbildning inom justitiedepartementets verksamhets

område 
13 Extra utgifter 
14 Ersättning för personskador på grund av brott 

B. Polisväsendet 

95 

3 467 000 
12 532 000 

1600000 
1116000 

480 000 
*220 000 

60 000 
11 700 000 
10 350 000 

1 000 
735 000 

1000000 

43 261000 

25 Rikspolisstyrelsen 70 000 000 
28 Polisverket: Inköp av motorfordon m. m. 27 000 000 
30 Polisverket: Underhåll och drift av motorfordon m. m. 57 350 000 
32 Polisverket: Särskild polisverksamhet för hindrande och upp-

dagande av brott mot rikets säkerhet m. m. 41 680 000 
33 Polisverket: Diverse utgifter 1 500 000 
33 Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader 1 076 750 000 
37 Lokala polisorganisationen: Utrustning 3 000 000 
39 Statens kriminaltekniska laboratorium 4 720 000 
41 Polisenheter med särskild budget 1 000 

C. Åklagarväsendet 

44 Riksåklagaren 
45 Läns- och distriktsåklagarmyndighetcrna 

D. Domstolarna 

50 Högsta domstolen 
51 Regeringsrätten 
52 Regeringsrättens årsbok 
52 Kammarrätterna 
53 Hovrätterna 
56 Tingsrätterna 
57 Ersättningar till nämndemän m. m. 
58 Tekniska hjälpmedel m. m. vid domstolsväsendet 
58 Blanketter m. m. för domstolsväsendet 
58 Domstolsväsendets organisationsnämnd 

* Beräknat belopp. 

1282 001000 

3 275 00(} 
77 250 000 

80 525 000 

10 706 00(} 
ll 532 000 

160 000 
19 806 000 
38 930 000 

222 792 000 
18 100 000 

740 000· 
I 600 000 
4 98400() 

329350 00(). 
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Sid. 
E. Rättegångsväsendct i allmänhet 

66 Ersättning åt domare, vittnen och parter 
66 Kostnader enligt Jagen om fri rättegång 
67 Understöd för utomprocessucll rättshjälp 
·68 Tornedalcns rättshjiilpsanstalt 

F. Kriminalvården 

70 Kriminalvårdsstyrelsen 
73 flmgvårdsanstalterna 
76 Frivården 
77 Maskin- och verktygsutrustning m. m. 
78 Engångsanska!Tning av inventarier m. m. 
78 AnskaITning, montering och transport av baracker m. m. 
79 Utbildning av personal m. fl. 
79 Kriminologisk forskning 
80 Frivillig kontaktverksamhet m. m. 
80 Kriminalvärdsenheter med särskild budget 

G. Diverse 

82 Bidrag till utgivande av författningskommentarer m. m. 
82 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. 

inom privaträttens område 
83 Bidrag till politiska partier 
83 Hyresnämnderna m. m. 
84 Vissa kostnader i anledning av allmänna val 

96 

28 250 000 
16 000 000 
4 000 000 

537 000 

48 787 000 

20 840 000 
294 058 000 

52 576 000 
490 000 

2 000 000 
560 000 

2 125 000 
485 000 
100 000 

1 000 

373 235 000 

50 000 

110000 
24 500 000 
11577000 
17 000 000 

53 237 000 

Summa för driftbudgeten 2 210 396 000 

KAPITALBUDGETEN 

I. Statens affärsverksfonder: G. Domänverket 

86 Förvärv av jordbruksfastigheter för kriminalvården I 000 

1 000 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 

86 Polishus m. m. 
90 Byggnadsarbetcn för domstolsväsendet 
91 Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården 
93 Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stockholm 

40 000 000 
I 000 

4 000 000 
49000 000 

93 001000 

Summa för kapitalbudgeten 93 002 000 

Totalt för justitiedepartementet 2 303 398 000 

MARCUS BOKTR. STHLM 1971 710504 



Bilaga 5 till statsverkspropositionen 1972 

Utrikesdepartementet 

ÖVERSIKT 

Utrikesdepartementets verksamhetsområde omfattar ärenden som rör 

förhållandet till och överenskommelser med andra stater, Sveriges del
tagande i internationella organisationer, internationellt utvecklings

samarbete, skydd av svenska medborgares intressen i främmande län
der, information om Sverige i utlandet m. m. Dessa ärenden spän
ner över ämnesområden av allmänpolitisk, handelspolitisk, biståndspo
litisk, rättslig, social, kommersiell, humanitär och kulturell natur. Hit
hörande frågor av större vikt redovisas bl. a. i utrikesdepartementets år
liga publikation "Utrikesfrågor" och i månatliga meddelanden angående 

vissa utrikesärenden. 
Tm utrikesdepartementet hör utrikesrepresentationen med 87 lönade 

utlandsmyndigheter och mer än 500 olönade konsulat samt styrelsen 
för internationell utveckling (SIDA). Svenska institutet samt vissa stats
understödda organ såsom Stockholms internationella fredsforsknings
institut och Utrikespolitiska institutet erhåller anslag över tredje huvud
titeln. 

Utrikesförvaltningen 

De organisatoriska förändringarna som tas upp i årets statsverkspro
position avser bl. a. upphöjning av representationerna i Hanoi och 
Havanna till självständiga ambassader, upprättande av ambassad i Bot

swana under ledning av en t.f. charge d'affaires samt upprättande av ett 
lönat generalkonsulat i Rio de Janeiro i samband med att ambassaden 

där förflyttas till Brasilia. 

Intemationellt utvecklingssamarbete 

Anslagen för internationellt utvecklingssamarbete föreslås budgetåret 
1972/73 uppgå till 1 250 milj. kr., vilket inebär en ökning med 250 
milj. kr. eller 25 O/o från innevarande budgetår. 

l Riksdagen 1972. I saml. Nr I. Bilaga 5 

Prop. 1972: 1 
Bilaga 5 
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Fr. o. m. budgetåret 1971/72 redovisas de multilaterala bidragen un

der anslaget C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram. De direkta 

svenska biståndsinsatserna är sammanförda under anslaget C 2. Bilateralt 

utvecklingssamarbete. Kostnaderna för rekrytering, utbildning och in

formation redovisas under anslaget C 3. Rekrytering och utbildning av 

fältpersonal samt informationsvcrksamhet. Kostnaderna för SIDA:s 

administration belastar anslaget C 4. Styrelsen för internationell utveck

ling (SIDA). För budgetåret 1971/72 finns medel anslagna för utrcd

ningsverksamhet angående SIDA:s organisation och verksamhetsformer 

under anslaget C 5. Utredningsverksamhet. Då detta arbete till sin hu

vudsakliga del kan förväntas bli slutfört under innevarande budgetår fö

reslås att detta anslag utgår och att kostnaderna för de delprojekt som 

kvarstår att slutföra under budgetåret 1972/73 får - i den mån de över

stiger befintliga reservationer under anslaget - belasta anslaget C 4. Sty

relsen för internationell utveckling (SIDA). 

Anslaget Bidrag till internationella biståndsprogram föreslås för bud

getåret 1972/73 uppgå till ca 456 milj. kr. och anslaget Bilateralt ut

vecklingssamarbetc till ca 745 milj. kr. 

Biståndsanslagens utveckling och fördelning på verksamhetsformcr 

framgår av följande sammanställning. Beloppen anges i milj. kr. 

Anvisat Anvisat Anvisat Anvisat Förslag 
1968/69 1969/70 1970/71 1971 /72 1972/73 

1. Bidrag till internationella 
bistånds program 217,6 275,8 295,9 395,9 455,9 
FN:s utvecklingsprogram 

(UNDP) 80,9 96,2 109,2 119,6 128,0 
FN:s barnfond (UNICEF) 9,0 15,0 20,0 30,0 40,0 
Internationella utwck-

lingsfonden (IDA) 72,4 87,9 103,5 175,9 177,7 
Regionala utvecklingsban-

ker 2,6 18,2 2,6 
Internationella livsmedels-

progranunet (WFP) och 
konventionerna om 
livsmedelshjälp (FAC) 37,7 42,9 42,9 42,9 51,0 

Övriga multilaterala bidrag 15,0 15,6 17,8 27,5 59,2 
2. Bilateralt utvecklingssam-

arbete 272,6 337,5 476,3 572,2 744,9 
3. Rekrytering och utbildning 

av fältpersonal samt in-
formationsvcrksamhet 3,6 5,3 8,7 10,0 16,3 

4. Styrelsen för internationell 
utveckling (SIDA) 9,9 15,0 18,7 20,8 27,6 

5. Utredningsverksamhet 11,1 0,8 
6. Biståndsförvaltningens 

lånefond 0,1 0,2 0,2 0,4 
7. Utrikesdepartementets 

avdelning för inter-
nationellt utvecklings-
samarbete m. m. z 5,0 

503,8 633,8 800,7 1000,0 1250,0 

1 Anvisat på tilläggsstat. 
• Beräknat belopp. Medelsanvisningen sker på anslaget A 1. Utrikesförvalt

ningen (jfr. s. 22). 



Prop. 1972: 1 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 3 

Information om Sverige i utlandet 

Medel till information i utlandet föreslås anvisade under två huvud
titlar, nämligen tredje huvudtiteln för utrikesförvaltningens informa
tionsvcrksamhet, en del av verksamheten vid kolkgict för Sverige-in
formation i utlandet, Svenska institutets wrk~amhet, större delen av 
Svensk-internationella pressbyråns verksamhet och Sveriges Radios ut
landsprogram, vilket innevarande budgetår erhåller medel under åttonde 
huvudtiteln, samt tionde huvudtiteln för exportfrämjande och turistvär

vande åtgärder. 
De föreslagna anslagen till informationsverksamhet i utlandet under 

tredje huvudtiteln uppgår till ca 26 milj. kr., varav omkring 9,2 milj. kr. 
avser överföring från åttonde huvudtiteln. 

Sammanställning 

Förändringarna inom utrikesdepartementets verksamhetsområde i för
hållande till riksstaten för budgetåret 1971/72 framgår av följande sam
manställning. Beloppen anges i milj. kr. 

DRIFTBUDGETEN 
A. Utrikesdepartementet m. m. 
B. Bidrag till vissa internationella organisatio-

ner 
C. Internationellt utvecklingssamarbcte 
D. Information om Sverige i utlandet 
E. Diverse 

Summa för driftbudgeten 

KAPITALBUDGETEN 

Anvisat 
1971/72 

1141,5 

22,6 
999,8 

13,7 
4,7 

1182,3 

Statens allmänna fastighetsfond 6,2 
Utrikesförvaltningens lånefond 0,2 
Biståndsförvaltningens lånefond 0,2 

Summa för kapitalbudgeten 6,6 

Totalt för utrikesdepartementet 1188,9 

' Härutöver har anvisats 375 000 kr. på tilläggsstat I. 

Förslag Förändring 
1972/73 

161,6 + 20,1 

24,0 1,4 
1 244,6 + 244,8 

26.1 -l- 12,4 
4;9 + 0,2 

1461,2 + 278,9 

15,7 + 9,5 
0,1 0,1 
0,4 + 0,2 

16,2 -1- 9,6 

1477,4 -1- 288,S 
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Utdrag av protokollet över utrikesdepartementsärenden, hållet inför 
Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 
1972. 

Niirvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena 
WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, 
HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODH

NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LöFBERG, LIDBOM, 
CARLSSON, FELDT. 

Ministern för utrikes ärendena anmäler de frågor som gäller utgifter
na för budgetåret 1972/73 inom utrikesdepartementets verksamhets
område och anför. 

DRIFTBUDGETEN Tredje huvudtiteln 

A. UTRIKESDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Utrikesförvaltningen 

1970/71 Utgift 119 344 632 
1971/72 Anslag 126 018 000 
1972/73 Förslag 143 919 000 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Representationsbidrag till ministern för utrikes 

ärendena 
Representations- och hyresbidrag till vissa 

tjänstemän i utrikesdepartementet 
Utlandstillägg m. m. 
Skatter, avgångsvederlag m. m. för av veder-

börande utlandsmyndigheter anställd personal 
Sjukvård m. m. 
Reseersättningar 
Fraktkostnader 
Lokalkostnader 
Automatisk databehandling 
Expenser 
Utbildningsverksamhet 

1971/72 

514 
544 

1058 

62 026 000 

30000 

87000 
11086000 

1290000 
915 000 

6 659000 
1 567 000 

32 322 000 
267 000 

9 474 000 
295 000 

126 018 000 

Beräknad änd
ring 1972/73 

Dep. chefen 

+ 
+ 
+ 

8 
6 

14 

+ 9106000 

+ 605 000 

+ 1 000000 
+ 300000 
+ 5 545 000 
+ 135 000 
+ 1152 000 
+ 58 000 

+ 17 901 000 
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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 bil ag a 5.2 
torde till protokollet få fogas en uppställning över utrikesförvaltningens 
diplomatiska och konsulära tjänster. 

Utrikesdepartementet har f. n. 30 aspiranter under utbildning enligt 
en av Kungl. Maj:t fastställd tvåårig utbildningsplan. 

Utrikesförvaltningen har varit föremål för en intern utredning, vilken 
bl. a. utmynnat i vissa förslag till reformer avseende förvaltningens ar
betsuppgifter, organisation, personalpolitik och utbildningsverksamhet. 
I vad avser departementets organisation är förslagen föremål för fortsatt 
beredning. 

Under 1971 upprättades i Hanoi en ambassad under ledning av ett 
ambassadråd som t. f. charge d'affaires, underställd sändebudet i Pe
king. I Havanna råder motsvarande förhållande. Ett ambassadråd som 
t. f. charge d'affaires förestår där ambassaden, vilken inrättades år 1969 
och är underställd sändebudet i Mexico. Med hänsyn bl. a. till omfatt
ningen av utvecklingssamarbetet med Demokratiska Republiken Viet
nam och Cuba bör ambassaderna upphöjas till självständiga myndigheter 
under ledning av sändebud i Co 1, varvid två tjänster som ambassadråd 
kan dras in. Vidare beräknar jag medel för en tjänst som förste utrikes
kanslist vid ambassaden i Hanoi. 

Även i Botswana kommer svensk biståndsverksamhet att erfordra 
direkt representation på platsen. Med hänsyn härtill förordar jag, att 
en ambassad upprättas i Gaborone under ledning av ett ambassadråd 
som t. f. charge d'affaires. 

Det växande utvecklingssamarbetet nödvändiggör en förstärkning av 

ambassaderna i vissa s. k. programländer med sammanlagt tre tjänster 
som förste ambassadsekreterare. 

De intensifierade handelsförbindelserna mellan Sverige och Sovjet
unionen har medfört behov av ytterligare en tjänst som förste ambas
sadsekreterare vid ambassaden i Moskva. 

Innevarande år kommer ambassaden i Rio de Janeiro att flyttas till 
Brasilia. Med hänsyn till antalet konsulära och kommersiella ärenden 
samt informationsverksamheten förordar jag att ett lönat generalkonsu
lat upprättas i Rio de Janeiro i samband med flyttningen av ambassa

den. Medel för ytterligare tjänster i anledning härav är ej erforderliga. 
Med hänsyn till den ökade arbetsbelastningen behöver departementets 

politiska avdelning förstärkas med två dcpartementssekreterare. I övrigt 
beräknar jag medel för ytterligare sex tjänster inom utrikesförvaltningen, 
varav fem för biträdespersonal. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 
J\1aj :t föreslår riksdagen att 
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a) bemyndiga Kungl. Maj :t att inrätta två tjänster i utrikesför
valtningen som sändebud i Co l, 

b) till Utrikesförvalmingen för budgetåret 1972173 anvisa ett för
slagsanslag av 143 919 000 kr. 

A 2. Representationsbidrag till utlandstjänstcmän 

] 970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

3 436 919 

3 650 000 

3 650 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för representation, som utövas 

av utomlands stationerade tjänstemän i utrikesförvaltningen och tjänste
män i utrikesdepartementet som, utan att omstationeras, tas i anspråk 

för tjänstgöring 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 utlandstjiinstemiin för budgetåret 

1972/73 anvisa ett anslag av 3 650 000 kr. 

A 3. Im·entarier för beskickningar, delegationer och konsulat 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

3 405 376 
13 960 000 

4 628 000 

Reservation 

1 Härutöver har anvisats 200 000 kr. på tilläggsstat l. 

1036088 

Under detta anslag anvisade medel används för ersättning, underhåll 

och nyanskaffning av kansli- och bostadsinventarier för utrikesrepre

sentationen samt viss beredskapsutrustning. Anslaget bör för nästa bud

getår höjas med 668 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Inventarier för beskickningar, delegationer och kons11l<it 

för budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 

4 628 000 kr. 
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A 4. Kursdifferenser 

1970/71 Inkomst 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

41 775 
l 000 
1000 

7 

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 1972/73 anvisa ett förslags

anslag av 1 000 kr. 

A 5. Ersättningar åt olönade konsuler 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1 601 086 
1800000 
l 960 000 

Anslaget används för att betala s. k. kontorskostnadsbidrag till vissa 
olönade konsuler samt utrustning, som enligt författningar och praxis 
skall finnas på svenska olönade konsulat. 

Det finns f. n. över 500 svenska olönade konsulat. De olönade kon
sulerna gör en värdefull insats för Sverige antingen det gäller bistånd 
till sjöfolk och andra svenska medborgare, informationsverksamhct eller 

andra aktiviteter. De erhåller ingen ersättning för sitt arbete. Till blott 
ett mindre antal lämnas kontorskostnadsbidrag, bland dem de konsulat 

där utsända utrikeskanslister är stationerade. Anslaget bör höjas med 

160 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Ersiittni11gar åt olönade konsuler för budgetåret 1972/73 
anvisa ett förslagsanslag av l 960 000 kr. 

A 6. Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom internationell 
organisation 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

5 436 359 

4 550 000 
5 550 000 

Anslaget, som används för att bestrida kostnader för förhandlingar 
och överläggningar med andra stater och svenskt deltagande i interna
tionella konferenser och möten, bör med hänsyn till belastningen höjas 

med 1 milj. kr. till 5 550 000 kr. 
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Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom interna

tionell organisation för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslags
anslag av 5 550 000 kr. 

A 7. Kostnader för vissa nämnder m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

85 265 
110 000 
210 000 

Från anslaget bestrids utgifterna för utrikesdepartementets nämnder. 
Anslaget bör bl. a. med hänsyn till kostnaderna för översynen av ut
landslönesystemet räknas upp med 100 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår rikdagen 
att till Kostnader för vissa nämnder m. m. för budgetåret 1972/73 

anvisa ett förslagsanslag av 210 000 kr. 

A 8. Kommittecr m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

180 465 
1225 000 
525 000 

Reservation 

1 Härutöver har anvisats 175 000 kr på tilläggsstat J. 

126 470 

Från anslaget bestrids kostnaderna för kommitteer och utredningar, 
som faller inom utrikesdepartementets verksamhetsområde. Anslaget bör 
bl. a. med hänsyn till kostnaderna för översynen av svenska bilaterala 
åtgärder för att främja u-ländernas industrialisering räknas upp med 
300 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 
att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett reser

vationsanslag av 525 000 kr. 

A 9. Extra utgifter 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

334 947 
200 000 
230 000 

Anslaget bör ökas med 30 000 kr. 

Reservation 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

181973 

att till Extra utgifter för budgetåret 1972/73 anvisa ett reserva
tionsanslag av 230 000 kr. 
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A 10. Tillfälliga representationskostnader 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1008 666 
950 000 
950 000 

9 

Detta anslag utnyttjas huvudsakligen för att bestrida vissa kostnader 
av representationskaraktär, som uppstår i samband med besök i Sverige 
av utländska statschefer, regeringsmcdlemmar och andra personer, som 
bör visas uppmärksamhet och gästfrihet från officiellt svenskt håll. An
slaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 
att till Tillfälliga representationskostnader för budgetåret 1972/73 

anvisa ett förslagsanslag av 950 000 kr. 
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B. BIDRAG TILL VISSA INTERNATIONELLA ORGANISA

TIONER 

B 1. Förenta Nationerna 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

12 014 625 

13 700 000 

15 000 000 

Sveriges ordinarie medlcmsbidrag till FN fö1 kalenderåret 1971 upp
gick till omkring 10,l milj. kr. 

Det ordinarie bidraget till FN för kalenderåret 1972 har ännu inte 

fastställts men beräknas komma att uppgå till omkring 11,8 milj. kr. 

För budgetåret 19n/73 - FN:s räkenskapsår 1973 - synes det mo
tiverat att räkna med en ökning av ca 1,2 milj. kr. jämfört med det 

beräknade bidraget för räkenskapsåret 1972. 

Vaktstyrkan i Främre Orienten (UNEF) har visserligen avvecklats, 

men så länge krisen ej lösts kan någon form av FN-närvaro i området 

på nytt bli aktuell. Något belopp för kostnader med anledning av tänk

bara svenska insatser i sådant sammanhang kan inte nu beräknas. 

Finansieringen av FN:s verksamhet på Cypern (UNFICYP) är otill

fredsställande och trots frivilliga bidrag från Sverige och andra länder 

har FN under en följd av år haft ett underskott, som f. n. beräknas till 
ca 83 milj. kr. För Cypern bör under detta anslag beräknas ett oföränd
rat belopp om 2 milj. kr. 

Totalt _bör anslaget således föras upp med 15 milj. kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Förenta Nationerna för budgetåret 1972/73 anvisa ett för
slagsanslag av 15 000 000 kr. 

R 2. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

4 251 037 

5 400 000 

5 200 000 

I OECD:s budget redovisas utgifter under två huvudavdelningar. Del I 

upptar kostnader för organisationens sekretariat samt arbetet i dess olika 

kommittcer angående ekonomiskt och handelspolitiskt s8marbctc, miljö

vård och biståndsfrågor m. m. och del Il kostnader för verksamheten 

inom vissa till OECD anslutna organ såsom OECD:s utvecklingsinstitut 

(Development Centre), Europeiska atomenergiorganet (ENEA) samt 

dess programbibliotek och centrum för sammanställning av neutrondata, 
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Europeiska bolaget för kemisk behandling av bestrålat atombränsle 
(Eurochemic), centrum för pedagogisk utveckling (CERl), vägforsk

ningsprogrammet samt Europeiska transportministerkonferensen 
(ECMT). 

Sveriges bidrag till OECD för år 1972 - vilket utbetalas under inne
varande budgetår - kan uppskattas till omkring 4,5 milj. kr. 

Anslaget kan minskas med 200 000 kr. för år 1973. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

(OECD) för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsans!ag av 

5 200 000 kr. 

B 3. Europeiska frihandelssammanslutningen (EFT A) 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972173 Förslag 

1497 174 

2 050 000 

2 050 000 

Sveriges bidrag till EFTA för budgetåret 1971/72 beräknas komma att 

uppgå till omkring 2 milj. kr. 
F. n. är det svårt att förutsäga vilka konsekvenser för EFTA de på

gående förhandlingarna om medlemskap i EEC, som förs av några av 

sammanslutningens medlemmar, kommer att innebära samt vilka bud
getära följder detta medför. 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Europeiska frihandelssammanslutningen (EFT A) för bud
getåret 1972173 anvisa ett förslagsanslag av 2 050 000 kr. 

B 4. Europarådet 

1970171 Utgift 1296779 
1971172 Anslag 1450 000 
1972173 Förslag l 750 000 

Storleken av Sveriges bidrag till Europarådet budgetåret 1972/73 kan 

bestämmas först då Europarådets budget för kalenderåret 1973 fast

ställts, vilket beräknas ske på senhösten 1972. Det svenska bidraget till 

Europarådet för kalenderåret 1972, vilket utbetalas under det svenska 

budgetåret 1971/72, beräknas komma att uppgå till omkring 1,6 milj. kr. 

Bidraget för kalenderåret 1973 förutses komma att öka med ca 150 000 
kr. 
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Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Europarådet för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslags

anslag av 1 750 000 kr. 

B 5. Övriga internationella organisationer m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

14 447 
16 000 
21000 

1 Avser anslaget B 1. Permanenta skiljedomstolens internationella byrå i Haag. 

Under innevarande budgetår utgår bidrag till Permanenta skiljedom
stolens internationella byrå i Haag (6 000 kr), det internationella institu
tet för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg, Fondation Rene Cassin 
(10 000 kr) samt till Haag-akademien för internationell rätt (5 000 kr) 
under olika anslag inom andra och tredje huvudtitlarna. Fr. o. m. bud
getåret 1972/73 bör medel för ifrågavarande ändamål beräknas under 
detta anslag. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Övriga intemationel/a organisationer m. m. för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 21 000 kr. 
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C INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE 

Det är endast tio år sedan riksdagen lade fast de allmänna riktlinjer
na för vårt deltagande i det internationella utvecklingssamarbetct (prop. 
1962: 100, SU 135, rskr 313). Det gångna decenniet har ställt krav på 
precisering av dessa principer och i vissa enskildheter har förändringar 
ägt rum. I aJlt väsentligt har emellertid de praktiska erfarenheterna från 
fältet och förhandlingarna i internationella organisationer bekräftat 
giltigheten av de riktlinjer som då fastlades. Detta g~iller i särskilt hög 
grad själva målsättningen för utvecklingssamarbetet. Målet måste inbe
gripa en höjning av de fattiga folkens inkomstnivå. Detta självklara 
faktum får emellertid ej undanskymma att utvecklingsprocessen är myc
ket mer än en ekonomisk fråga. I prop. 1962: 100 fastslogs att man inte 

kan bortse från de politiska och sociala faktorernas roll i utvecklings
proccssen; som exempel nämndes behovet av jord- och skattereformer. 
Man underströk kravet på att biståndsinsatserna medverkar i en strävan 
mot social utjämning. "Det är inte i överensstämmelse vare sig med det 
svenska biståndets motiv eller med dess mål att det bidrager till att kon
servera en framstegsfientlig samhällsstruktur" (s. 7). 

Dessa riktlinjer har inte bara fortsatt giltighet för svenskt utvcck
lingssamarbete. De stämmer också väl överens med den kursriktning 
för sjuttiotalets utvccklingsansträngningar som ges i Förenta Nationer
nas strategi för det andra utvecklingsårtiondet. 

Utveckling och oberoende 

Strävandena att påskynda utvecklingsarbetct uppfattas av flertalet 
u-landsregeringar som en både ekonomisk och politisk nödvändighet. 
Endast genom social frigörelse internt och ekonomisk självständighet 
utåt kan en fast grund läggas för politiskt oberoende. Mycket tyder 
på att u-Hinderna under sjuttiotalet kommer att betona denna dimen
sion av utvecklingen starkare än hittills. 

U-landsekonomierna påverkas i många fall starkt av utländska in
tressen. FN: s ekonomiska kommission för Afrika lECA) har sålunda 

beräknat att den utländska sektorn i afrikanska u-ländcr svarar för mer 
än 1/3 av bruttoinkomsterna. Den snabbt ökande skuldbördan och de 

därmed sammanhängande kraven på betalningar av räntor och amor
teringar innebär allt mer kännbara restriktioner för den ekonomiska 
politiken i u-länderna. Alltför många av tredje världens länder tvingas 
av de ekonomiska relationerna till i-länderna att bygga sina samhällen 
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mera i enlighet med i-ländernas intressen än efter egna nationella önske
mål. De u-länder som söker bryta sig ur detta beroendeförhållande 
utsätts för svårigheter i sina utvecklingsansträngningar. 

Det är mot denna bakgrund man skall se en rad åtgärder som vissa 
u-länder vidtagit under senare år - förstärkning av de ekonomisk
politiska styr- och planeringsinstrumenten, större inflytande över de 
egna naturtillgångarna, vidgad kontroll över den utlandsägda sektorn 
m. m. Ett exempel härpå är de nationaliseringar av utlandsägda före
tag som genomförts i ett flertal länder. Den Andinska pakten - om
fattande Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador och Peru - innehåller 
regler som syftar till att kontrollera de utländska investeringarna. Vid 
Världsbankens senaste årsmöte uttalade sig de latinamerikanska med
lemsländerna mot det planerade internationella investeringsgarantisys

temet samtidigt som de hävdade att nationalisering inte fick utgöra hin
der för lån från världsbanksgruppen. Även de oljeexporterande u-län
dernas krav på de internationella oljebolagen kan ses som ett led .i 

u-ländernas strävanden att själva förfoga över sina produktionsresurser. 
U-Hinderms fortsatta ansträngningar för att i allt större utsträckning 

frigöra sig från ekonomiska bindningar kommer att medföra krav på 
en ändring av den rådande internationella maktstrukturen. Det är vik
tigt att de rika länderna - i enlighet med sina FN-åtaganden - mö
ter dessa krav på förändringar positivt genom att söka nya och för 
u-ländcrna mer acceptabla samarbetsformer inom olika ekonomiska 

sektorer. 
Stöd åt u-ländernas oberoende och frigörelse utgör ett väsentligt 

led i svensk utrikespolitik. I prop. 1962: 100 anförde statsminister 
Erlander att det ur svensk synvinkel är "naturligt och önskvärt att det 
av flertalet u-Jänder förvärvade politiska oberoendet ges det ekono
miska underlag och sociala innehåll som är en förutsättning för en 
demokratisk samhällsutveckling och för en verklig nationell oavhängig
het'' (s. 6). 

Dagens verklighet för majoriteten av de fattiga folken bekräftar 
och understryker dessa principer. Politiskt oberoende och frihet från 
inblandning från rika länders sida återstår ännu att uppnå för många. 
Denna frigörelseprocess måste följas av ökat ekonomiskt oberoende 
och det är naturligt att Sverige utformar sin u-landspolitik som ett stöd 

för denna utveckling. Svenskt utvccklingsbistånd kan i ökad utsträck
ning bidra till u-ländernas strävanden att utforma samhällsbyggandet 
på egna villkor. 

Även på det internationella pl&net har principerna om en utveckling 
mot en rättvisare maktfördelning vunnit erkännande. "Mcdlemsstatcrnas 
regeringar fastställer 1970-talet som Förenta Nationernas andra ut
vecklingsårtionde och utfäster sig, var för sig och gemensamt, att föra en 
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politik avsedd att skapa en rättvisare och mer rationell ekonomisk 

och social ordning i världen, där lika möjligheter skall vara en rättighet 

såväl för nationer som för enskilda individer". I bl. a. dessa formu

leringar i utvecklingsstrategin har FN:s medlemskrets gett uttryck 

för sin syn på det internationella utvccklingssamarbetct. 

U-li:indernas skuldbörda 

U-Hindernas växande skuldbörda har under senare år kommit allt 

mer i förgrunden i den internationella debatten. Den samlade utestå

ende skulden till industriländerna och de internationella låneinstitu

ten har fördubblats sedan år 1964 och uppgår nu enligt Världsban

kens beräkningar till ca 60 miljarder dollar. En parallell till denna ut

veckling är de snabbt ökande betalningarna av dintor och amorte

ringar - den s. k. skuldtjänsten - vilka nu belöper sig till ca 6 mil

jarder dollar om året. 

Med hänsyn till den växande skuldbördan kan u-länderna vid den 

kommande tredje världshandelskonferensen Santiago Chile 

(UNCTAD llJ) väntas framlägga förslag om förbättrade villkor för 

offentliga krediter. För Sveriges del är det naturligt att arbeta för att 

sådana krav tillmötesgås även om svenskt bistånd i dessa avseenden 

redan ges i enlighet med föreliggande rekommendationer. Sverige rös

tade redan vid FN:s andra världshandelskonferens (UNCTAD Il) år 

J 968 tillsammans med ett fåtal andra i-länder och hela u-landsgruppen 

för en förbättring av biståndsvillkoren. 

Lika viktigt som att förbättra kreditvillkoren är det att försöka åstad

komma möjligheter till friare upphandling under krediterna. Flertalet 

givarländer har hittills bundit upphandlingen under sina utvecklings

krediter till det egna landet vilket kraftigt minskat biståndets värde 
för mottagarlandet. Med stöd av riksdagens uttalande har regeringen 

för Sveriges del hållit fast vid obundenheten hos de svenska utvecklings

krediterna och i olika internationella organ verkat för en liberalisering 

av upphandlingsbestämmelserna. Under år 1970 togs ett steg framåt 

på detta område genom att man inom OECD:s biståndskommittc 

(DAC) inledde förhandlingar för att få till stånd en överenskommelse 

om att bilaterala utvecklingskrediter och bidrag till multilaterala bi

ståndsorganisaticner skall lämnas obundna. Förhandlingarna syntes 

kunna leda till positiva resultat men avbröts under hösten 1971 bl. a. 

till följd av försämringen av det internationella valutaläget. Möjlig

heterna att få till stånd en liberalisering av upphandlingen inom den 

närmaste tiden är svåra att bedöma. Från svensk sida har förklarats 

att detta mål dock inte får förloras ur sikte. Man bör inrikta sig på att 

få fram en överenskommelse om avbindning så snart som möjligt, helst 

i tid för UNCTAD III. 
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Resursflödet till de fattiga länderna 

Under åren 1968-70 ökade u-ländernas export med mer än 10 % 

per år. Exportinkomsterna steg därigenom något snabbare än skuld
tjänsten och gav således ett ökande överskott av fritt disponibla valuta

intäkter. Däremot räckte de uppnådda exportökningarna inte till för att 
hindra att u-ländcrnas andel av den samlade världshandeln fortsatte att 
minska; en utveckling som pågått kontinuerligt sedan år 1950. Bakom 
denna utveckling ligger i första hand råvarornas sjunkande andel av 

världshandcln. 
Tillväxten av u-ländernas bruttonationalprodukt har i genomsnitt upp

gått till mer än 6 % per år under perioden 1968-70. Dessa ökningstal 
ligger således i linje med den tillväxt som har förutsatts för det andra 
utvecklingsårtiondet. Närmare hälften av produktionsökningcn torde 

dock ha tagits i anspråk av den växande befolkningen. Utvecklingen 
har varierat mycket starkt mellan olika u-länder. Ett antal länder har 
uppnått mycket höga tillväxttal medan man måste räkna med att per 
capita-inkomsten snarast sjunkit i vissa andra u-Iändcr. Vidare gäller, 
såsom framhölls i prop. 1971: 1 (bil. 5 s. 13) att produktionstillväxten 
ger ett mycket ofullständigt mått på ekonomisk och social utveckling 
bl. a. därför att hänsyn inte tas till fördelningen av produktionsrcsul
tatet. Denna aspekt understryks av ordföranden i OECD:s bistånds
kommitte (DAC) i dennes senaste rapport: "Fördelarna av den fem
procentiga tillväxten sedan år 1960 har ofta tillfallit en begränsad 

grupp människor, medan majoriteten av befolkningen i de flesta ut
vecklingsländcrna, dvs. självhushållsjordbrukare, jordbruksarbetare, 
arbetslösa i städerna m. fl. inte fått någon förbättring." 

Den dämpning av världshandelns tillväxt som skett under år 1971 
hotar att bryta de nämnda positiva utvecklingstendenserna för u-Iänder
nas exportinkomster. Utvecklingen under det senaste året synes i första 
hand ha medfört allvarliga problem för icke-oljeproducerande u-Iänder. 
Lösningen av de monetära problemen torde undanröja vissa av de fak
torer som medverkat till dämpningen av världshandelns tillväxttakt un
der år 1971 men den fortsatta svaga ekonomiska tillväxten i flera vik

tigare i-länder utgör fortfarande ett hinder för en snabbare ökning av 
u-ländernas export. Situationen för u-länderna skulle självfallet ytterli
gare förvärras om det blev en allmän tendens i industriländerna att 

skära ned biståndsprogrammen för att lösa interna ekonomiska pro
blem. 

Det av DAC redovisade flödet av egentligt bistånd (official dcvelop
ment assistance) till u-länderna uppgick år 1970 till ca 6,8 miljarder 
dollar; en ökning med 180 milj. dollar eller mindre än 3 0;0 jämfört 
med föregående år. I DAC:s beräkningar har endast återflödet av amor, 
teringar beaktats. Om avdrag görs även för de snabbt ökande ränteåtcr-
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betalningarna får man konstatera att det sannolikt skett en minskning av 
ncttobiståndsflödet under år 1970. Om härutöver hänsyn tas till den in
ternationella prisstegringen måste man konstatera att det offentliga bi
ståndet i reala termer år 1970 låg klart under föregående års nivå. Ut
tryckt som andel av bruttonationalprodukten minskade det av DAC be
räknade biståndsflödet från 0,36 O/o år 1969 till 0,34 °/o år 1970. Detta 
innebär att den kontinuerliga nedgången sedan början av sextiotalet 

fortsatt. 
Under sextiotalet och början av sjuttiotalet är det framför allt ett 

antal mindre givarländer - Australien, Canada, Danmark, Nederlän
derna, Norge, Sverige - som ökat sina biståndsprogram. Mot detta står 
stagnation eller t. o. m. minskningar i vissa stora givarländers - Frank
rike, Förenta Staterna, Storbritannien - program. Denna utveckling 

kan knappast fortgå utan allvarliga följder för det internationella sam
arbetet på utvecklingsområdet. Särskilt allvarligt blir läget beträffande 

u-fändernas skuldbörda om det egentliga biståndet fortsätter att minska 
och ersätts av kommersiella exportkrediter. Helt klart är att en betydan
de ökning av det offentliga biståndsflödet kan uppnås endast om alla 
viktigare i-länder medverkar. 

Det av DAC beräknade kommersiella och privata resursflödet ökade 

under år 1970 med mer än en miljard dollar och uppgick till ca 8,8 
miljarder dollar. Dessa flöden motsvaras emellertid betalningsbalans
mässigt nästan helt av samtidiga återflöden av räntor och investerings
inkomster till de rika länderna. 

Inför FN:s tredje världshandelskonferens (UNCT AD Il!) 

Den internationella utvecklingsstrategin skall utgöra grundvalen för 

ett gemensamt försök att lösa sjuttiotalets problem. Hittills har emeller
tid det andra utvecklingsårtiondet inte motsvarat de fattiga ländernas 
förväntningar. Besvikelsen häröver kommer klart till uttryck i det s. k. 
Lima-programmet som u-länderna gemensamt antog vid en konferens 
i Peru i november förra året. I programmet konstateras att u-ländernas 
utbyte av det internationella samarbetet under senare år försämrats suc
cessivt. Det är mot denna bakgrund man skall se den kommande tredje 
v1irldshandelskonferensen och behovet att nå fram till konkreta re
sultat. 

Lima-programmets avsnitt om internationellt utvecklingssamarbete 
tar upp en rad konkreta krav. Det internationella 1 t;,6-målet bör om

definie.ras så att privata, kommersiella transfereringar inte räknas med 
i resursflödet och vidare skall avdrag göras för u-ländernas ränte

betalningar. I avvaktan på att detta genomförs bör det offentliga bi
ståndet ökas så att det vid mitten av sjuttiotalet motsvarar 0,7 O/o av 
BNP. 

En större del av biståndsflödet bör enligt u-länderna kanaliseras via 

2 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 5 
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de multilaterala organen och den tredje påfyllnaden av Internationella 
utvecklingsfondens (IDA) resurser bör snarast genomföras. Beträffande 

de multilaterala organens verksamhet konstateras i programmet att 

dessa organ måste försöka komma bort ifrån snäva lönsamhctsbedöm

ningar av enskilda projekt och se mera till de bredare sociala och eko
nomiska effekterna. Vidare bör de multilaterala organisationerna upp

höra med att diskriminera insatser inom den offentliga sektorn. Från 
Algerstadgan upprepas kraven på en multilateral räntcutjämningsfond 

- den s. k. Horowitz-planen - och ett system för supplemcntär finan

siering. 

De monetära problemen har getts en framträdande plats i Lima

programmet. Allmänt betonas u-Hindcrnas vilja att få ett inflytande på 

besluten och behovet att finna en lösning på problemen som medger 

en fortsatt gynnsam utveckling av u-ländernas export. Enligt u-länder

nas uppfattning bör en länk upprättas mellan tillskapandet av interna

tionell likviditet via de speciella dragningsrätterna (SDR) inom Interna
tionella valutafonden (IMF) och biståndsfinansieringcn. 

I fråga om villkoren för de offentliga biståndskrediterna upprepas i 
aktionsprogrammet u-ländernas krav på en fullständig avbindning. Även 

i övrigt bör kreditvillkoren förbättras. V-länderna framhåller bl. a. att 

i princip bör alla offentliga biståndslån ges på IDA-villkor. I fråga 

om skuldbördan understryks allmänt behovet av åtgärder för att för

hindra allvarliga och återkommande skuldkriser. 

Flera av de konkreta förslagen på det finansiella området i Lima
programmet ligger nära den inställning Sverige redovisat. Sålunda har 

Sverige sedan länge hävdat behovet att omformulera biståndsmålsätt
ningen. I samband med att FN:s generalförsamling antog den interna
tionella utvecklingsstrategin accepterade också Sverige 0,7 O/o-målet. Det 

bör påpekas att 0,7 O/o-målct hänför sig till faktiska utbetalningar me
dan den svenska 1 °/o-plancn avser budgetanslag. 

Lima-programmets förslag beträffande det multilaterala utvecklings

samarbctet stämmer överens med de synpunkter Sverige har före

trätt i de internationella organisationerna. Förslaget om ett supplemen

tärt finansieringssystem går tillbaka på ett svensk-brittiskt initiativ vid 

den första världshandelskonferensen i Geneve år 1964. 

I fråga om de monetära problemen kommer Sverige att söka med

verka till en lösning som tillgodoser u-ländernas långsiktiga intressen. 

Detta innebär emellertid inte att vi bör stödja kravet på en länk mellan 
de speciella dragningsrätterna och biståndsfinansieringen. Dragnings

rätterna har tillskapats för att tillgodose behovet av internationell lik
viditet. Kravet på ett ökat biståndsflöde till de fattiga länderna bör till

godoses på annat sätt. 
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Katastrof beredskap 

De senaste årens många svåra katastrofer, som främst drabbat 
u-länder, har visat på behovet av att betydande reserver finns att sätta in 
med kort varsel. Den av krisen i Pakistan framkallade nödsituationen på 
indiska halvön har kraftigt understrukit detta. I detta sammanhang kan 
nämnas att en särskild samordningsenhet under ledning av en s. k. ka
tastrofkoordinator skall upprättas i FN på bl. a. svensk tillskyndan, 
Katastrofkoordinatorns uppgift kommer bl. a. att bli att mobilisera 
bistånd samt leda och samordna FN-organens katastrofhjälp. Detta kan 
förväntas avseviirt stiirka FN-systemets möjligheter att ingripa i kata

strofsituationer. 
Medel behöver kunna ställas till förfogande för såväl FN-organ 

som bedriver humanitär verksamhet flyktingkommissariatet 
(UNHCR), hjälpprogrammet för Palestinaflyktingar (UNRWA), barn
fonden (UNJCEF) och Internationella livsmedelsprogrammet (WFP) 
- som Röda Korset och andra frivilligorganisationer. Även direkta 
statliga insatser i länder som drabbats av katastrofer kan bli aktuella 
för svensk del. Detta gäller särskilt i fråga om länder med vilka Sve
rige har ett mera omfattande utvecklingssamarbete. 

Ett u-land med knappa resurser kan se sin långsiktiga utveckling ho
tad om betydande medel måste avdelas för nödhjälp till egna medbor
gare och återuppbyggnad efter en naturkatastrof eller för omhänderta
gande av flyktingar från ett krisdrabbat grannland. Snabba och effektiva 
internationella åtgärder ger i ett sådant läge inte endast hjälp till drab

bade människor utan innebär också ett resurstillskott som kan under
lätta för det berörda u-landet att trots katastrofen fullfölja sitt utveck
lingsarbete. 

Medelsbchovet för katastrofinsatser låter sig naturligen inte bedömas 

på förhand. De humanitära insatserna på den indiska halvön som troli
gen behöver fortsättas under budgetåret 1972/73 gör det emellertid be
fogat med ett kraftigt vidgat utrymme för katastrofinsatser. Jag åter
kommer under anslaget C 2. Bilateralt utvecklingssamarbcte med förslag 
i denna fråga. 

Handläggningen av katastrofhjälp förutsätter aktiv medverkan av så
väl utrikesdepartementet som SIDA och ett nära samråd med främst 
Röda Korset och berörda FN-organ. Insamling och bedömning av in
formation till grund för regeringens beslut ankommer därvid i bety

dande mån på UD. SIDA svarar för de verkställighetsåtgärder och det 
praktiska samarbete med olika myndigheter och organisationer som 

verksamheten medför. För att få till stånd eri effektiv katastrofbevak
ning samt de snabba och smidiga samarbetsformer som lir behövliga 
kommer jag att inom UD inrätta en katastrofgrupp med företrädare för 
i första hand UD, SIDA och Röda Korset. Gruppen skall ha till upp-
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gift att i uppkommande katastrofsituationer bedöma angelägenheten av 
svenska insatser och den utformning som dessa bör ges. 

Nya utredningar, m. m. 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 2 april 1971 tillkallade 
statsrådet Moberg den 17 maj 1971 sakkunniga med uppgift att utreda 
frågan om svensk u-landsforsknings inriktning och organisation. En cen
tral fråga för de sakkunniga blir att bedöma hur Sverige skall kunna 
främja det i FN:s utvecklingsstrategi uppställda målet att hjälpa u
Jänderna med att bygga ut egna forskningsinstitutioncr. Detta skulle ha 
betydelse bl. a. för att förbättra möjligheterna för allt flera forskare 
från u-länderna att bedriva sin forskning i hemlandet. Följaktligen skall 
frågan studeras om forskningsinsatsernas fördelning mellan insatser led
da av forskare i Sverige och forskningsinsatser i u-länderna. De sak
kunniga har enligt sina direktiv också att beakta frågan om att allmänt 
sett vidga forskningsintressena till att mer än hittills beakta u-ländcrnas 

behov. 
Betoningen av de sociala faktorernas roll i utvecklingsprocessen och 

behovet av ökad kunskap om denna process är en annan utgångspunkt 
för arbetet. Detta skall utmynna i bedömningar av de särskilda förutsätt
ningar som Sverige har för att göra väsentliga insatser för u-ländcrnas 
utveckling. De sakkunniga har slutligen att ta ställning till frågor om 
ansvarsfördelning och samordning mellan de olika organ som svarar för 
planering, finansiering och genomförande av sådan forskning. 

För den av riksdagen begärda översynen av svenska bilaterala åtgär
der till förmån för u-ländernas industrialisering tillkallade jag den 26 
juli 1971 med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 23 juli 1971 
sakkunniga (industribiståndsutredningen). Enligt direktiven skall dessa 
pröva Sveriges möjligheter till mer omfattande insatser på industribi
ståndsområdet inom ramen för de övergripande målen för Sveriges ut
veeklingssamarbcte och med utgångspunkt i en kartläggning av behovet 
av industribistånd. Självfallet måste Sveriges insatser i industriutveck
lingen ske i enlighet med de riktlinjer som gäller för industripolitiken 
i mottagarländerna. En viktig fråga för utredningen är att undersöka 

svensk industris intresse och förutsättningar för tillhandahållande av be
hövligt kunnande för samarbetet. Av särskilt intresse kan här vara det 
svenska näringslivets möjligheter att medverka vid ledningen av företag 
i u-länderna, s. k. managementkontrakt. Vidare torde uppmärksamhet 
komma att ägnas åt möjligheterna att från svensk sida bidra med utveck
ling av för u-länderna särskilt lämpad teknologi. Utredningen har också 
att överväga frågan om lämpliga former för ett intensifierat samarbete 
med mottagarländernas egna institutioner på industriutvecklingsområdet, 
t. ex. de nationella utvccklingsbankerna och -bolagen samt frågan om 
det svenska investeringsgarantisystemets framtida roll. 
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Det svenska systemet för investeringsgarantier upprättades år 1968 
som ett led i utvecklingssamarbetet med u-länder. Industribiståndsutred
ningen skall bl. a. ta ställning till om ett fortsatt svenskt garantisystem 
bör vara knutet till detta samarbete eller om det främst bör ses som en 
del av den statliga politiken för främjande av svensk export. Utstäl
lande av investeringsgaranti är förknippat med villkor som syftar till att 
s~ikerställa att den garanterade investeringen är klart utvecklingsfräm
jande. Möjligheten att utnyttja systemet är vidare begränsad till vissa 
länder. Enligt de riktlinjer som fastställdes av 1968 års riksdag medges 
g;uantier endast till de länder som är s. k. huvudmottagare av svenskt 
bistånd samt de länder som anges i statsutskottets utlåtande (prop. 
1968: 101, SU 1968: 128 s. 67). Sedan år 1968 har vissa förändringar 

ägt rum när det gäller den länderkrets till vilken det direkta svenska 
biståndet koncentreras. Det iir naturligt att sådana förändringar följs av 
motsvarande utvidgning eller inskränkning av länderkretsen också när 
det gäller investeringsgaranticrnas tillämpning. Efter samråd med che
fen för handelsdepartementet föreslår jag att invcstcringsgarantisyste
mets länderkrets successivt anpassas i enlighet med förändringarna i 
syenska biståndsprogrammets inriktning. Det bör ankomma på Kungl. 
Maj :t att från fall till fall ta stlillning härtill. En sådan ordning torde kun
na genomföras utan att på något sätt föregripa industribiståndsutred

ningcns arbete. 
Riksdagen behandlade förra året frågan om utredning av det svenska 

utvecklingsbiståndets inriktning och utformning efter budgetåret 1974i75 
I 

(UU 1971: 2 s. 10-11). Med hänsyn till bl. a. pågående utredningar 
rörande särskilda frågor inom ramen för utvecklingssamarbetet beslöt 
man dock att avvakta med ställningstagande till år 1972. 

De grundläggande målen och riktlinjerna för Sveriges utvecklings
samarbete med u-länderna har, som jog tidigare berört, bekräftats i 
FN :s utvecklingsstratcgi för sjuttiotalet. Man kan också konstatera att 
dessa riktlinjer stämmer väl överens med de önskemål u-länderna redo
visar i Alger- och Lima-prC1grammen. Det är emellertid uppenbart att 
det internationella utveeklingssamarbetet kommer att påverkas kraftigt 
av u-ländcrnas krav på ökat ekonomiskt oberoende, den växande skuld
bördan och osäkerheten om de stora industriländernas möjligheter att 
spela den roll i samarbetet som förutses i FN-strategin. Det kan därför 
redan nu vara motiverat att mot denna bakgrund undersöka hur det 
svenska utvecklingssamarbetet skall utformas på längre sikt. Därvid bör 
bl. a. liven de internationella organisationernas roll i utvecklingsarbetet 
JiJ.;som Sveriges insatser i dessa organisationers verksamhet behandlas. 
Jag kommer tfärför att föreslå att sakkunniga tillkallas för att på basis 

av gällande målsättningar företa en utredning med detta syfte. Utred
ningen bör kunna tillgodogöra sig resultat från både forsknings- och 
industribiståndsutredningens arbete. 
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An.1'/agsutveckling och p/aneringsramar 

För budgetåret 1972/73 förordar jag en total ökning av biståndsansla
gen med 245 milj. kr. Härtill kommer beräknade utgifter på ca 5 milj. 
kr. för utrikesdepartementets avdelning för internationellt utvecklings
samarbete och för viss personal vid beskickningar i mottagarländerna. 
Dessa kostnader som är direkt hänförliga till utvecklingssamarbetet och 
jämförliga med SIDA:s administrationskostnader bör bedömas i sam
manhang med biståndsanslagen även om de redovisas på anslaget A 1. 

Utrikesförvaltningen. Härmed skulle de samlade anslagen för internatio

nellt utvecklingssamarbete uppgå till 1 250 milj. kr. budgetåret 1972/73. 
Denna tjugofemprocentiga ökning sker i enlighet med den metodik 
riksdagen fastställt för den långsiktiga utvecklingen av anslagen för in
ternationellt utvecklingssamarbetc. 

Främst när det gäller det direkta utvecklingssamarbetet är det nöd
vändigt att fastlägga vissa minimiramar för den fortsatta planeringen. 
Dessa ramar bygger på riksdagens beslut om att den fortsatta årliga 
anslagsökningen i absoluta tal skall bli minst lika stor som under det 
löpande budgetåret. 

Av de 4 500 milj. kr. som utgör den samlade planeringsramen för de 

tre budgetåren 197'2/73-1974/75 beräknas ca 1600 milj. kr. ställas di
rekt till internationella organisationers förfogande, medan ca 2 700 
milj. kr. skulle utgöra planeringsram för de direkta insatserna, inkl. mul
tibibistånd. För förvaltning, utbildning, rekrytering och information be

räknas 49 milj. kr. för budgetåret 1972/73, 57 milj. kr. för budgetåret 
1973/74 och 65 milj. kr. för budgetåret 1974/75. 

Planeringsramar för budgetåren 1972/73-1974/75 

Budgetår, milj. kr. 1972/73-
1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1974/75 
Anslag Förslag Planeringsramar Summa 

Bidrag till internationella 
biståndsprogram 396 456 530 620 1 606 

Bilateralt utvecklingssam-
arbete 572 745 913 1 065 2 723 

Förvaltning, utbildning, 
rekrytering och infor-
mation m. m. 1 32 49 57 65 171 

Totalt 1000 1250 1500 1 750 4500 

1 Fr. o. m. budgetåret 1972/73 inkluderas medel för utrikesdepartementets av
delning för internationellt utvecklingssamarbetc samt vissa tjänster vid beskick
ningar i mottagarländer. 

Anslagsförslaget för budgetåret 1972/73 liksom de redovisade planc
ringsramarna för därpå följande år innebär att det bilaterala program
met får öka något snabbare än de multilaterala bidragen. Detta hänger 
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bl. a. saminan med att bidragen till Internationella utveeklingsfonden 
(IDA) ligger fast för budgetåren 1972/73 och 1973/74 inom ramen för 
den internationella överenskommelse som träffades år 1970. Som anför
des i förra årets statsverksproposition är emellertid planeringsramarna att 
betrakta som indikativa. Förskjutningar i den ena eller andra riktningen 
mellan andelarna för multilateralt resp. bilateralt bistånd kan alltså ske 
på grund av omständigheter som nu inte kan förutses. Vidare är det 
viktigt att framhålla att flera insatser som redovisas på det bilaterala 
anslaget har multilateral karaktär - t. ex. bidraget till FN:s befolk
ningsfond (UNFPA) - eller sker i nära samarbete med internationella 
organisationer. Bland de senare kan nämnas stödet till flyktingarna på 
den indiska halvön samt samfinansieringarna med världsbanksgruppen 
och olika multibiinsatser. 

C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1308 084 458 
395 920 000 
455 850 000 

Reservation 48 050 234 

1 Från anslaget för bilateralt utvecklingssamarbete har överförts 13 660 000 kr. 

FN:s generalförsamling antog, som utförligt redovisats i prop. 1971: l 
(bil. 5 s. 14-16 samt 75-96), hösten 1970 en global utvecklingsstratcgi 
för 1970-talet. Strategin innehåller målsättningar och åtaganden för det 
internationella utvecklingssamarbetet avseende såväl u- som i-länder. 
Det är lätt att konstatera att den faktiska utvecklingen under år 1971, 
som jag redan berört, inte gått i den riktning som anvisas av strategin. 
Detta faktum bör dock inte undanskymma att strategin i många hän
seenden utgör en betydelsefull programförklaring för det fortsatta ut
vecklingssamarbetet, vilket bl. a. betonas av u-länderna i det nyligen an
tagna Lima-programmet. 

Det viktiga arbete som nu förestår kan sägas innebära försök att gå 
från ord till handling. Om strategin skall bli mer än ett löfte fordras 
nämligen att den blir föremål för systematisk uppföljning. Strategin in

nehåller också beslut om uppföljning på såväl nationell och regional som 
global nivå. I anslutning härtill har generalförsamlingen år 1971 beslutat 
upprätta ett uppföljningsmaskineri, vars kärna blir FN:s ekonomiska och 
sociala råd (ECOSOC). 

Utvecklingsländernas egna planer och förutsättningar måste utgöra 

en grundval för utvecklingssamarbetet. Denna princip har under senare 
år kommit att framstå som grundläggande för utvecklingssamarbetet. 
För svensk del fastslogs den redan i prop. 1962: 100. Samtidigt har de 
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problem som samordningen av de olika biståndsinsatserna kan skapa 
för det enskilda mottagarlandet uppmärksammats. De flesta u-länder 
erhåller bistånd från ett antal multilaterala organisationer och enskilda 
i-länder. Mottagarländernas ofta begränsade administrativa kapacitet ut

gör härvid ett problem som riskerar urholka principen om att mottagar
ländernas egna planer skall utgöra grundvalen för samarbetet. 

En effektiv samordning av biståndsinsatscrna i syfte att underlätta u
landets planering är således önskvärd för att stödja mottagarländernas 
egna strävanden mot ekonomisk och social utveckling och utjämning. 

Samordningen får inte utnyttjas för att styra ländernas ekonomiska och 
politiska målsättningar och prioriteringar. Det är angeläget att mottagar
länderna spelar en ledande roll i samordningsarbctet. 

F. n. äger viss samordning rum av de olika i-ländernas finansiella bi
stånd inom ett antal konsortier och konsultativa grupper, i huvudsak 
under ledning av Världsbanken. Dessa grupper är emellertid i minst lika 
stor utsträckning inriktade på att tillgodose de biståndsgivande ländernas 
behov av information och samordning som på de mottagande ländernas 
behov. Viss samordning av såväl tekniskt som finansiellt bistånd äger 

vidare rum i lokala koordinationsgrupper i de enskilda u-länderna. 
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) har beslutat att bistå u-länderna 

med att utifrån deras egna utvecklingsplaner och prioriteringar sam
ordna samtliga FN-insatser i länderprogram. Förutsatt att det nya 
UNDP-systemet visar sig effektivt kan FN komma att spela en mer 
central roll för samordningen av biståndsinsatserna. 

U-Jänderna ser FN:s ställningstagande i kolonialfrågan som ett vik
tigt moraliskt stöd för de pågående frigörelsesträvandena i den tredje 
världen. De i FN-besluten ingående uppmaningarna till moraliskt och 
materiellt stöd till befrielserörelserna i de portugisiska områdena i Afrika 
samt i Sydrhodcsia, Namibia och Sydafrika riktar sig såväl till enskilda 
länder som till fackorganen inom FN-systemet. Stöd tiIJ befrielserörelser
na i södra Afrika är en direkt hjälp till politiskt oberoende och en ange
lägen uppgift för FN :s olika organ. I vissa befriade områden pågår en 

aktiv uppbyggnad av social infrastruktur. Hittills har endast FN:s orga
nisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO) samt FN:s 
livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) inlett åtgärder för att hör
samma FN-resolutionerna. Humanitär hjälp och utbildningshjälp till 
befriade områden bör även kunna lämnas av andra FN-organ. Rege
ringen avser att aktivt verka för att FN-resolutionerna om stöd till 
befrielserörelserna förverkligas i vidare omfattning. 

Det är väsentligt att det svenska uppträdandet i de många internatio
nella organisationer som behandlar u-landsproblem grundas på enhet
liga riktlinjer. En av huvuduppgifterna för utrikesdepartementets avdcl-
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ning för internationellt utvecklingssamarbete är att svara för att denna 
samordning mellan samtliga berörda instanser kommer till stånd. Ett led 
i denna strävan är upprättandet av den sedan ett år verksamma samråds
gruppen för multilaterala biståndsfrågor, vari ingår tjänstemän från be
rörda departement och verk, däribland SIDA. 

De stora och växande multilaterala bidragen liksom det växande 

samarbetet med de internationella biståndsorganen ökar vikten av ett 
aktivt och väl förberett deltagande från svensk sida. En viktig uppgift 
för utrikesdepartementet är därför att med hjälp av utrikesrepresentatio
nen och exekutivdirektörerna i t. ex. Världsbanken/IDA kontinuerligt 
följa verksamheten. Detta är en förutsättning för att kunna väl förbereda 

svenska insatser vid de olika organisationernas möten. Riksdagens krav 
på större insyn från svensk sida i de multilaterala organisationerna (UU 
1971: 2 s. 42-43, rskr 1971: 73) stryker under behovet av att tillräckli

ga resurser avsätts för dessa ändamål. 

De svenska bidragsutfästelserna gentemot flera internationella bi
ståndsorgan har gjorts i dollar. Vid medelsbcräkningcn i det följande 
har jag utgått från den nya s. k. riktkurs för kronan som fastställdes 

i december 1971. 

FN:s uiw:cklingsprogram (UNDP) 

UNDP:s verksamhet syftar till att genom tekniskt bistånd och förin
vesteringsverksamhet påskynda u-ländernas utveckling. Detta sker ge
nom projekt som finansieras av UNDP och ifrågavarande mottagarland 
gemensamt. Insatserna verkstlills av FN :s facko .-gan och andra institu
tioner. Ländernas bidrag till UNDP är frivillig.i och anmäls vid årliga 
bidragskonferenser. För verksamhetsåret 1971 uppgick bidragen till 239 
milj. dollar eller knappt 1,2 miljarder kr. Härav svarade Sverige för 
ca 10 O/o. 

UNDP gör påtagliga ansträngningar för att genomföra det reformpro
gram som beslutats i anslutning till den s. k. kapacitl!tsutrcdningcn. En 
administrativ omstrukturering har genomförts. Styrelsen har antagit ett 
program för ländcrfördelningen av de närmaste årens resurser och ett 
fyrtiotal u-Hindcr kommer redan i år att övergå till det nya Hinderpro
grammeringssystemet. Enligt sekretariatets bedömning har UNDP:s ka
pacitet, vars fördubbling fram till mitten av årtiondet var utgångspunkten 
för nyssnämnda utredning, redan under år 1971 ökat väsentligt. Fort
farande återstår dock att genomföra viktiga reformer där hörnstenen 
utgörs av en förbättring av personalrekryteringen till sekretariatet och 

den operativa verksamheten. Den allvarligaste överbelastningen lig
ger nu hos de projektverkstiillande organen, vilket bl. a. begränsar möj
ligheterna för dessa organ att verkställa multibiprojekt. 

Sverige har i likhet med de andra stora bidragsgivarländerna godkänt 
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en årlig ökning av programmets plancringssiffra med 9,6 O/o. Sverige har 
vidare, om också med vissa reservationer, i FN:s generalförsamling an
slutit sig till en resolution vari UNDP-styrelsen uppmanas pröva möjlig
heten att höja den beslutade plancringssiffran för att uppnå den nämn
da fördubblingen av programmet vid mitten av 1970-talct. 

Vid bidragskonferensen för år 1972, vilken ägde rum i november 1971, 
tillkännagav regeringen rned förbehåll för riksdagens godkännande att 
man mot bakgrund av nämnda förhållanden och UNDP:s förbättrade 

förmåga att förvalta ökade bidrag avsåg höja det svenska bidraget för 
verksamhetsåret 1972 (budgetåret 1972/73) till 26 milj. dollar, dvs. med 

13 O/o. Vidare hänvisades till UNDP:s särskilda ansvar för de minst ut
vecklade u-länderna och de svenska kraven att detta mer konkret skall 
återspeglas i fördelningen av programmets resurser. Lima-programmet 
innehåller också en särskild punkt som framhiiver detta ansvar. Även 

övriga i-länder, med undantag av USA och Japan, vilka ej anmälde några 
bidragsutfästelser vid detta tillfälle, höjde kraftigt sina bidrag. UNDP 
har på grundval av bidragskonfcrcnsen ansett sig kunna räkna med att 

få minst 260 milj. dollar för år 1972, vilket skulle innebära en ökning 

med ca 9 O/o jämfört med år 1971. 
Kungl. Maj:t bör således begära riksdagens godkännande av den gjor

da utfästelsen för år 1972 och inhämta riksdagens bemyndigande att, om 
den fortsatta utvecklingen motiverar detta, vid bidragskonferensen år 
1972 göra utfästelser för verksamhetsåren 1973 och 197 4 (budgetåren 
1973/74 och 1974/75) med motvärdet av 29 resp. 32 milj. dollar. 

FN:s barn/ond (UNICEF) 

Verksamheten i FN:s barnfond är inriktad på insatser för mödrar och 
barn i den fattiga världen i form av sjukdomsbekämpning och hälso
kontroll samt grundläggande teoretisk och praktisk utbildning. Vidare 
förbereds växande insatser på familjeplaneringens område. UNICEF:s 
verksamhet bar hittills huvudsakligen varit inriktad på insatser på lands
bygden men skall i framtiden i lika stor utsträckning inriktas på barn 

inom stadsområden. 
UNICEF:s verksamhet finansieras huvudsakligen genom frivilliga bi

drag från medlemsregcringarna. Dessa bidrag utgjorde år 1970 drygt 
70 O/o av inkomsterna medan nationalkommitteer och andra privata bi
dragsgivare svarade för återstoden av det totala bidragsflödct detta år, 

vilket utgjorde 59,4 milj. dollar. Fondens styrelse fastställde samma år 
enhälligt ett nytt bidragsmål om totalt 100 milj. dollar att uppnås år 

1975. 
De svenska statliga bidragen har under de senaste tre åren ökats från 

15 milj. kr. år 1969 till 20 milj. kr. år 1970 och 30 milj. kr. år 1971. Sve
rige har därutöver lämnat särskilda bidrag för insatser på familjeplane
ringens område. Härigenom har Sverige blivit den näst största bidrags
givaren och svarar nu för 9 O/o av de totala statliga bidragen. 
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I enlighet med riksdagens beslut har utfästelser gjorts att de svenska 

bidragen under verksamhetsåren 1972 och 1973 (budgetåren 1972/73 
och 1973/74) skall uppgå till 40 resp. 45 milj. kr. För budgetåret 1972/73 
beräknar jag således ett medelsbehov av 40 milj. kr. 

Jag förordar vidare att Kungl. Maj :t inhämtar riksdagens bemyndi
gande att avge utfästelse för verksamhetsåret 1974 med 50 milj. kr. 

l nternationel/a utveckli11gsfo11den (IDA) 

Världsbanksgruppen, vari ingår Världsbanken (IBRD), Internatio
nella utvecklingsfonden (IDA) och Internationella finansieringsbolagct 

(IFC), svarade under verksamhetsåret 1970/71 för en utlåning om sam
manlagt ca 12,7 miljarder kr. Dessa organisationer är därmed den 
största källan för obunden internationell kreditgivning till u-länderna. 

I vad avser världsbanksgruppen kanaliseras svenska biståndsmcdel 
uteslutande genom IDA. IDA:s medel tillhandahålls genom bidrag från 
i första hand de industrialiserade medlemsländerna, de s. k. Part !

länderna. J DA:s långivning är koncentrerad till de fattigaste länderna 
och avser i första hand infrastrukturella investeringar. En växande del 

av utlåningen avser socialt betydelsefulla projekt inom t. ex. utbildning, 
landsbygdsutveckling och urbanisering. IDA:s utlåning sker på synner
ligen mjuka villkor - lånen har en löptid på 50 år, varav 10 år är 
amorteringsfria, och löper utan ränta men med en administrations
avgift på 3/4 O/o. 

Världsbanksgruppens centrala roll på det multilaterala biståndspoli
tiska fältet motiverar att dess åtgärder följs särskilt noggrant. Inom 
IDA:s styrelse har från svensk sida eftersträvats att verksamheten, i en
lighet med FN :s utvccklingsstrategi, i ökad utsträckning skall präglas av 
en vidare syn på utveeklingsproblemen samt att organisationen skall 
basera sin verksamhet på de låntagande ländernas egna ekonomiska och 
utvecklingspolitiska målsättningar och prioriteringar. Från svensk sida 
eftersträvas vidare att röstfördelningen inom IDA skall förändras till u
ländernas förmån. IDA:s karaktär av internationellt samarbetsorgan 
skulle härigenom stärkas. Detta önskemål har ännu ej vunnit tillräck
lig anslutning i IDA:s styrelse. Frågan kommer dock att resas på nytt 
vid nästa påfyllnadsförhandling. 

Jag har tidigare berört de latinamerikanska staternas kritik av världs
banksgruppens restriktiva lånepolitik visavi länder som genomför natio
liseringar av utländska företag. Sverige har aktualiserat denna fråga i 

IDA och begärt att organisationens regler i detta hänseende skall tas upp 
till diskussion. Det borde inte finnas anledning för IDA, vars verksam
het baseras på statliga bidrag, alt göra sin kreditgivning avhängig av 
ersättningar för nationaliserad egendom till privata företag i enskilda 
i-länder. Denna fråga, som kan väntas växa i betydelse under de kom

mande åren, bör föras vidare i samråd med u-länderna. 
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Som redovisats i prop. 1971: 1 (bil. 5 s. 25) innebar överenskom
melsen om en tredje påfyllnad av IDA:s resurser att de rika länderna 
utfäste sig att fördubbla sina årliga bidrag från 400 milj. dollar till 
800 milj. för treårsperioden 1971-73. IDA:s årliga kreditgivning be

räknades därmed kunna öka från ca 600 milj. dollar till drygt 900 milj., 
om drygt 100 milj. dollar i vinstöverföringar från Världsbanken till IDA 

utnyttjades. 
Sveriges anslutning till överenskommelsen om den tredje påfyll

naden av JDA:s resurser har godkänts av riksdagen (prop. 1971: 1 bil. 5 
s. 25, UU 1971: 2, rskr 1971: 73). Sveriges bidrag till IDA uppgår i 

enlighet härmed till 34 milj. dollar årligen under treårsperioden 1971-
73. Som närmare redovisats i prop. 1971: 128 kunde överenskommelsen 
på grund av dröjsmål med den amerikanska kongressens godkännande 
ej träda i kraft vid avsedd tidpunkt. IDA:s verksamhet riskerade där

för att bromsas upp. ~1ed hänsyn härtill vädjade lDA:s ledning till 
Part I-llinderna att frivilligt inbetala sina bidrag trots att påfyllnads

överenskommelsen ej trätt i kraft. Genom dylika frivilliga bidrag från 
Australien, Canada, Japan, Jugoslavien, Kuwait, Nederländerna, Stor
britannien, Västtyskland samt Danmark, Finland, Island, Norge och 
Sverige har verksamheten kunnat tryggas i planerad omfattning fram 
till januari-februari 1972. Inbetalning av Sveriges första årliga bidrag 
inom ramen för den tredje påfyllnaden ägde rum under december 1971 
sedan riksdagen godkänt förslag härom (prop. 1971: 128, UU 1971: 15, 
rskr 1971: 300). 

Den amerikanska senaten har nu godkänt IDA-överenskommelsen. 
Även om representanthusets godkännande liksom kongressens bevil
jande av nödvändiga resurser fortfarande återstår, synes det inte ute·· 
slutet att överenskommelsen träder i kraft inom de närmaste månaderna. 
En ytterligare försening kan framtvinga en allvarlig inskränkning av 
IDA:s kreditgivning. 

Det svenska bidraget under budgetåret 1972/73 uppgår som tidigare 
nämnts enligt överenskommelsen om den tredje påfyllnaden av IDA:s 
resurser till motvärdet av 34 milj. dollar. I enlighet med riksdagens tidi
gare nämnda bemyndigande kan Kungl. Maj:t inbetala detta bidrag även 
om överenskommelsen inte trätt i kraft. Utfästelserna till IDA är enligt 
påfyllnadsöverenskommelsen uttryckta i DS-dollarns guldparitet den 1 

januari 1960. I samband med de tidigare nämnda växelkursändringarna 
steg guldpriset i svenska kronor med 1 % . Medelsbehovet för IDA-bi

dragen ökade härigenom på motsvarande sätt och utgör 177,7 milj. kr. 

Regionala utvecklingsbanker 

I prop. 1971: 1 (bil. 5 s. 28) omnämndes att förhandlingar påbör
jats om att upprätta en till Afrikanska ut11eckli11gsba11ken (ADB) knuten 
multilateral fond (Afriean Development Fund) för långivning på mjuka 
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villkor. Förhandlingarna har nu nått så långt att goda förutsättningar 
synes föreligga att fonden kan upprättas under år 1972 och dess verk
samhet påbörjas under första hälften av år 1973. Fonden, som huvud
sakligen skall finansieras genom frivilliga bidrag från de rika länderna, 
beräknas omfatta 60-75 milj. dollar under en första treårsperiod. 

Svenska medel för detta ändamål, motsvarande 3 milj. dollar, anvisades 
under budgetåret 1969/70. Reserverade medel skulle således täcka 
eventuella medelsbehov för ett första svenskt bidrag under budgetåret 

1972/73. 
Förhandlingar om en påfyllnad av Asiatiska utvecklingsbankens 

(AsDB) resurser resulterade i oktober 1971 i ett beslut om ökning av det 

ordinarie kapitalet från 1,1 miljarder dollar till 2,75 miljarder. Enligt 
beslutet skall 20 O/o av kapitalökningen inbetalas kontant eller i form av 
skuldsedlar. Någon allmän överenskommelse om ökning av bidragen 
till bankens olika specialfonder har ännu ej träffats. 

Vid en bedömning från svensk sida av bankens verksamhet måste 
man beakta att den hittills endast i begränsad omfattning tagit hänsyn 

till den syn på utvecklingsproblemen som redovisas i FN:s utvecklings
strategi. Bl. a. med hänsyn härtill bör Sverige inte nu delta i resurspå

fyllnader inom AsDB. Det bör dock tilläggas att detta ställningstagande, 
som har meddelats banken under påfyllnadsförhandlingarna, baserats 
på bankens nuvarande verksamhet och karaktär. Från svensk sida bör 
man som medlem fortsätta att nära följa AsDB:s utveckling, inte minst 
med hänsyn till den betydelse banken kan få som instrument för de re
gionala samarbetssträvandena mellan medlemsländerna. 

Inom den lnteramerikanska utvecklingsbanken (IDB) har man en läng
re tid diskuterat olika institutionella former för ökat finansiellt stöd från 
Västeuropa, Canada och Japan. Förslag om en allmän utvidgning av 
bankens medlemskrels har dock avvisats framför allt från latinameri
kanskt håll. Diskussionerna synes f. n. koncentreras till en multilateral 
fond knuten till banken. Svåra frågor, framför allt rörande IDB:s 
framtida upphandlingsregler, kvarstår emellertid att lösa innan för
handlingar om utanförstående länders anknytning kan tas upp. 

Någon påfyllnad av den svenska utvecklingsfondcn för Latinameri
ka, som administreras av IDB, har hittills ej skett, främst med hänsyn 
till bankens restriktiva upphandlingsregler. En mindre förändring av 

upphandlingspolitiken ägde rum år 1970. En ytterligare uppmjukning 
kan eventuellt förväntas som ett resultat av pågående omprövning av 
icke-medlemsländers ställning i banken. 

Det finns anledning att följa IDB:s utveckling från svensk sida. Detta 

gäller inte minst med hänsyn till bankens roll i förhållande till de strä
vanden till sociala och strukturella reformer, som nu gör sig gällande på 

olika håll i Latinamerika. Med hänsyn till bl. a. den rådande osäkerhe
ten om bankens framtida verksamhet, förhållandet till icke-medlems-
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länder samt upphandlingsreglerna är det emellertid f. n. inte aktuellt 
med något svenskt bidrag till banken. Jag återkommer senare till frågan 
om eventuell samverkan med IDB som ett led i utbyggnaden av Sveriges 
bilaterala utvecklingsinsatser i Latinamerika. 

Konventionerna om livsmedelshjälp samt Internationella livsmedelspro

grammet 

1967 års konvention om livsmedelshjälp, som tillkom i anslutning till 
Kennedy-ronden inom det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT), 
upphörde att gälla i och med halvårsskiftet 1971. Förhandlingar om en 
ny konvention hölls i anslutning till UNCTAD:s vetekonferens i februa
ri 1971 och resulterade i 1971 års konvention om livsmedelshjiilp (Food 

Aid Convemivn, FAC). Enligt denna konvention skall de deltagande 

länderna årligen under perioden 1971172-1973174 leverera ca 4 milj. 
ton spannmål eller motvärdet i kontanter till behövande u-länder. Detta 
innebär en minskning med drygt 400 000 ton jämfört med den tidigare 

konventionen, vilket bl. a. sammanhänger med att Storbritannien, Dan
mark och Norge beslutat att ej delta. 

Från svensk sida eftersträvades att den nya livsmedclshjälpskon
ventionen skulle utformas som en del av det internationella utveck
lingssamarbetet i större utsträckning än som varit fallet tidigare. Sverige 
sökte i första hand uppnå att en större del av bidragen skulle förmedlas 
av det Internationella livsmedelsprogrammet (WFP), varigenom en ökad 
multilateralisering av livsmedelsbiståndet skulle erhållas och utveck
lingseffckten sannolikt ökas. Vidare föreslogs att de bidragsgivande län
derna skulle förplikta sig att täcka de fraktkostnader som är förknip
pade med spannmålsleveranscrna. Inget av dessa önskemål, vilka stöd
des av u-ländernas representanter, vann emellertid gehör hos flertalet 
övriga bidragsgivande länder. 

Med hänsyn till de önskemål om fortsatta bidrag som framförts av 
u-Jändernas representanter beslöt regeringen att Sverige under förutsätt
ning av riksdagens godkännande likväl skulle biträda den nya konven

tionen. Det svenska bidraget fastställdes till 35 000 ton vete per år under 
treårsperioden 1971/72-1973/74, vilket innebär en minskning med 
19 000 ton per år jämfört med den tidigare konventionen. Dessutom har 

Sverige åtagit sig att täcka frakt- och administrationskostnaderna för de 
svenska spannmålslcver::mserna, vilka liksom tidigare kanaliseras genom 
WFP. Det samlade medelsbehovet uppgår därför till högst 16,5 milj. kr. 
per år mot tidigare 22 milj. kr. I enlighet med riksdagens beslut (UU 
1971: 2, rskr 1971: 73) har det svenska bidraget till WFP höjts i mot

svarande mån, dvs. med 1 milj. dollar: 
Internationella livsmedelsprogrammet (WFP) lämnar bistånd i form 

av livsmedel till utvecklingsprojekt och till katastrofdrabbade områden. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 31 

För bidragsperioden 1971-72, för vilken målet är 300 milj. dol
lar, uppgår bidragsutfästelserna hittills endast till 226 milj. dollar. För 
den nya bidragsperioden 1973-74 har ECOSOC och FAO fastställt en 
höjning av bidragsmålet från 300 till 340 milj. dollar. Sveriges bidrags
utfästelse för perioden 1971-72 uppgick ursprungligen till sammanlagt 
8 milj. dollar men har sedermera, såsom redan nämnts, höjts med 1 milj. 

dollar. 
Genom bl. a. den s. k. gröna revolutionen har u-ländernas livsmedels

produktion ökat under senare år. Denna expansion är dock inte jämnt 
spridd bland u-länderna och har till största delen berört endast spann
målsproduktionen. Bl. a. på grund av befolkningsökningen har för
sörjningslägct inte på något avgörande sätt förbättrats. Flertalet u
ländcr är därför alltjämt beroende av import av - i synnerhet protein
rika - livsmedel för sin försörjning. Behov av fortsatt livsmcdelsbi
stånd föreligger således fortfarande. Det är dock angeläget att detta läm
nas i former som stödjer u-ländernas ansträngningar att öka sin egen 
Iivsmedelsproduktion och ges en varusammansättning som motsvarar u

Iändernas behov. Det bistånd som förmedlas genom WFP synes till stor 
del uppfylla dessa önskemål. 

Med hänsyn till u-Iändernas önskemål om väsentligt ökade bidrag till 
WFP vill jag förorda en ökning av de svenska bidragen från 5 milj. till 
7 milj. dollar årligen under bidragspcrioden 1973-74. I syfte att un
derlätta att bidragsmålet uppnås under den nu löpande bidragspc
rioden förordar jag att bidragen redan under budgetåret 1972/73 ökas 
med 2 milj. dollar. Mcdclsbchovet för WFP skulle i så fall komma att 
uppgå till 34,5 milj. kr. för budgetåret 1972/73 och det samlade medels
behovct för livsmedelsbistånd till 51 milj. kr. 

Övriga multilaterala bidrag 

FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) har till uppgift att ge interna
tionellt skydd åt flyktingar, att medverka till frivillig repatriering samt 
att underlätta flyktingars bosättning och integrering i asyllandet. Kom
missariatet samarbetar med mottagarländernas regeringar samt med 
frivilliga organisationer. 

Flyktingkommissariens program, som helt finansieras med frivilliga 
bidrag, har f. n. en årlig omfattning om ca 8 milj. dollar. Sverige har 
Himnat en treårig utfästelse till UNHCR. Vid förra årets styrelsemöte ut
lovades i enlighet med riksdagens bemyndigande svenska bidrag med 1,1, 
1,2 resp. 1,3 milj. dollar avseende åren 1972, 1973 och 1974 (budget

åren 1971/72-1973/74). 
I samband med den i prop. 1971: 1 (bil. 5 s. 22) angivna samman

läggningen av samtliga statliga bidrag till UNHCR under anslaget C L 
Bidrag till internationella biståndsprogram har behov uppstått att göra 
en budgettekniskt motiverad engångsuppräkning med 0,7 milj. kr. Här-
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igenom möjliggörs att hela det svenska bidraget utbetalas under första 
hälften av kommissariatets verksamhetsår, vilket är angeläget mot bak

grund av programmets ansträngda likviditet under den delen av året. 
UNHCR fungerar vidare som samordnare av FN-hjälpen till flykting

arna på den indiska halvön. Svenska bidrag till denna verksamhet, 
som ligger utanför UNHCR:s normala uppgifter, tas upp under ansla

get C 2. Bilateralt utvecklingssamarbete. 
Under hänvisning till vad som tidigare sagts beräknas det totala me

delsbehovet för budgetåret 1972173 till 6,6 milj. kr. Med hänsyn till de 
stora flyktingproblemen i Afrika och Asien vill jag inte utesluta att 
det svenska stödet kan behöva ytterligare ökas under budgetåret 1972/ 
73. Jag återkommer senare till detta. Enligt tidigare gjord utfästelse kom
mer det svenska bidraget till UNHCR för verksamhetsåret 1974 att 
uppgå till motvärdet till 1,3 milj. dollar eller 6,4 milj. kr. Minskningen 
av anslagsbchovet för detta år sammanhänger med den budgettekniskt 
motiverade cngtmgsuppräkningen av 1972/73 års anslag. Vidare föreslår 
jag att riksdagens medgivande inhämtas att göra utfästelse för verksam
hetsåret 1975 (budgetåret 1974175) med 1,4 milj. dollar eller 6,9 milj. kr. 

FN:s hjälpprogram för palestinaflyktingur (UNRW A) inriktas på 
livsmedelshjälp, hälsovård och utbildning. Programmet, som finansie
ras helt genom frivilliga bidrag, har f. n. en omfattning av ca 50 milj. 
dollar. Det svenska bidraget budgetåret 1971/72 utgör 2,4 milj. dollar. 

UNRWA befinner sig i en finansiell krissituation. Bakgrunden till det 
svåra läget är den snabba ökningen av flyktingbefolkningen, som under 
UNRWA:s verksamhetstid stigit från ca 600 000 till ca 1500 000 perso
ner. Bidragen har icke ökat i proportion härtill. UNRWA anses fungera 

med god effektivitet och låga administrationskostnader. 
Humanitära skäl talar för en ökning av det svenska bidraget. Mot 

bakgrund av det sagda räknar jag med en ökning av det svenska bidraget 
för budgetåret 1972173 till motvärdet av 3 milj. dollar, dvs. ca 14,8 milj. 
kr. 

FN:s forskningsinstitut för social utveckling (UNRISD) utför forsk
ning som bl. a. syftar till att kartlägga sambandet mellan ekonomiska, 
sociala och andra faktorer i utvecklingsprocesscn samt till att skapa en 
enhetlig metodik och begreppsapparat på det sociala området. Bland 
pågående projekt märks särskilt den av UNDP finansierade forskning

en om den gröna revolutionens sociala konsekvenser samt ett forsk
ningsprojekt avseende metoderna för s. k. integrerad utvecklingsplanc
ring. 

För budgetåret 1971172 bar Sverige Jämnat bidrag till UN RISD med 
500 000 kr. Utfästelse har gjorts till institutet om oförändrade bidrag 

för budgetåren 1972173 och 1973174. I enlighet härmed beräknar jag 
medelsbehovet för UNRISD för budgetåret 1972173 till 500 000 kr. 

FN:s utbildnings- och forskningsinstitut (UNIT AR) bedriver forsk-
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ning inom olika områden av betydelse för FN:s verksamhet, bl. a. bi
ståndsevalucring och opinionsbildningsproblcm. Institutet bedriver vida
re seminarievcrksamhet med deltagare företrädesvis från u-länderna 
och avses bli centrum för utbildning av FN-personal. 

För budgetåret 1971/72 har utgått svenskt bidrag till UNITAR med 

250 000 kr. Utfästelse har i enlighet med riksdagens bemyndigande 
gjorts med 300 000 kr. för vart och ett av budgetåren 1972173 och 1973/ 

74. 1 enlighet härmed beräknar jag mcdelsbchovet för budgetåret 1972/ 
73 till 300 000 kr. 

FN:s forskningsinstitut för socialskydd (UNSDRI) ger tekniskt bi
stånd på grundval av institutets forskning rörande brottsprevention och 
kriminalvård. Till detta institut beräknar jag ett bidrag om 200 000 kr. 
för budgetåret 1972173. 

Under år 1971 skapades på initiativ av FAO, Världsbanken och 
UNDP en konsultativ grupp för stöd till internationell jordbruksforsk

ning. Avsikten är att gruppen med stöd av en särskild expertgrupp skall 
överväga långsiktiga prioriteringar av forskningsinsatser på jordbruks
området samt bidra till ett rationellt utnyttjande av tillgängliga finansie

ringskällor. 
Vid de överläggningar som föregick gruppens tillkomst framfördes 

från svensk sida önskemål om att u-länderna, som själva satsar bety
dande belopp på jordbruksforskning, skulle ges tillfälle att delta i grup
pens verksamhet samt att jordbruksutvccklingens sociala betingelser och 
verkningar skulle beaktas inom gruppen. Dessa önskemål tillgodosågs. 
Med hänsyn bl. a. härtill beslöts att Sverige skulle inträda som medlem i 

gruppen. 
Gruppens tillkomst får bl. a. ses mot bakgrund av det betydande behov 

som finns av effektiva åtgärder på jordbruksforskningens område. Det 
är angeläget att forskningen får en inriktning som i högre grad än 
hittills beaktar de sociala aspekterna, exempelvis vid valet av forsknings
objekt. Därvid bör resultaten av UNRISD:s tidigare nämnda forsknings
arbete kunna tillgodogöras. 

Avsikten är att medlemmarna skall kunna åta sig att finansiellt 
stödja projekt som gruppen prioriterar. Medlemsländerna får således i 
varje enskilt fall ta ställning till huruvida de önskar bidra. Bland grup
pens medlemmar har bl. a. Belgien, Canada, Nederländerna. Storbritan
nien och USA förklarat sig preliminärt beredda att ge finansiellt stöd. 

För svensk del bör bidrag kunna bli aktuella såväl från anslaget C 2. Bi
lateralt utvecklingssamarbete - främst då för projekt som har direkt an

knytning till enskilt land - som från anslaget C 1. Bidrag till interna

tionella biståndsprogram. I fråga om det senare förutser jag ett medels
bchov av i första hand 10 milj. kr. under budgetåret 1972/73. 

Såsom förutskickades i prop. 1971: 1 (bil. 5 s. 30) har det visat sig 
att FN :s generalsekreterare i sitt arbete med uppföljningen av FN-stra-

3 Riksdagen 1972. J saml. Nr I. Bilaga 5 
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tegill är beroende av frivilliga bidrag från medlcmsstaterna. Sverige har, 
som svar på en vädjan från generalsekreteraren, beslutat ställa motvär

det till 1 milj. dollar till förfogande för detta ändamål. Inom denna 
ram beslutar generalsekreteraren för vilka konkreta ändamål beloppet 
skall utnyttjas. Jag förutser motsvarande bidrag för budgetåret 1972/73. 

FN:s e1Zhet för ekonomisk och social information (CESI) inrättades år 
1968 för att sprida kunskap om det arbete som bedrivs på det ekono
miska och sociala området. Dess verksamhet styrs av en programkom
mitte i vilken alla de organ som inom FN-systemet sysslar med utveck
lingsfrågor ingår. Det är ännu för tidigt att bedöma hur effektiv verk
samheten kan bli. Förutsättningar synes emellertid föreligga för en vär
defull information i linje med utvecklingsstrategins huvudprinciper och 
täckande utvecklingen pa hela det ekonomiska och sociala området. De 

nordiska regeringarna har därför beslutat ställa sig positiva till bidrag till 
ifrågavarande ändamål. Sverige har sålunda lämnat ett bidrag på 50 000 

dollar. Även för budgetåret 1972173 torde motsvarande belopp böra be
räknas. Därefter torde ökade möjligheter föreligga till en mer långsiktig 
bedömning av verksamheten. 

För vissa av de internationella organisationerna kan de i december 
1971 företagna växelkursändringarna ha medfört en minskning av bi
ståndsresursernas reala värde. Härigenom kan frågan om kompletteran

de bidrag från medlemsländerna bli aktuell. I tillämpliga fall bör Sve
rige kunna lämna sådana bidrag. Behov av medel för detta ändamål bör 

kunna tillgodoses under förevarande anslagspost. 
Som jag tidigare nämnt kan det härutöver bli aktuellt med ökade in

satser för vissa multilaterala ändamål. Sålunda kan medel behöva tas i 

anspråk för extra bidrag till FN:s flyktingkommissariat (UNHCR). Ett 
svenskt bidrag till FN:s enhet för katastrof beredskap för att möjliggöra 
initialinsatser vid katastrofer kan vidare bli aktuellt. ILO:s världssyssel

sättningsprogram har från svensk sida stötts genom att experter ställts 
till förfogande för detta arbete genom SIDA. Anledning kan föreligga 
att fortsättningsvis stödja denna verksamhet även i andra former. Totalt 
kan för budgetåret 1972/73 för de nämnda ändamålen beräknas 21,5 
milj. kr. 

Bidrag till internationella biståndsprogram 1969/70-1972/73 (milj. kr.) 

1969/70 1970/71 1971/72 1972173 
Anslag Anslag Anslag Försiag 

UNDP 96,2 109,2 119,6 128,0 
UNJCEF 15.0 20,0 30,0 40,0 
IDA 87,9 103,5 175,9 177,7 
Regionala utvecklingsbanker 18.2 2,6 
WFP/FAC 42,9 42,9 42,9 51,0 
Övriga multilaterala bidrag 15,6 17,8 27,5 59,2 

275,8 295,9 395,9 455,9 
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Under anslagsposten övriga multilaterala bidrag beräknar jag totalt 
ett medelsbehov om 59,2 milj. kr. för budgetåret 1972/73. 

Under hänvisning till det anförda hemställer jag att Kungl. Maj :t 

föreslår riksdagen 
a) att godkänna de av mig i det föregående angivna riktlinjerna 

för multilateralt utvecklingssamarbete 

b) att medge att Kungl. Maj :t i enlighet med vad jag _förordat i 
det föregående gör utfästelser för budgetåren 1973174 och 
1974175 

c) att till Bidrag till internationella biståndsprogranz för budget

iiret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 455 850 000 kr. 

C 2. Bilateralt utvecklingssamarbete 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1387 704 796 
572 222 000 

1972/73 Förslag 744 916 000 

Reservation 2408 057 918 

1 Exkl. J 3 660 000 kr. som överförts till anslaget Bidrag till internationella bi
ståndsprogram. 

• Varav 373 282 305 kr. hänför sig till utvecklingskrediter. Av detta belopp var 
284 669 279 kr. bundna genom avtal. 

SIDA 

Från och med innevarande budgetår upptas samtliga medel för bila
teralt utvecklingssamarbete, alltså både kredit- och gåvomedel, på an
slaget C 2. Bilateralt utvecklingssamarbete. Inom anslagets ram har an
getts en fördelning på gåvo- och kreditbistånd. I petita ifrågasätter SIDA 
det berättigade i denna uppdelning och anför bl. a. att det i några fall 
varit tillfälligheter som avgjort valet mellan olika finansieringsformer. 
SIDA föreslår att man i framtiden inte bör göra någon åtskillnad mellan 
krediter och gåvor i anslagstekniskt avseende. Vidare föreslår SIDA att 
Kungl. Maj:t bör utverka riksdagens bemyndigande att fördela medlen 
mellan gåvor och krediter på sätt som under löpande budgetår befinns 
mest ändamålsenligt. 

SIDA efterlyser också en översyn av villkoren för svenskt kreditbi
stånd. SIDA förordar helt räntefria lån och anser att klausuler i avtalen 
om automatiskt verkande amorteringseftergifter bör kunna diskuteras 
med mottagarländerna. Man föreslår därför att Kungl. Maj:t begär riks

dagens medgivande att ingå avtal om räntefria krediter samt att efter 
prövning helt eller delvis avskriva amorteringarna. 

Enligt nuvarande budgeteringssystem för krediter begränsas rätten 
till åtaganden genom riksdagens beslut (prop. 1968: 101 s. 126) till 

tre och en halv gånger anslagsposten till krcditverksamhet för löpande 
budgetår jämte eventuell ingående ointecknad reservation. Då åtagan-
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den under kreditavtal får periodiseras på högst fyra budgetår inklu
sive det budgetår under vilket avtal tecknas, medan enligt SIDA de pro
jekt som kreditfinansieras kräver fem till sex år för att slutföras, har 
en omfattande reservation av intecknade kreditmedel uppstått. För 
gåvobiståndet gäller ej någon liknande begränsning i rätten att göra 
åtaganden och en anslagsteknisk sammansmältning av gåvor och kredi
ter gör det därför enligt SIDA angeläget att undvika åtaganderamar av 
detta slag. SIDA föreslår därför att det nuvarande systemet för be
gränsning av åtagandevolymen för krediter avskaffas. 

Medelsberiikning för budgetåret 1972/73 

SIDA:s förslag rörande medel för bilateralt utvecklingssamarbete 
har som förutsättning att de totala biståndsanslagen skall uppgå till 
1 250 milj. kr. Därav antas mellan 715 milj. kr. och 750 milj. kr. av
delas för bilateralt utvecklingssamarbete. SIDA räknar i sin anslagsfram
ställning med 715 milj. kr. Detta belopp skulle representera en ökning 
med 25 % av motsvarande anslagsbclopp för budgetåret 1971/72. Om 
de totala biståndsanslagen skulle uppgå till mer än 1 250 milj. kr. före
slås överskjutande medel jämte erforderliga personalresurser ställas till 
myndighetens förfogande. 

SIDA redovisar ett medelsbehov för krediter på 315 milj. kr. och för 
gåvobistånd på 400 milj. kr. mot 246 milj. kr. resp. 326 milj. kr. under 
budgetåret 1971/72. Om anslagsbeloppet skulle uppgå till 750 milj. kr. 
beräknar SIDA att dessa medel skulle fördelas med 340 milj. kr. på kre
diter och 410 milj. kr. på gåvobistånd. 

Enligt SIDA:s bedömning kommer det tillgängliga utrymmet för den 
del av anslaget som avses utnyttjas för gåvobistånd att kunna fyllas 
om en växande andel härav utgår i form av stora, lättadministrerade 
insatser av typ varubistånd eller katastrofhjälp. En förskjutning i denna 
riktning förutses i anslagsframställningen. 

I petita pekar SIDA på det växande behovet av medel för katastrof
hjälp och föreslår en medelsreserv på 50 milj. kr. för detta ändamål. 

Departementschefen 

Länderprogrammering 

Såsom anmäldes i prop. 1971: 1 (bil. 5 s. 18-19) skall det direkta 

svenska utveeklingssamarbetet med de större mottagarna av svenskt bi
stånd utformas i långsiktiga program. Riktlinjer för programmerings
arbctet har utarbetats i samverkan mellan utrikesdepartementet och 
SIDA och tillämpas nu i planeringen. Som ett led i planeringsarbetet har 
SIDA till Kungl. Maj:t ingett förslag till sådana program för de större 
mottagarna av svenskt bistånd. 
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Med hänsyn till de resurser som Sverige kan beräknas ställa till för

fogande under de närmaste åren utformas, i nära samarbete med mot

tagarlandets regering, en plan över konkreta insatser som baseras på 

mottagarlandets behov och prioriteringar. Med undantag av insatser 

som företas av enskilda organisationer förutsätts dessa samarbetspro

gram omfatta Sveriges totala bilaterala utvecklingssamarbete med län

derna i fråga. Däri skall således ingå även samfinansieringar med IDA 

och s. k. multibiprojekt som genomförs av FN:s fackorgan. Detta för-

Utbetalningar av bilateralt bistånd budgetåret 1970/71 

Fördelning pd mottagar/änder 

LAND 

Botswana 
Cuba 
Demokratiska Republiken Vietnam 
Etiopien 
Indien 
Kenya 
Pakistan 
Sudan 
Tanzania 
Tunisien 
Turkiet 
Zambia 
Övriga länder 
Bistånds kontoren 
Övrigt1 

Totalt 

Fördelning pd ändamål 

ÄNDAMÅL 

Familjeplanering m. m. 
Landsbygdsutveckling och livsmedels-

försödning 
Industri, kraftverk m. m. 
Utbildning 
Samfärdsel 
Förvaltningsbistånd och biträdande 

experter 
Humanitärt bistånd 
Biståndskontoren 
Övrigt' 

Totalt 

Milj. kr. 

2,0 
2,2 

27,5 
35,4 
66,4 
19,l 
35,9 

5,4 
46,5 
14,7 

3,2 
3,8 

12,2 
6,2 

94,4 
2374,9 

Milj. kr. 

32,7 

88,0 
76,8 
72,8 
24,0 

14,3 
42,2 

6,2 
17,9 

•374,9 

Procentuell andel 

0,5 
0,6 
7,3 
9,4 

.17,7 
5,1 
9,6 
1,4 

12,4 
3,9 
0,9 
1,0 
3,3 
1,7 

25,2 

100,0 

Procentuell andel 

8,7 

23,4 
20,5 
19,4 
6,4 

3,8 
ll,3 

1,7 
4,8 

100,0 

1 Avser ändamål som i det följande tas upp under rubriken Icke Iändcrinriktat 
bistånd. 

2 Siffran avviker något från de totala utbetalningarna från anslagen (387,7 milj. 
kr.) eftersom den baseras på utbetalningar från konton i riksbanken samt genom 
att den innehåller vissa utgifter av multilateral karaktär. 

• Avser insatsförberedelser och katastrofbistånd. 
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utsätter i vissa fall en omläggning av sättet för insatsernas program
mering. I samtliga fall bör regeln vara att Sverige bidrar med resurser 

till projekt eller program där u-landet självt har det fulla ansvaret för 
genomförandet. Jag r~iknar med att enighet skall kunna uppnås med 
samtliga större mottagarländer (programländer) om samarbetsprogram 
före utgången av budgetåret 1971/72. 

En översyn av samarbetsprogrammen kommer att ske årligen. De 
regelbundet återkommande diskussionerna med programländerna om 
programmens vidareutveckling bör möjliggöra en smidig anpassning 

av verksamheten till dessa länders planering och utvecklingsarbetc. 
Länderprogrammeringen ger ökad långsiktighet åt Sveriges direkta 

utvecklingssamarbete med en rad länder. Förekomsten av fasta ramar 
och riktlinjer för samarbetet skapar också förutsättningar för en effek
tivisering av resursöverföringen. Många moment i samarbetet - från 

insatsförberedelser till avtalsutformning och utbetalningar - kommer 
att kunna standardiseras och förenklas. Samarbetets karaktär gör det 
också möjligt och angeläget för biståndsgivaren att i växande utsträck
ning Himna den detaljerade kontrollen och uppföljningen av den bi
ståndsfinansierade verksamheten åt mottagarlandets egna organ. 

Programbistånd 

Av de svenska utvecklingsresurserna stäils redan nu en del till förfo
gande som s. k. programbistånd, dvs. bistånd som inte i förväg knutits 
till enskilda projekt i mottagarlandet. Programbistånd kan utformas på 

skilda sätt och ges olika resursinnehåll. lmportprogramstöd kan avse 
finansiering av ett lands importbehov för en 'viss sektor eller av en viss 
vara. Stödet till en sektor kan också innefatta lokalkostnadsfinansiering 
och kan kombineras med personell förstärkning av den ansvariga myn
digheten, t. ex. i form av konsultinsatser för planering. De finansiella 
resurserna kan ställas till förfogande som kredit eller gåva, i form av 
pengar eller varor. Som exempel på importprogrambistånd i det svenska 
biståndet kan nämnas krediterna till Indien samt varubiståndet i form av 
papper och konstgödning till Indien och Pakistan. lmportprogrambistånd 

har alltid dominerat det svenska utvecklingssamarbetet med Indien, 
där kapaciteten att planera och genomföra utvecklingsprojekt är hög, 

medan bristen på utländsk valuta utgör en flaskhals. Stödet till 
Tanzania och Kenya för landsbygdens vattcnförsörjning är exempel 

på sektorprogrambistånd. 
Avvägningen mellan program- och projektbistånd bör liksom hittills 

bestämmas av önskemålen från de olika länderna samt de resurser som 
Sverige har att erbjuda. I samband med biståndsanslagens ökning torde 

dock programbiståndet få ökad betydelse. Som SIDA framhåller kom
mer denna tendens nu att kunna förstärkas ytterligare genom länder
programmeringen. Inom samarbetsprogrammens ram blir det naturligt 



Prop. 1972: 1 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 39 

att koncentrera huvuddelen av de svenska biståndsresurserna till ett fåtal 
omfattande programinsatser som under en följd av år stöder prioriterade 
verksamhetsområden i mottagarlandet. En sådan uppläggning av bistån
det förbättrar också dess möjlighet att totalt integreras i mottagarlandets 
egen verksamhet. För biståndsgivaren är fördelarna med programbistånd 
att det har större flexibilitet och kan överföras snabbare än projektbi
stånd samt att det i regel kräver betydligt mindre administrativa resurser. 
Med hänsyn till att en betydande del av det svenska utvecklingssamar
betet hittills bedrivits som projektbistånd kan dock övergången till ökat 
programbistånd uppnås först på några års sikt. 

Varubistånd 

Gåvobistånd i form av varor från Sverige, främst papper och konst
gödsel, har sedan länge ingått i det svenska biståndsprogrammct. Under 

den senaste femårsperioden har det i genomsnitt uppgått till ca 25 milj. 
kr. per budgetår. Totalt har under perioden 1962/63-1970/71 levere
rats varor till ett värde av ca 185 milj. kr. 

Varubiståndet har avsett högt prioriterade områden inom resp. 
mottagarlands utvecklingsplaner. Syftet har varit att det skall utgå un
der en period då landets egen produktionskapacitct är under utbyggnad 
och det alltså föreligger ett klart importbehov, som annars fått tillgodo
ses genom ianspråktagande av knappa valutor. På svensk sida har 
varubiståndet anpassats så att man i första hand utnyttjat ett tempo
rärt överskott av kapacitet. Härigenom har biståndet inneburit en rela
tivt sett mindre kännbar belastning på betalningsbalansen. Inköpen har 
som regel gjorts till världsmarknadspriser och befraktningen ordnats 
på fördelaktigaste sätt. Varubiståndet har visat sig administrativt mindre 
krävande än flertalet andra biståndsformer. 

Genomfört efter dessa riktlinjer och väl samstämt med mottagarnas 
utvecklingsplanering bör varubistånd även fortsättningsvis kunna spela 
en viktig roll i stödet till programländerna. Jag räknar därför med att 
ökade belopp kan komma att anslås för denna biståndsform. Att fast
ställa någon viss andel av det bilaterala biståndsanslaget för varubistånd 
~ynes dock inte ändamålsenligt och har heller inte föreslagits av SIDA. 
Varubiståndets omfattning i de olika samarbetsprogrammen och därmed 
i det totala biståndsprogrammet får bli resultatet av en sammanvägning 
av olika faktorer vid de individuella programmens utformning. 

Bi.l'tåndsvillkor m. m. 

U-ländernas ökande skuldbörda innebär i många fall, som jag an
fört i det föregående, ett reellt hot mot dessa länders ekonomiska obe
roende. Skuldtjänsten liksom annat finansiellt utflöde reducerar de till
gängliga investeringsresurserna och dämpar därmed takten i de skuld
satta ländernas ekonomiska utveckling. Under senare tid har i ökande 
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utsträckning skuldkriser inträffat med åtföljande krav på omförhand
lingar av återbetalningsskyldigheten, s. k. skuldkonsolideringar. 

Villkoren för det svenska utvecklingsbiståndet är synnerligen för
månliga. En betydande andel av biståndet utgörs av bidrag till multila
terala organisationer, vilka lämnar bistånd som gåva (UNDP) eller som 
lån på mycket mjuka villkor (IDA). Av det direkta biståndet utgörs 
betydligt mer än hälften av gåvor. Även den del av det svenska bistån
det som utgår i form av bilaterala krediter lämnas på för mottagarlän
derna gynnsamma villkor. Krediterna lämnades ursprungligen på s. k. 
normalvillkor, dvs. 20 års amorteringstid, varav de fem första åren amor
teringsfria, samt 2 0;0 ränta. Riksdagen medgav år 1967 dels en förläng
ning av såväl kredittiden som den amorteringsfria perioden med fem 
år, dels användningen av s. k. IDA-villkor (50 års amorteringstid, var

av de tio första åren amorteringsfria samt 3/4 O/o administrationsavgift). 
IDA-villkoren tillämpades tidigare endast vid samfinansiering med 
Världsbanken/IDA men har på senare tid kommit till användning i 
allt större utsträckning. 

De svenska utvecklingskrediternas obundenhet när det gäller upp
handling ger också låntagaren ett väsentligt bättre utbyte än bunden 

finansiering. Några återbetalningar under svenska krediter har på grund 
av den inledande amorteringsfria perioden ännu inte ägt rum; räntor och 
avgifter uppgick budgetåret 1970/71 till knappt 5 milj. kr. 

Det svenska utvecklingsbiståndet har således inte i nämnvärd ut
sträckning bidragit till att öka den finansiella belastningen på u-län
derna. Det finns emellertid ett behov att vidta åtgärder för att under
lätta vårt deltagande i de skuldkonsolideringar som i framtiden kan 
bli allt vanligare. Riksdagen medgav år 1968 att betalningsanstånd 
medges för de svenska utvecklingskrediterna i samband med inter
nationella skuldkonsolideringsaktioner (prop. 1968: l 01, SU 128, rskr 
302). Jag förordar att det åt Kungl. Maj:t givna bemyndigandet 
utvidgas så att det i samband med internationella skuldkonsolide
ringsaktioner blir möjligt att medge ränteeftergift, nedskrivning av 
skuldbeloppet, förlängning av den amorteringsfria perioden samt, för 

25-åriga krediter, förlängning av löptiden. 
Avvägningen mellan gåva och kredit inom länderprogrammets ram 

får i första hand avgöras av landets allmänna ekonomiska läge och 

skuldsituation. Arten av de projekt eller program som erhåller stöd 
genom svenska insatser, liksom de resurser som insatserna består av, 
bör spela en underordnad roll. Inte heller synes insatsernas storlek böra 
vara avgörande för finansieringsformen. Starka skäl talar för en hög 
gåvoandel i samarbetsprogrammen för flertalet av mottagarländerna 
för det svenska biståndet. Likaså bör användningen av IDA-villkor för 

krediterna kunna ske i ökad omfattning. 
I syfte att åstadkomma större likformighet mellan gåvo- resp. 
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kreditfinansierade insatser torde en översyn böra ske av de regler som 
nu gäller för upphandling, medelsöverföring till mottagaren m. m. 

Vissa gåvoinsatser har avtalats utan någon fast preciserad bclopps
mässig begränsning av det svenska åtagandet, medan krediterna avsett 
på förhand bestämda belopp. Något skäl föreligger inte att behandla 
gåva och kredit olika i detta avseende; gåvoavtalen bör i fortsättningen 
liksom krediterna avse beloppsmässigt avgränsade svenska åtaganden. 

Kungl. Maj:t har, som nämnts, erhållit riksdagens bemyndigande 
att göra kreditåtaganden till ett belopp om tre och en halv gånger 
det löpande budgetårets anslag för kreditverksamhct jämte eventuell 
ingående ointecknad reservation. Dessa åtaganden får periodiseras över 
högst fyra budgetår inklusive det år under vilket avtal ingås. 

Syftet med denna fullmakt är att ge Kungl. Maj:t möjlighet att bättre 
utnyttja anslaget för långsiktiga åtaganden samtidigt som riksdagen 
erhåller garanti för att ingångna åtaganden alltid skulle kunna infrias 
från svensk sida vid oförändrad medclsanvisning under ytterligare två 
a tre budgetår. Fullmakten har utnyttjats i den utsträc~ning som SlDA:s 
kapacitet att arbeta fram nya insatsförslag medgett. Såsom SIDA fram
håller i sina anslagsäskanden kräver emellertid flertalet av de projekt 
och program som erbjuder sig till finansiering i mottagarländerna fem 
till sex år för att slutföras. Det nuvarande systemet har därför lett till 
att betydande reservationer samlats under anslaget. Vid utgången av 
budgetåret 1970/71 uppgick kreditreservationerna till ca 373 milj. kr. 
Med en utsträckning i tiden av riksdagens fullmakt skulle en närmare 
anslutning till de faktiska utbetalningarna kunna åstadkommas och där
med ett snabbare nyttiggörande av de anvisade resurserna. Jag förordar 
därför att fullmakten utsträcks till att gälla över fem framförliggande 
budgetår samt att de samlade åtagandena - förutom ingående oin
tecknad reservation - får uppgå till högst fyra gånger anslaget för 
det löpande budgetåret. Dessa principer bör gälla såväl gåvor som kre

diter. 
Vid genomförande av de nämnda förslagen kommer behovet av 

skilda system för budgetering och programmering av kredit- resp. 
gåvoinsatser att bortfalla. Medlen under anslaget synes därför fr. o. m. 
nästa budgetår böra vara tillgängliga för gåvor eller krediter i den ut
sträckning som befinns ändamålsenligt med hänsyn till genomförandet 

av samarbetsprogrammen. 

Familjeplanering 

Familjeplanering tillämpas numera av ett växande antal u-länder. FN 
står också oförhindrat att engagera sig på området och ges ökande re

surser för sin verksamhet bl.a. från Sverige. Det direkta svenska famil
jeplaneringsbiståndet kan därmed koncentreras till ett mindre antal län
der än tidigare, huvudsakligen programländerna, där en fördjupning 
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och breddning av de svenska insatserna inom hälsovårdssektorn kan äga 

rum. Samtidigt anslår Sverige ökade resurser för den verksamhet som 

bedrivs av internationella organisationer på detta område samt för forsk
ning. 

För familjeplaneringsinsatscr har under innevarande budgetår beräk

nats totalt ca 58 milj. kr., varav sammanlagt ca 40 milj. kr. för bidrag 
till internationella organisationers verksamhet. Motsvarande belopp för 
budgetåret 1972/73 beräknas av SIDA komma att uppgå till 75 resp. 

46 milj. kr. 

Ett betydande stöd lämnas till Världs hälsoorgan isat i o

n c n (W H Ol för forskning och utbildning i fråga om den mänskliga 

fortplantningen. Projektet, som anmäldes i prop. 1971: 1 (bil. 5 s. 20), är 

delvis baserat vid Karolinska institutet i Stockholm och avser stöd till 

en forsknings- och försöksvcrksamhet för utveckling av bättre preventiv
medel. Förutom vid Karolinska institutet skall verksamheten huvudsak

ligen bedrivas vid fyra forsknings- och utbildningscentra i olika delar av 

världen. Därutöver skall finansiella bidrag ges till annan forsknings

oeh utbildningsverksamhet med samma" syfte. 

För budgetåret 1971/72 har WHO-programmet kostnadsberäknats till 

6,7 milj. dollar. Därav svarar Sverige för 3 milj. dollar. Återstoden till

skjuts av Canada, Danmark och Norge samt Ford-stiftelsen. För perio

den 1972/73-1974/75 har Sveriges andel av kostnaderna beräknats till 

14 milj. dollar, dvs. nära 69 milj. kr., varav ca 20 milj. kr. faller pa 

budgetåret 1972/73. 

Vid sidan av detta forskningsstöd avses under budgetåret 1972/73 
större bidrag komma att Jämnas till FN : s b c f o 1 k ni n g s fond 
(UNFPA) och till Internationella familjeplane
rings förbund c t (l P P F). FN-fonden finansierar projekt som 
huvudsakligen utförs av FN:s fackorgan. Verksamheten bygger på fri
villiga bidrag från såväl i- som u-länder. För år 1971 uppgick de sam
manlagda bidragsutfästelserna till ca 25 milj. dollar. Sverige bidrog med 

3 milj. dollar. Bl. a. mot bakgrund av fondens snabba expansion kom
mer dess verksamhet och administrationsformer nu att ses över för att 

säkra att medlen utnyttjas effektivt. 

AFRIKA 

Tunisien 

Budgetåret 1970/71 utbetalades 14,7 milj. kr. i svenskt bistånd till 

Tunisien, motsvarande inemot 4 O/o av det svenska bilaterala bistånds
flödet. För budgetåret 1971/72 och följande år förutses en ökning av 

utbetalningarna. 

Det framtida utvecklingssamarbetet med Tunisien kommer att utgå 
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från den plan för åren 1973-1975 som nu förbereds. Utvecklingen 

av jordbruk och industri med särskild inriktning på att skapa ökad 
sysselsättning kommer därvid att stå i förgrunden. Av arbetskraften be

räknas f. n. minst 15 0/0 vara arbetslös. 
För att främja landsbygdens utveckling har SJDA i samarbete med 

FAO bistått Tunisien i utarbetandet av ett skogsplanteringsprojekt, syf
tande till bättre jordskydd samt ökad grad av självförsörjning med virke. 
Vidare övervägs stöd genom UNICEF av produktion och marknadsfö

ring av proteinrik barnmat. Förutsättningarna för kreditstöd till småbru
kare kommer att utredas n1irmare. Inom utbildningssektorn intar insat

ser för yrkesutbildning en central plats. 
Sverige har tillsammans med Världsbanken/IDA finansierat en del 

av utbyggnaden av Tunisiens vattenförsörjning för perioden 1968-73. 

Två svenska krediter på totalt ca 44 milj. kr. avtalades åren 1968 och 

1970. Ytterligare stöd till vatten- och avloppsanläggningar kan bli ak

tuellt budgetåret 1972/73. 

Genom svenska krediter åren 1967 och 1970 har 45 milj. kr. ställts 

till förfogande för den delvis statsägda utvecklingsbanken SNI, som 
lämnar lån för nyinvesteringar inom industri- och hotellsektorn. Möj

ligheterna att lämna fortsatt stöd till utvecklingen av småindustri och 

hantverk i Tunisien utreds f. n. 

Etiopien 

De svenska biståndsutbetalningarna till Etiopien uppgick budgetåret 

1970/71 till 35,4 milj. kr., motsvarande 9,5 O/o av det svenska bilaterala 
biståndsflödet. Ungefär samma utbctalningsbclopp förutses för gåvobi

ståndct under de närmaste budgetåren. Härutöver tillkommer utbetal
ningar under tidigare avtalade krediter. 

Det svenska biståndet koncentreras till nutrition och hälsovård, ut
bildning samt Iandsbygdsutvcckling. Insatserna inom det etiopiska nutri

tionsinstitllfet EN/ kommer i ökad utsträckning att inriktas på utbild
nings- och upplysningsverksamhet på näringsområdet, där Sverige 
t. o. m. budgetåret 1971/72 beräknas ha bidragit med ca 20 milj. kr. För 

ändamålet beräknar SIDA drygt 3 milj. kr. under budgetåret 1972/73. 
Vidare beräknas medel för den pågående utbyggnaden av hälsocentraler 

på landsbygden. 

Under det pågående skolbyggnadsprogrammet för grundskolan 

(ESBU), hade till utgången av budgetåret 1970/71 nära 4 600 klass

rum färdigställts. Arbetsprogrammen för budgetåren 1971/72 och 

1972/73 förutser en produktion om 1 000 resp. 1 200 klassrum och av

ses liksom tidigare till hä\(ten finansieras av Sverige. Medelsbehovct 

härför beräknar SIDA till ca 12 milj. kr. för budgetåret 1972/73. 
Det svenska stödet till det regionala jordbruksprojektet CADU, som 
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inleddes år 1967, förlängdes vid utgången av 1970 t. o. m. budget

året 1974175. Vidare bidrar Sverige till den verksamhet, EPID, som det 

etiopiska jordbruksdepartementet bedriver i syfte att samordna och ge 

service åt ett antal integrerade landsbygdsutvecklingsprojckt. Den svens

ka insatsen innefattar främst personal och driftskostnadsbidrag och be

räknas kosta sammanlagt ca 12,5 milj. kr. En förutsättning för att 

CADU:s och EPID:s mål skall kunna nås är att det av den etiopiska 

regeringen under hösten 1970 framlagda förslaget till förbättring av ar

rendatorernas riittsliga ställning genomförs. Sverige har därför förbehål

lit sig rätten att säga upp avtalen om den nya arrendelagen ej börjat 

tillämpas i CADU-området före utgången av år 1972. Lagförslaget jäm

te vissa kompletteringar är fortfarande under behandling i det etiopiska 

parlamentet. 

Kenya 

Budgetåret 1970171 utbetalades 19,l milj. kr. i svenskt bistånd till 

Kenya, motsvarande drygt 5 O/o av det svenska bilaterala biståndsflödet. 

Utbetalningarna till Kenya väntas öka under innevarande och följande 

budgetår. 

Den hittillsvarande utvecklingen i Kenya har till största delen ägt rum 

i den del av ekonomin som utnyttjar moderna produktionsmetoder. Ar

betslösheten är ett allvarligt problem som riktar uppmärksamheten 

på bl. a. behov av en mera yrkcsorienterad utbildning. I Kenyas andra 

femårsplan, vilken avser åren 1970-1974, anges som ett huvudmål att 
i ökad utsträckning främja landsbygdsutvecklingen för att därmed göra 

en större del av befolkningen delaktig i framstegen. 

Dessa strävanden bildar utgångspunkten för det svenska biståndet till 

Kenya, som främst inriktats på åtgärder för landsbygdens utveckling. 

En nyligen beslutad svensk kredit på 31 milj. kr. stöder det kenyanska 

programmet för att förbättra småvägssystemct på landsbygden. Till fi

nansiering av programmet för landsbygdens vattcnförsörjning kommer 

inom kort att utgå en andra svensk kredit på 3~ milj. kr. Totalt har 

därmed 48 milj. kr. anslagits till vattenförsö:rjningsprogrammet. 

Det svenska stödet till programmet för förbättring av kött- och 

mjölkproduktionen genom seminavel har nyligen förlängts och utvid

gats. Den samnordiska kooperationsinsatsen fortsätter. Vidare pågår och 

planeras insatser för skogsbruket och för regionala jordbruksprojckt. 

Avtal har under året ingåtts om en svensk kredit på 31,5 milj. kr. för 

elkraftförsörjningen och utredningar bedrivs om en i anslutning härtill 

påskyndad utbyggnad av elkraftförsörjningen på landsbygden. Även 

inom småindustrisektorn kan ett svenskt bidrag aktualiseras. 

På utbildningens område har avtal nyligen ingåtts om svensk-ke-
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nyanskt samarbete avseende sekreterarutbildning. Diskussioner förs om 
förutsättningarna för svensk medverkan i yrkesutbildning på landsbyg

den. 

Tanzania 

Utbetalningarna av svenskt bistånd till Tanzania uppgick budgetåret 
1970/71 till 46,5 milj. kr., motsvarande drygt 12 D/o av det svenska bila
terala biståndsflödet. För de närmaste budgetåren förutses väsentligt 

ökade utbetalningar. 
Den gällande utvecklingsplanen i Tanzania avser tiden 1969-1974. 

Den har som huvudmål att landsbygdsbefolkningen skall förbättra sina 
levnadsvillkor bl. a. genom uppbyggnad av ujamaa-byar, enheter med 
ett betydande mått av gemensamt ägande och gemensam produktion. 
Den sociala och politiska utvecklingen betonas vid sidan av den eko
nomiska tillväxten som ett medel att skapa ett samhälle i enlighet med 

de långsiktiga målen. 
Hittills har offentliga investeringar och utgifter överstigit planens be

räkningar och bristen på finansiella resurser snarare än på konkreta 
utvecklingsprogram och utbildad personal har kommit att utgöra ett vä
sentligt hinder mot ett snabbt framåtskridande. Ett ökat inslag av pro
grambistånd är därför nu önskvärt i det svenska samarbetet med Tan

zania. 
Stöd till olika tanzaniska program för landsbygdens utveckling domi

nerar naturligcn det svenska biståndet. Programmet för landsbygdens 

vattenförsörjning har erhållit svensk finansiering sedan år 1965 med to
talt 86 milj. kr. och stödet beräknas fortsätta. För närvarande undersöker 
SIDA möjligheterna till svensk medverkan i utvecklingen av skogssektorn 
i Tanzania. Näringsforskning, spannmålslagring, vägbyggen samt artifi
ciell insemination för att höja kött- och mjölkproduktioncn är andra 
områden för svenska insatser i syfte att förbättra Jevnadsbetingelserna 
på Tanzanias landsbygd. 

Vidgat stöd till vuxenutbildningsprogrammet har redan avtalats och 
diskussioner pågår om lämpliga former för ökade svenska insatser inom 
yrkesutbildningssektorn. En svensk pappersgåva bidrar till en utökad 
tanzanisk produktion av skolböcker. En samnordisk insats för jordbruks
utbildning i Mbeya har nyligen börjat genomföras. I det nya samarbets

avtalet på kooperationens område som just ingåtts medverkar Sverige, 
Danmark, Norge och Finland som biståndsgivare. 

Den industriella 11tvecklingen i Tanzania stöds genom den år 1969 
Jämnade krediten på 15 milj. kr. till det statliga utvecklingsbolaget NDC. 
Även genom den under år 1971 upprättade statliga tanzaniska investe
ringsbanken kan svenska insatser ifrågakomma. Svenskt stöd lämnas vi
dare till de regionalt styrda utvecklingsfonderna. 
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Planeringen av ett vidgat program för hii/so- och sjukvård på lands
bygden har påbörjats, varvid Sverige ombetts att bistå. Inom ramen för 
en framtida svensk insats på detta område kan familjeplanering ifråga

komma. 

Östafrikanska Gemenskapen 

Den östafrikanska Gemenskapen, som består av Kenya, Tanzania 
och Uganda, har under det gångna året varit utsatt för påfrestningar till 
följd av regimskiftet i Uganda. Den av medlemsstaterna manifesterade 
viljan att hålla samman Gemenskapen har dock medfört att arbetet inom 

dess olika institutioner kunnat föras vidare. 
Från svensk sida har det tett sig önskvärt att på de tre staternas be

gäran stödja de regionala samarbetssträvandena. Sedan några år stöder 
Sverige Gemenskapen med personal samt genom en kredit på 27 milj. 
kr. till det östafrikanska telebolaget. Ett svenskt bidrag till den öst
afrikanska utvccklingsbankcns verksamhet övervägs f. n. 

Zambia 

De svenska utbetalningarna av bistånd till Zambia uppgick budget
året 1970/71 till 3,8 milj. kr. eller 1 0;0 av det bilaterala biståndsflödet. 

För budgetåret 1971/72 förutses ca 7 milj. kr. komma att utbetalas. 
De svenska biståndsinsatserna har hittills helt bestått av personal. 

Sedan 1965 har svenska fredskårister arbetat främst inom jordbruks
kooperationen och sedan år 1969 även inom skogsförvaltningen. Samma 

år påbörjades rekryteringen av kontraktsanställd personal för bligge 
sektorerna. Sedermera bar personalbiståndet vidgats till att omfatta även 
kraftförsörjning och sjukvård. 

Zambias nya utvecklingsplan, som avser åren 1972-76 och som fram
läggs inom kort, väntas särskilt betona landsbygdens utveckling. Befolk
ningens levnadsvillkor skall förbättras och landets oberoende stärkas 
genom en koncentration av resurser till områden med god jordbruks
potential och relativt hög befolkningstäthet. 

Den planerade utbyggnaden av det svenska utvecklingssamarbetct med 

Zambia blir till sin inriktning beroende av den nya utvecklingsplanen. 
Det står emellertid redan klart att en viktig uppgift för ett framtida 

svenskt bistånd torde bli att tillhandahålla större personalbiståndsinsatser 
i syfte att minska bristen på kvalificerad personal inom planering och 
förvaltning. Insatser kan sålunda avse bistånd till planering av de s. k. 
intensivutvecklingszonerna på landsbygden. Yrkeslärarutbildning och 
teknisk utbildning kan vidare komma i fråga. 

Botswana 

Utbetalningarna av svenska biståndsmedel till Botswana uppgick bud

getåret 1970171 till ~ milj. kr. För budgetåret 1971/72 förutses utbetal-
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ningar på 4 milj. kr. En snabb ökning förväntas under följande bud

getår. 
Den nu gällande utvecklingsplancn avser åren 1970-75 och har som 

mål att höja välfärden för den majoritet av befolkningen som inte fått 

del av den moderna sektorns tillväxt. Insatser för att förbättra jord

bruk och boskapsskötsel ges därför särskild vikt. 

Botswana och Sverige ingick under år 1971 ett proceduravtal för ut

vecklingssamarbetet mellan länderna. Detta liksom upprättandet av 

svensk representation i Gaboronc, vilket jag tidigare berört, bör under

lätta ett utökat utvecklingssamarbete. 

Det svenska biståndet har hittills avsett bidrag till sekundärskolor, en 

hydrologisk undersökning samt ett kooperativt utvecklingscentrum; de 

senare två insatserna i samarbete med FN. Avtal ingås inom kort om en 

svensk utvecklingskredit på 21 milj. kr. till ett vägbygge. Även vatten

försörjningen på landsbygden har givits finansiellt stöd. 

Insatser förbereds vidare i form av personalbistånd och konsulttjäns

ter främst till Botswanas förvaltning för olika utvecklingsobjekt. Svenskt 

stöd förutses för utveckling av småindustrin och för uppbyggande av 

institutioner som kan skapa ökad inhemsk kontroll över industrisektorn. 

Stöd till biblioteksfilialcr, till ytterligare en sekundärskola och till ett 

yrkesutbildningscentrum utreds av SIDA. Bidrag till utbildning i andra 

afrikanska länder av botswanska statstjänstemän har vidare aktualiserats. 

Övriga länder i Afrika 

Utbetalningarna av svenskt bistånd till Lesotho uppgick budgetåret 

1970/71 till 1 milj. kr. För 1971/72 förutses ett ungefär lika stort be

lopp. Insatserna avser tillhandahållande av förvaltningspersonal genom 
FN och anslag för stipendier och forskning vid det för Botswana, 

Lesotho och Swaziland gemensamma universitet som är beläget i Le

sotho. En annan för de tre länderna gemensam insats gäller ett konstgöd

ningsprogram som kanaliserats genom FAO. 

Utbetalningarna av svenskt bistånd till Swaziland uppgick budgetåret 

1970/71 till 1,2 milj. kr. För 1971/72 förutses en ökning till 3,8 milj. kr. 

Bland insatserna märks tillhandahållande av förvaltningspersonal ge

nom FN, finansiellt bistånd genom UNESCO till en sekundärskola och 

stöd till jordbruksutbildningen genom FAO. 

Biståndsutbctalningarna till Sudan uppgick budgetåret 1970/71 till 

5.4 milj. kr. De hänförde sig till en kredit från år 1966 på 35 milj. kr. 

för u_tveckling av landsbygdens vattenförsörjning. Våren 1970 slöts avtal 

om en fortsättningskredit på 15 milj. kr. Någon utbetalning under den

na kredit har ännu ej skett. 
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Södra Afrika: flyktingar och frihetsrörelser 

[ ett antal FN-resolutioner om Namibia, Sydrhodesia och områden 

under portugisisk administration samt om apartheidpolitiken i Sydafri
ka uppmanas mcdlemsstaterna att lämna moraliskt och materiellt stöd 
till befolkningen och de nationella befrielserörelserna i dessa områden. 

Under innevarande budgetår beräknas det svenska humanitära stö
det till afrikanska nationella befrielserörelser, till utbildning av afri
kansk flyktingungdom och till offer för rasåtskillnadspolitiken i södra 
Afrika uppgå till omkring 12 milj. kr. Detta innebär en utvidgning av 

verksamheten i linje med vad som förordats av riksdagen (UU 1971: 

2 s. 31, rskr 1971: 73). 
Hittillsvarande erfarenheter av frihetsrörelsernas möjligheter att till

godogöra sig bistånd är goda. I och med att befrielserörelserna vinner 
bättre kontroll över de territorier där de verkar ökar också behovet av 
materiellt stöd till undervisning och hälsovård. Detta gäller särskilt 
frihetsrörclserna i de portugisiska områdena Angola, Mor;ambique och 
Guinea-Bissau, vilket återspeglas i den svenska bidragsgivningen. Så
lunda får MPLA i Angola, FRELIMO i Mo~ambique och P AIGC i 
Guinea-Bissau efter beslut fattade under år 1971 varuleveranser till vär
den motsvarande 500 000 kr., 750 000 kr. resp. 4,5 milj. kr. Leveran

serna omfattar bl. a. undervisningsmateriel, sjukvårdsartiklar, livsmedel 

och kläder. 
Jag förutser en fortsatt utvidgning av stödet till befrielserörelserna 

liksom till flyktingar och andra grupper från de områden i Afrika som 
ännu ej uppnått nationellt oberoende. För budgetåret 1972/73 beräknar 
jag 15 milj. kr. för ifrågavarande ändamål. 

ASIEN 

Indien 

Under budgetåret 1970/71 utbetalades 66,4 milj. kr. i svenskt bi
stånd till Indien. Detta utgjorde ca 18 O/o av Sveriges direkta utveck
lingsbistånd. För budgetåret 1971/72 förutses utbetalningar av samma 

storleksordning. 
Indiens utvccklingsplan avser perioden 1969/70-1973/74. Medan 

tidigare planer betonat den tunga industrins tillväxt, lägger den nuva
rande planen huvudvikten på lan•lsbygdsutvecklingen genom främjande 
av småjordbruken. Den mindro industrin skall också uppmuntras. En 
lägre ökningstakt för folkmängd-:!n är vidare ett väsentligt mål. 

Som jag tidigare berört utgRr en väsentlig del av Sveriges bidrag till 
genomförandet av den indiska utvecklingsplanen i form av importpro
grambistånd. Sålunda har avtal tecknats under år 1971 om krediter på 
sammanlagt 151 milj. kr. Dessa skall utnyttjas för import av mejeriut

rustning samt andra produkter - såväl råvaror som kapitalvaror -
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för den indiska industrin. Små- och exportindustriernas behov skall 
därvid ges förtur. Svenskt stöd lämnas också för förbättrad spann
målslagring. 

Planeringen av det långsiktiga svenska utvecklingssamarbetet- ta,r ·sikte 
på en utökning av biståndet i hittills prövade former. Det svenska stödet 
till den indiska utvecklingsplanen skulle således huvudsakligen utgå i 
form av finansiering av förnödenheter till vissa sektorer. En del av 
importbiståndet kan komma att lämnas i form av svenska varor. Bl. a. 
kan det bli aktuellt att återuppta leveranserna av skolbokspapper. Insat

ser på familjeplaneringsområdet samt för slumsanering i Calcutta ägnas 
vidare särskild uppmärksamhet i planeringsarbetet. 

Pakistan 

Utbetalningarna av svenskt bistånd till Pakistan uppgick budgetåret 
1970/71 till 35,9 milj. kr., motsvarande knappt 10 O/o av det bilaterala 
biståndsflödet (1969/70 50,4 milj. kr. respektive 17 O/o). För in.neva
rande budgetår förutses en minskning av utbetalningarna till högst 5 
milj. kr. Biståndet har främst inriktats på familjeplanering, utbild
ning, landsbygdsutveckling och livsmedelsförsörjning. Nya avtal om 

utvecklingssamarbete med Pakistan övervägs tn. inte, 

Humanitära insatser på indiska halvön 

När kriget mellan Indien och Pakistan bröt ut mot slutet av förra 
året hade ca 10 miljoner människor flytt till indiskt territorium undan 
förföljelserna i östpakistan. Kostnaderna för flyktingarnas uppehälle 
har i första hand fått bäras av Indien trots en omfattande internationell 
biståndsaktion. Till denna har Sverige hittills bidragit med 37 milj. kr., 
varav drygt 30 milj. kr. kanaliserats genom FN och återstoden genom 
enskilda organisationer, främst Röda Korset. Sverige har vidare lämnat 
7,5 milj. kr. till FN:s program för humanitärt bistånd i östpakistan. 
Efter ett temporärt avbrott under kriget har det internationella hjälp
arbetet nu åter kommit igång. Behovet av bistånd till människorna 
i de indiska flyktinglägren, för flyktingarnas återanpassning i östben
galen och till återuppbyggnaden i detta område är mycket stora. Bety~ 
dande resurser bör kunna ställas till förfogande för sådana insatser. 
Det är emellertid i dag för tidigt att uttala sig om formerna för detta 
bistånd. 

Innevarande budgetårs bidrag till katastrofinsatserna i Indien och · 
Pakistan kan tillsammans med övriga bidrag till lindring av akut nöd 
komma att överstiga vad som beräknats till gåvobistånd. I gengäld upp
kom under föregående budgetår en besparing av· medel som beräknats 
till kreditbistånd främst därför att förberedelserna av två större krediter 
till Pakistan avbröts. Med hänsyn härtill kan en· omdisposition av medCI 
mellan de båda ändamålen bli erforderlig. 

4 Riksdagen 1972.1 saml. Nr 1. Bilaga 5 
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Demokratiska Republiken Vietnam (DRV) 

Utbetalningarna av svenskt bistånd till Demokratiska Republiken 
Vietnam uppgick budgetåret 1970/71 till 27,5 milj. kr., vilket motsvarade 
drygt 7 O/o av det svenska bilaterala biståndsflödet. För budgetåret 
1971/72 förutses en ökning av utbetalningarna. 

Sveriges bistånd till DRV, som inleddes år 1965 och hittills bestått av 
humanitära insatser, har kanaliserats genom Svenska Röda Korset samt, 
till en mindre del, via Röda korsföreningarnas förbund i Geneve. Ca 
48 milj. kr. har på detta sätt tagits i anspråk t. o. m. budgetåret 1970/71. 

Den finansiella ramen för biståndet till DRV angavs av 1970 års 
riksdag till 225 milj. kr. för budgetåren 1970/71-1972/73. För vart och 
ett av budgetåren 1970/71och1971/72 har anvisats 25 milj. kr. i humani
tärt bistånd och 50 milj. kr. för återuppbyggnadsbistånd. Motsvarande 
belopp beräknas för budgetåret 1972/73. Härtill kommer medel för fa
miljeplaneringsbistånd. 

överenskommelse har träffats mellan DRV:s Röda Kors och Svenska 
Röda Korset rörande användningen av de för innevarande budgetår an
visade medlen för humanitärt bistånd. Liksom tidigare består leveran
serna huvudsakligen av textilier och papper. Därutöver har 4 milj. kr. 
anslagits med anledning av de svåra översvämningar som drabbade 
landet under sommaren 1971. 

Ateruppbyggnadsbiståndet på sammanlagt 150 milj. kr., som får ses 
som ett led i ett långsiktigt utvecklingssamarbete mellan DRV och Sve
rige, avses i första hand utnyttjas för finansiering av en pappers- och 
massafabrik. Härigenom kommer Sverige att bidra till att avsevärt höja 
produktionskapaciteten inom en industrisektor där bombningarna med
fört svåra skador till men för bl. a. det vietnamesiska utbildningspro
grammet. F. n. undersöks förutsättningarna för svenska insatser också 
inom andra industrigrenar. 

Avtal har träffats om en svensk insats på familjeplaneringsområdet. 
Den består främst av preventivmedel och utrustning för familjeplane
ringsprogrammet till en ungefärlig kostnad av 3 milj. kr. Intresset för 
denna typ av bistånd är stort och erfarenheterna goda. Ett utökat sam
arbete på området kan förutses. 

Övriga Indokina 

För humanitärt bistånd till Sydvietnam har hittills anslagits drygt 6 
milj. kr. Insatserna, vilka har bestått av medicinsk utrustning, har för
medlats genom Svenska Röda Korset samt - i begränsad utsträckning 
- genom Röda korsföreningarnas förbund i Geneve. Huvuddelen ut
nyttjas inom det. av Nationella befrielsefronten (FNL) behärskade om
rådet. Jag förutser att dessa insatser kommer att öka. 
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För humanitära biståndsinsatser i Cambodja och Laos har hittills an
slagits 1,4 milj. kr. Detta bistånd, som förmedlas genom Internationella 
Röda kors-kommitten i Gcncvc, går i första hand till de av befrielserö
relserna behärskade områdena. Krigets intensifiering i dessa båda länder 
har inneburit en omfattande förstörelse av städer och byar. En ökning 
av det humanitära biståndet till dessa områden är därför motiverad. 

Övriga länder i Asien 

Ett avtal som träffades år 1968 med FAO avseende bistånd till ett 
integrerat kooperativt jordbruksprojekt i Afghanistan utgår i mars 1972. 

Projektet omfattar fr. o. m. år 1970 även alfabetiseringsarbete, som får 
svenskt stöd genom UNESCO. F. n. diskuteras om svenskt stöd skall 
lämnas till den andra fasen av projektet. 

Sverige har sedan år 1958 lämnat bistånd till Ceylons familjeplane
ringsprogram. Det löpande samarbetet äger rum under ett ramavtal som 
omfattar perioden 1970-73. Därutöver har Sverige under budgetåret 
1971 /72 lämnat varubistånd i form av konstgödning till ett värde av nära 
8 milj. kr. Insatser avseende fiske, kooperation och exportfrämjande åt
gärder i samarbete med FAO, ILO resp. International Trade Centre 
(ITC) kan bli föremål för beslut under budgetåret 1971/72. Härutöver 
kan en viss utbyggnad av Sveriges direkta utvecklingssamarbete med 
Ceylon bli möjlig fr. o. m. budgetåret 1972/73. 

De avslutande utbetalningarna under den treåriga krediten om 15,6 
milj. kr. till Turkiet kommer att ske under budgetåret 1971/72. Kredi
ten avser finansiering av import huvudsakligen för skogssektorn. 

Sverige slöt år 1967 ett avtal om familjeplaneringsbistånd med Malay

sia. Under budgetåret 1971/72 beräknas ett bistånd om 1,3 milj. kr. för 
inköp av preventivmedel. För budgetåret 1972/73 beräknas 1,5 milj. kr. 
Efter tillkomsten av FN:s befolkningsfond (UNFPA) finner SIDA ett 
fortsatt bilateralt svenskt bistånd mindre motiverat och jag förutser där
för att detta kommer att avslutas i och med budgetåret 1972/73. 

Sverige stöder Sydkoreas familjeplaneringsprogram dels genom leve
ranser av preventivpiller och viss annan utrustning, dels genom finansie
ring av ett familjcplaneringsinstitut. Förutom huvuddelen av institutets 
byggnadskostnader har Sverige åtagit sig att svara för ungefär hälften av 
dess driftkostnader t. o. m. budgetåret 1975/76. Leveranserna av preven
tivmedel och utrustning förutses vara avslutade i och med budgetåret 
1973/74. SIDA räknar med att FN:s befolkningsfond därefter kommer 
att kunna svara för detta bistånd. För familjeplaneringsbiståndet i Syd
korea beräknar SIDA för innevarande budgetår totalt ca 3,8 milj. kr. 

4t Riksdagen 1972. 1 saml. Nr 1. Bilaga 5 
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LATINAMERIKA 

Chile 

Chile har erhållit svenskt familjeplaneringsbistånd sedan budgetåret 
1970/71. SIDA räknar i sin anslagsframställning med en ökning av 

insatserna från ca 500 000 kr. innevarande budgetår till 1,5 milj. kr. 
budgetåret 1972/73. Vidare har Sverige med anledning av naturkatastro
ferna sommaren 1971 ställt 2,5 milj. kr. till Chiles förfogande för bistånd 
i form av tält, generatorer m. m. Exportfrämjande bistånd via ITC pla
neras utgå under år 1972. 

Den chilenska utvecklingspolitiken har inriktats på att åstadkomma 
vittgående förändringar av samhällsstrukturen genom bl. a. påskyndad 
jordreform, jämnare inkomstfördelning och förbättrad sysselsättning. 
Utvecklingsplanen för perioden 1971-76, som nyligen lagts fram, stäl
ler vidgad livsmedelsproduktion och bostadsbyggandc i förgrunden. 
Samtidigt betonas nödvändigheten av en starkt ökad export, inte minst 
med hänsyn till den omfattande utländska skuldbörda som landet tidi
gare ådragit sig. Reformpolitiken har föranlett en begränsning av kapi

tal- och biståndsflödet till landet, vilket kan skapa svårigheter att ge
nomföra det planerade utvecklingsarbetet. 

Den chilenska utvecklingspolitiken har fått en klar inriktning på socia
la och ekonomiska förbättringar för de breda folkgrupperna. Jag anser 
det motiverat att nu pröva möjligheterna att utvidga samarbetet med 
Chile. Sverige kan eventuellt medverka till ökat finansieringstillskott 
till Chile från Interamerikanska utvecklingsbanken genom att kanalisera 
svenskt bistånd till landet via den utvecklingsfond som tidigare tillkom
mit i samarbete med banken. I samråd med de chilenska myndigheterna 
prövas nu om denna form av samarbete är lämplig. Från chilensk sida 
har man vidare gjort en framställning om svenskt stöd för landets pro
teinförsörjningsprogram. Denna ansökan, som vilat i avvaktan på ställ
ningstagande rörande en allmän utvidgning av utvecklingssamarbetet 
med Chile, bör nu tas upp till prövning. 

Cuba 

Svenskt bilateralt utvecklingssamarbete med Cuba inleddes under bud

getåret 1969/70. Utbetalningarna uppgick budgetåret 1970/71 till 2,2 
milj. kr. eller 0,6 O/o av det bilaterala biståndsflödet. För innevarande 

budgetår har utbetalningarna beräknats till 5,5 milj. kr. 
Investeringar i skol- och yrkesutbildning samt inom hälsovårdsområ

dct utgör en väsentlig del av Cubas ansträngningar att uppnå ekonomisk 
och social utjämning. Behovet av utbildad arbetskraft, särskilt inom in
dustrier med anknytning till jordbruket, är mycket kännbart. Det svens
ka utvecklingssamarbetet med Cuba utgår från dessa förutsättningar. 
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Förutom bistånd till mödra- och barnavård, stipendiering och export
stöd har Sverige tecknat avtal om bidrag genom UNESCO för medver
kan i uppbyggnaden av två tekniska institut, som kommer att utexami
nera sammanlagt 430 tekniker och 550 yrkesarbetare per år. De totala 
kostnaderna för hittills lämnat och utfäst bistånd uppgår till drygt 25 
milj. kr. En fortsättning av det genom ITC Jämnade exportstödet samt av 
biståndet till mödra- och barnavården förutses. Diskussioner har även 

förts rörande nya insatser genom UNESCO på utbildningsområdet. 
En högt prioriterad sektor i det kubanska utvecklingsarbetct är hiilso

och sjukvården, där det föreligger ett stort behov av förnyelse och 

komplettering av sjukvårdsutrustning. Cuba har gjort framställning om 
direkt svenskt bistånd i form av sådan utrustning. Jag räknar med att 
avtal om en sådan insats skall kunna ingås före utgången av innevarande 
budgetår. 

ICKE LÄNDERINRIKTAT BISTAND 

Under budgetåret 1970171 utbetalades ca 94 milj. kr. för icke länder

inriktat bistånd. Under innevarande budgetår beräknas dessa utbetal
ningar uppgå till ungefär 205 milj. kr. 

I fråga om familjeplanering samt stöd till flyktingar och frihetsrörelser 

i Afrika hänvisar jag till vad jag tidigare anfört. ökade resurser har be
räknats för dessa ändamål. Vidare hänvisar jag till vad jag anfört rö
rande behov av ett kraftigt vidgat utrymme för katastrofbistånd. För 
detta ändamål beräknar jag 100 milj. kr., med möjlighet att därutöver 
genom omdispositioner inom anslagets ram ta i anspråk ytterligare me
del. 

Inom kurs- och stipendiatprogrammet utgör kurserna den domineran
de delen av verksamheten. De genomförs av svenska myndigheter, or
ganisationer och institutioner, i flertalet fall i samarbete med mellan
statliga organisationer. Enskild stipendiering förekommer som del av 
insats i projekt och därutöver endast undantagsvis. Icke projektbunden 
stipendiering inriktas på kvalificerad forskning och studiebesök på hög 
nivå. För dessa ändamål räknas totalt med 16,3 milj. kr. för budget
året 1972/73, vilket kan jämföras med 13,8 milj. kr. under innevarande 
budgetår. 

SIDA beräknar ett ökat mcdclsutrymme för bidrag till enskilda orga

nisationers humanitära och utvecklingsfrämjandc verksamhet, främst på 
utbildningens och den förebyggande hälsovårdens områden. De enskilda 

organisationernas verksamhet utgör ofta ett värdefullt komplement till' 
det offentliga utvecklingssamarbctct. SIDA förutser utbetalningar till de 
enskilda organisationernas verksamhet om ca 12 milj. kr. för budget-
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året 1972/73, vilket innebär mer än en fördubbling jämfört med budget
året 1970/71. 

För att stödja 11-ländernas exportanstriingningar lämnar Sverige bidrag 
till ITC, vilket är knutet till UNCTAD och GATT. SIDA räknar även 
för detta bidrag med en fördubbling mellan budgetåren 1970/71 och 
1972/73. Bidraget för sistnämnda budgetår skulle därmed uppgå till 8,3 

milj. kr. 
Totalt för det icke länderinriktade biståndet vilket även inbegriper 

kostnaderna för projektförberedelse och -kontroll samt biträdande ex

perter beräknar jag för budgetåret 1972/73 ett medelsbehov av ca 230 
milj. kr. 

BISTANDSKONTOREN 

Vid biståndskontoren får under innevarande budgetår finnas högst 65 
personer anställda, inklusive de kvalificerade lokalanställda. I sin an
slagsframställning begär SIDA att en plan fastställs för att öka persona
len vid biståndskontoren så att den budgetåren 1974/75 uppgår till 100 
personer. 

En utbyggnad av biståndskontorcn i enlighet med den av SIDA före
slagna planen skulle innebära en tyngdpunktsförskjutning inom den to
tala svenska biståndsadministrationen. 

Denna viktiga principfråga kommer jag att ta ställning till när resul
tatet av pågående utredningsarbete angående arbets- och kompetensför
delningen mellan biståndskontoren och hemmamyndigheten föreligger. 
Om man i det fortsatta utredningsarbetet finner att nya arbetsuppgifter 
bör flyttas ut på kontoren kan en fortsatt snabb utbyggnad anses mo
tiverad. I annat fall bör personalökningen anpassas till den ordinarie 
arbetsvolymens krav och behovet av nya kontor. F. ö. bör man också 
avvakta de praktiska erfarenheterna av de senaste årens snabba ökning 
av personalen vid kontoren innan ställning tas till nya utbyggnadspla
ner. Även möjligheterna att rationalisera verksamheten måste undersö
kas. Mot denna bakgrund förordar jag att personalökningen vid bi
ståndskontoren för budgetåret 1972173 begränsas till fyra tjänster. 

Jag beräknar det samlade medelsbehovet för biståndskontoren för 
budgetåret 1972/73 till ca 11 milj. kr. 

Såsom anfördes i prop. 1971: 1 (bil. 5 s. 44) är biståndskontoren i 
förhållande till verksamhctslandet en särskild enhet inom den svenska 
beskickningen. Kontorets chef, som vanligen också är en av Kungl. Maj:t 
utsedd biståndsattacbe, är i denna egenskap underställd chefen för ve
derbörande utlandsmyndighet. En förstärkt integration av biståndskon
toren i beskickningarna ter sig önskvärd med hänsyn till såväl behovet 
att gentemot värdlandet markera den svenska representationens enhetliga 
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karaktär som till möjligheten att uppnå ett rationellt utnyttjande av per
sonalen. Jag avser därför att pröva denna fråga i syfte att föreslå att 
Kungl. Maj :t fastställer nya riktlinjer för biståndskontorens verksamhet 
inom beskickningarnas ram. 

Genom den förändring av utvccklingsbiståndets karaktär som jag be

rört i det föregående, särskilt övergången till samarbetsprogram, krävs 

en förstärkning av den svenska representationens kapacitet för i första 

hand allmän bevakning och rapportering av värdlandets politik, eko

nomi och biståndsbchov. Mot denna bakgrund kommer beskickningarna 

i tre av programländerna att förstärkas med vardera en förste ambassad

sekreterare. Vidare bör, som jag tidigare berört, en ambassad under 

ledning av ett ambassadråd som t.f. charge d'affaires inrättas i Gabo

rone i Botswana. , 

För det bilaterala utvecklingssamarbctct beräknar jag ett mcdelsbehov 
av 744,9 milj. kr. Därav beräknar jag en reserv på 100 milj. kr. för kata

strofbistånd. 
Den slutliga fördelningen av medlen inom ramen för anslaget torde 

få ske genom Kungl. Maj :ts beslut. 

Under hänvisning till det anförda hemställer jag att Kungl. Maj:t före

slår riksdagen 

a) att godkänna de av mig föreslagna riktlinjerna för bilateralt 
utvecklingssamarbetc 

b) att bemyndiga Kungl. Maj:t att, i fråga om svenska utvcck

lingskrediter, i samband med internationella skuldkonsolidc
ringsaktioner medge ränteeftergift, nedskrivning av skuldbe

lopp och förlängning av amorteringsfri period samt, för 25-

ilriga krediter, förlängning av löptiden 
e) att bemyndiga Kungl. Maj:t att göra utfästelse om biståndsin

satser över fem framförliggande budgetår inom en total åta
ganderam som motsvarar fyra gånger det aktuella budgetårets 
anslag för bilateralt utveeklingssamarbete 

d) att till Bilateralt utvecklingssamarbete för budgetåret 1972/73 
anvisa ett reservationsanslag av 744 916 000 kr. 

C 3. Rekrytering och utbildning av fältpersonal samt informationsvcrk

samhet 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972173 Förslag 

7 462 877 

10 021 000 

16 250 000 

Reservation 2 521174 

Från anslaget finansieras dels rekrytering av personal för det direkta 

svenska utveeklingssamarbetet och till de internationella biståndsorga-
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nens verksamhet, dels förberedelser och utbildning av utrcsande perso

nal, dels verksamhet för ökad upplysning om u-ländernas situation och 

problem samt om biståndsverksamhetens inriktning och innehåll. 

SIDA 

För att i planerad omfattning kunna rekrytera och utbilda fältperso

nal samt bedriva informationsverksamhct beräknar SIDA för budget

året 1972/73 ett medelsbchov om 20,4 milj. kr., vilket innebär en ökning 

med 10,4 milj. kr. i förhållande till innevarande års anslag. Av det be

gärda beloppet avser 3,6 milj. kr. rekrytering och 10,3 milj. kr. utbild

ning av fältpersonal medan 6,5 milj. kr. faller på informationsvcrksam
heten. 

Rekrytering av f iiltpersonal. Rekryteringen till biståndsverksamhetcn 

uppgick budgetåret 1970/71 till 349 personer och beräknas för inneva

rande budgetår nå upp till 410 personer. För budgetåret 1972/73 räknar 

SIDA med en rekrytering av 560 personer och under de därpå följande 

budgetåren förutses fortsatta, kraftiga ökningar. 

Utbyggnaden av det svenska utvecklingssamarbetet medför att efter

frågan på svenskar för sysselsättning inom denna verksamhet kommer 

att öka kraftigt. De tjänster som efterfrågas av utvecklingsländerna 

gäller i stor utsträckning kvalificerade insatser inom yrken där till

gången är relativt begränsad. 

Ytterligare åtgärder som underlättar för enskilda att arbeta inom 

utvecklingssamarbetct behöver vidtas. SIDA pekar särskilt på att an

ställningstryggheten vid återkomsten till Sverige måste förbättras. Rekry

teringen av biståndsarbetare försvåras nu bl. a. av att sökande till u

landsuppdrag med privat anställning normalt ej erhåller tjänstledighet. 

SIDA berör tre lösningar på problemet: lagstiftning om privat arbets

givares skyldighet att bevilja tjänstledighet för u-landsuppdrag, ekono

misk kompensation till de biståndsarbctare som tvingas begära entledi

gande från privat anställning eller av SIDA garanterad anställning vid 

återkomsten till Sverige. Myndigheten avser att i samråd med arbets

marknadsstyrelsen låta utreda det sista av de tre alternativen. 

Utbildning av fiiltpersonal. För budgetåret 1972/73 planerar SIDA 

allmänna förberedelsekurser för u-landstjänstgöring på tre veckor för 

sammanlagt ca 680 personer, varav omkring 130 fredskårister. Mot

svarande siffror för innevarande budgetår är ca 480 respektive 100. 
Omkring 880 personer beräknas genomgå språkutbildning i någon form 

vilket innebär en ökning med ca 380 från budgetåret 1971/72. Den 

samlade kostnaden för den planerade verksamheten beräknas till 10,3 
milj. kr. 

Information. Den av statsmakterna begärda fyraårsplanen för SIDA:s 

informationsverksamhet föreligger nu. Innevarande budgetår betraktas 
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som det första året i den aktuella fyraårsperioden. Tonvikten i informa
tionsplanen har lagts på ett utvidgat samarbete med enskilda organisa
tioner. Den tidigare formen för bidragsgivning till dessas informations
program i u-landsfrågor föreslås bli ersatt av ett bidragssystem med de
legering av informationsansvaret till respektive organisation. De poli
tiskt och fackligt förankrade studieförbunden liksom löntagarorganisa

tionerna ti1lmäts härvid särskild betydelse. 
Vid sidan av samarbetet med de enskilda organisationerna förutses i 

SIDA:s förslag till informationsplan en kraftig utvidgning av den s. k. 
basinformationen, dvs. trycksaker, bildarkiv, film m. m. Vidare räknar 
SIDA med ökad medelstilldclning för bl. a. information till skolväsendet 
och kontakter med massmedia. 

Ett genomförande av informationsprogrammet skulle enligt SIDA 

kräva 6,5 milj. kr. under budgetåret 1972/73 och 10,2 resp. 13,l milj. kr. 
för budgetåren 1973174 och 1974175. Styrelsen framhåller att de för 
budgetåren 1973/74 och 1974/75 beräknade beloppen är att betrakta 
som preliminära. SIDA kommer med ledning av de erfarenheter som 

vinns av verksamheten under innevarande budgetår att i nästa års an
slagsftamställning ta definitiv ställning till förslag om informationsverk
samhetens fortsatta omfattning och inriktning. 

Departementschef en 

Det svenska utvecklingssamarbetets snabba tillväxt reser krav på en 
ökad rekrytering av fältpersonal. Detta behov understryks ytterligare av 
att flera länder som mottar direkt svenskt bistånd har begränsade per
sonella resurser för planering och genomförande av olika utvecklings
projekt. 

Budgetåret 1968/69 nåddes det bästa rekryteringsresultatet hittills, 
närmare 390 personer. Under de två därpå följande budgetåren har re
kryteringen legat på en lägre nivå. SIDA:s möjligheter under de kom
mande budgetåren att uppnå de fastställda målen kan komma att under
lättas av den av riksdagen år 1971 beslutade bistånds- och katastrof
utbildningen av värnpliktiga m. fl. 

Det är uppenbart att ansträngningarna att långsiktigt vidga rekryte
ringen måste öka. Möjligheterna att vidta olika åtgärder för att förbättra 
biståndspersonalens anställningstrygghet vid hemkomsten bör, som 

SIDA föreslår, prövas. 
Jag beräknar medelsbehovet för SIDA:s rekrytering och utbildning 

av fältpersonal till 12 milj. kr., vilket innebär en ökning med 4,7 milj. 
kr. i förhållande till innevarande budgetårs anslag. 

Den av SIDA framlagda informationsplanen ligger till stor del i linje 
med de tidigare av riksdag och regering angivna riktlinjerna för vidgad 
information kring u-ländernas problem. Jag vill här understryka vikten 
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av att verksamheten ges en u-landscentrerad inriktning. Informationen 
kring svenska biståndsinsatser bör sätta dessa i sammanhang med de 
avgörande utvecklingsansträngningar som görs av u-länderna själva. 

I prop. 1971: 1 (bil. 5 s. 47) anfördes att SIDA bör ge löntagarorga
nisationer och andra folkrörelser hög prioritet vid val av informations
kanaler. Myndigheten föreslår i enlighet härmed ett kraftigt utvidgat 
samarbete med de politiskt och fackligt förankrade studieförbunden. Jag 
utgår från att dessa organisationer tillförsäkras stor självständighet vid 
användningen av tilldelade medel. 

Genom folkrörelseorganisationernas dominerande roll i fråga om 
opinionsbildning och vuxenutbildning öppnas möjligheter att engagera 
stora medborgargrupper som u-landsinformationen hittills inte kunnat 
nå ut till. Det är väsentligt att detta samarbete med folkrörelseorganisa
tionerna leder till en fastare förankring av utvecklingssamarbetets prin
ciper hos allmänheten. Endast genom ett brett folkligt stöd kan vår inter

nationella solidaritetspolitik ges stadga och kontinuitet. 
Mot denna bakgrund är jag beredd att föreslå en kraftigt ökad 

medelsanvisning för bidrag till enskilda organisationer. För budgetåret 
1972/73 beräknar jag sålunda för dessa bidrag ett belopp om 1,9 milj. 
kr., vilket innebär närmare en tredubbling av bidragen jämfört med in
nevarande budgetår. 

För informationsverksamheten som helhet beräknar jag ett medels
behov för budgetåret 1972/73 om 4,25 milj. kr., vilket innebär en ökning 
med 1,5 milj. kr. från innevarande budgetårs anslag. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Rekrytering och utbildning av fiiltpersonal samt inf orma

tionsverksamJzet för budgetåret 197'2/73 anvisa ett reservations
anslag av 16 250 000 kr. 

C 4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

17 381 798 
20 837 000 
27 584 000 

SIDA är central myndighet för det direkta utvecklingssamarbete på 
skilda områden som Sverige bedriver med u-länderna. I detta samar
bete ingår också vissa insatser som helt eller delvis finansieras av 

Sverige men förvaltas av någon av de mellanstatliga organisationerna. 
SIDA leds av en styrelse. Chef för den löpande verksamheten är en 

generaldirektör. SIDA:s organisationsplan upptar en avdelning för eko
nomiska och administrativa funktioner samt två operativa avdelningar, 
en för kreditbistånd och en för gåvoinsatser. Vidare återfinns där en 
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enhet för planering och sekrctariatsfunktioner samt en enhet för infor

mation och dokumentation. 

Den tudelning av den operativa verksamheten i kredit- och gåvobi

stånd som tillkom i samband med omorganisationen av biståndsmyn

digheten år 1965 har under senare år visat sig vara mindre ändamåls

enlig. Den strävan mot större likformighet beträffande handläggningen 

av gåvo- respektive kreditfinansierade insatser som jag berört under 

anslaget till bilateralt utvecklingssamarbete förutsätter ett intimt sam

arbete mellan de två operativa avdelningarna. Med hänsyn härtill prö

var SIDA nya former för den administrativa ledningen av verket. Med 

utgångspunkt från den arbetsgång och arbetsfördelning som införandet 

av länderprogrammeringen innebär har inrättats en utredningsbyrå som 

ersätter det förutvarande ekonomiska sekretariatet samt en länderbyrå 

med uppgift att samordna det centrala planeringsarbetet. Dessutom 

finns sektorbyråer för beredning av insatser inom särskilda sektorer. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

SlDA Dep.chefen 

Personal 
Handläggande personal 147 + 17 + 9 
Övrig personal 126 + 30 + 15 

1273 + 47 + 24 

Anslag 
Avlöningar 15 166 000 + 4 026000 + 2 802000 
Sjukvård 45 000 + 5000 + 5 000 
Reseersättningar l 725 000 -1- 275 000 ' 75 000 
Lokalkostnader 2 334 000 + 182 000 + 176 000 
Expenser 1367000 + 148 000 + 94000 
Personalutbildning 200000 + 175 000 + 50000 

20 837 000 + 4811000 + 3202000 

' SIDA har härutöver givits rätt att inrätta 17 extratjänster. Dessutom till
kommer viss personal som avlönas med medel som anvisats för expertis, liksom 
av arbctsmarknadsstyrelsen anvisade vapenfria tjänstepliktiga. 

SIDA 

SIDA framhåller i motiveringen för de tjänster som begärs för bud

getåret 1972/73 att personalbehovet måste vägas mot statsmakternas 

beslut i fråga om biståndets volym, inriktning och kvalitet. Ett upp

nående av enprocentrnålet innebär att större krav än hittills kommer att 

ställas på den svenska bistfmdsmyndighetens kapacitet särskilt i fråga 

om planeringen av insatser under de framförliggande budgetåren. Till

komsten av nya länder och ämnesområden för svenskt bistånd ger härut

över utslag, då SIDA räknar med en fast administrativ kostnad för varje 

land och varje sektor. Det svenska biståndets inriktning på länder, före

trädesvis i Afrika, med stort behov av personalbistånd för förvaltnings-
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och planeringsuppgifter, innebär vidare stora anspråk på kvalificerad 
svensk personal både vid hemmamyndigheten och på fältet. SIDA före
slår också att en särskild byrå för rekryteringsärenden inrättas. 

Inom översynen av SIDA:s organisation (LÖSO) förutses vissa del
utredningar komma att fortsätta efter det att ett huvudförslag till 
SIDA:s organisation har framlagts. Arbetet med dessa projekt väntas 
ställa krav på ökade personalresurser, främst på biträdcssidan. Behovet 
av förstärkning av biträdesfunktionen har också påtalats genom vissa 
undersökningar som gjorts inom ramen för LÖSO. Den begärda per
sonalökningen avser således i stor utsträckning sådana tjänster. 

Under flera år har SIDA haft lokaler på ett antal olika ställen i 
Stockholm, vilket medfört stora påfrestningar för personalen. Verket 

anför detta som skäl för äskande om ytterligare personal på framför 
allt expeditionsvakts- och biträdessidan. Härutöver anför verket önske
mål om att rekryterings- och informationsverksamheten bör förstärkas 
personellt. 

I anslagsframställningen för budgetåret 1972/73 begär SIDA att sam
manlagt 47 tjänster inrättas vid verket. 

Departementschef en 

Jag delar SJDA:s uppfattning att ett rationellt utnyttjande av de väx
ande anslagen för bilateralt utvecklingssamarbete i enlighet med stats
makternas beslut kommer att ställa ökade anspråk på biståndsmyn
dighetens kapacitet. Som berördes i prop. 1971: 1 (bil. 5 s. 49) före

ligger emellertid inte något fast samband mellan anslagsutveckling 
och personalbehov. övergången till en ny planeringsmetodik i form av 
Iänderprogrammering, liksom en större betoning av t. ex. programbi
ståndets roll bör medge att personalvolymen ökar väsentligt långsam
mare än anslagen. 

Av betydelse för SlDA:s möjlighet att fullgöra ålagda uppgifter är 
självfallet organisationens effektivitet. En översyn av SIDA:s organisa
tion pågår som nämnts L n. och beräknas vara klar någon gång under 
våren 1972. Anpassningen av organisationen till Iänderprogrammering

ens metodik har emellertid i avvaktan på resultatet av översynen påbör

jats inom SIDA. Som jag tidigare redovisat prövar man inom rådande 
organisationsstruktur nya arbetsformer lämpade för den arbetsgång och 
arbetsfördelning som införandet av samarbetsprogrammen innebär. Här
igenom torde man vinna erfarenheter av värde för en långsiktig lösning 

av SIDA:s organisationsproblem. 
Under budgetåret 1972/73 kan SIDA:s organisation väntas bli starkt 

ansträngd. Verket befinner sig som nämnts i ett skede av organisato
riska förändringar. Samtidigt kommer personalen fram till senare de
len av budgetåret, då nya lokaler för SIDA beräknas vara färdigställda, 
att vara utspridd på sex olika arbetsställen. För detta budgetår finner 
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jag det därför angeläget att SIDA ges ett relativt betydande personal
tillskott. Rekryteringssektionen inom byrån för personalärenden bör om
vandlas till en fristående byrå. Kungl. Maj: t bör begära riksdagens be
myndigande att inrätta en tjänst som byråchef i Ce 1 som chef för den 
nya byrån. Vidare har jag beräknat medel för ytterligare 23 tjänster, 
varav 8 för handläggande personal och 15 för övrig personal. Av dessa 
handläggartjänster avser 3 tjänster sektorinriktade funktioner och 2 
tjänster informationsverksamheten. Jag har härutöver bedömt behovet 
av en förstärkning av biträdesfunktioncn som angelägen. Mitt förslag 
innebär att SIDA:s yrkanden tillmötesgås beträffande nästan samtliga 
av verket prioriterade tjänster för planering och beredning av insatser. 

Under budgetåret 1973/74 räknar jag med att SIDA:s organisatoriska 
problem kommer att ha fått en tillfredsställande lösning samtidigt som 

verket har flyttat in i nya lokaler. Härigenom bör behovet av personal
ökning för ifrågavarande budgetår kunna begränsas väsentligt. 

Andra kvartalet år 1973 avses SIDA flytta in i nya lokaler i kvarteret 
Provisorn. Jag har i anledning härav givit byggnadsstyrelsen i uppdrag 
att svara för planering och upphandling av inredning för ifrågavarande 
lokaler. Byggnadsstyrelsen kommer att lämna förslag till erforderlig in
rcdningsanskaffning och kostnadsberäkning av denna. I avvaktan härpå 
beräknar jag ett medclsbchov för ifrågavarande ändamål om 3 545 000 
kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 
att bemyndiga Kungl. Maj :t att vid Styrelsen för internationell 

utveckling (SIDA) inrätta en tjänst i Ce 1 samt 
att till Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) för budget

året 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 27 584 000 kr. 
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D. INFORMATION OM SVERIGE I UTLANDET 

D 1. Svenska institutet 

1970171 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972173 Förslag 

6 397 000 
7 417 000 
8 713 000 

Reservation 
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150 000 

Enligt statsmakternas beslut år 1970 har det ekonomiska ansvaret för 
Svenska institutet övertagits av staten (prop. 1970: 45, SU 1970: 86, rskr 
1970: 193). Fr. o. m. den 1 juli 1970 är Svenska institutet organiserat 
som en stiftelse, Stiftelsen Svenska institutet. Enligt de av Kungl. Maj:t 
fastställda stadgarna skall stiftelsen främja kultur- och erfarenhetsutby
tet med utlandet samt genom upplysningsarbete i utlandet sprida känne
dom om svenskt samhällsliv. Stiftelsen får inom sitt verksamhetsområde 
mot ersättning utföra uppdrag och tillhandahålla produkter och tjänster. 

Stiftelsen leds av en styrelse. Ledamöter av denna är stiftelsens direk
tör och tio andra ledamöter, som utses av Kungl. Maj:t. Bland leda
möterna ingår företrädare för utrikes- och utbildningsdepartementen 
samt för kulturlivet, folkrörelserna, de fackliga rörelserna och närings
livet. För kontakt med samhällsinstitutioner och andra organ, som har 
beröring med stiftelsens verksamhet, finns rådgivande referensgrupper 
som tillsätts av styrelsen. Stiftelsen har två egna utlandskontor. 

Anslaget till Svenska institutet för budgetåret 1971/72 uppgår till 
7 417 000 kr. 

Institutet begär för budgetåret 1972/73 ett anslag på 9 211 000 kr, 
vilket skulle innebära en ökning av innevarande budgetårs anslag med 

1794000 kr. Av ökningen hänför sig 1113 000 kr till kostnader i sam
band med det studiesociala stöd till utländska studenter i form av 100 
gäststipendier, vilka inrättas från 1 juli 1972 i enlighet med beslut av 
1971 års riksdag. Löne- och prisomräkningar beräknas till 514 000 kr. 
Resterande del av ökningen hänför sig till förstärkning av kulturutbytet 
med Östeuropa, verksamheten vid kulturhuset i Paris samt personalför
stärkning vid institutets London-kontor. 

I en strävan att förbättra sin planering har institutet uppdelat verk
samheten i följande fyra huvudprogram. Den procentuella fördelningen 
av institutets medel på respektive program anges inom parentes: 
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1. Stöd åt information om det svenska samhället 
2. Stöd åt studier och forskning 
3. Stöd åt presentation av konstnärlig verksamhet, främst inom 

områdena bild, ord, scen och ton 
4. Stöd åt undervisning i svenska språket och litteraturen 

63 

(35 O/o) 

(30 0/o) 

(200/o) 

(15 O/o) 

Jnstitutet förutser en koncentration under budgetåret 1972/73 på föl
jande ämnesområden inom respektive program: 

l. Sociala frågor, miljöfrågor, allmän Sverige-information, utbildning 
2. Humaniora, samhällsvetenskap 
3. Litteratur, musik, teater 
4. Svenska språket och litteraturen 

De partememschef en 

1971 års riksdag (prop. 1971: 81, SFU 1971:29, rskr 1971:185) har 
beslutat om inrättande av 100 gäststipendier. Med hänsyn härtill samt 
till vissa ökade lönekostnader förordar jag att anslaget räknas upp med 

I 296 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Svenska institutet för budgetåret 1972/73 anvisa ett reser

vationsanslag av 8 713 000 kr. 

D 2. Sveriges Radios programverksamhet för utlandet 

1970/71 Utgift 
1971172 Anslag 
1972/73 Förslag 

9 180 000 
9 180 000 

10 932 000 

Sveriges Radios och televerkets kostnader för programverksamhet 
för utlandet bestrids under innevarande budgetår från åttonde huvud
titelns anslag B 66. Ersättning för viss rundradiovcrksamhet. 

Ersättning för Sveriges Radios 
programverksamhet för utlandet 

Sveriges Radios kostnader 
Televerkets kostnader 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Sveriges Radio 
och Televerket 

Dep.chefen 

9 180 000 + 2 671 000 + 1752000 
(6 860 000) ( + 1 331 000) ( + 412 000) 
(2 320 000) ( + 1 340 000) ( + 1 340 000) 
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Sveriges Radio och televerket 

Utlandsprogrammct, som är den enhet som inom Sveriges Radio om
händerhar ifrågavarande programverksamhct, skall dels själv sända ra

dioprogram, dels producera program, särskilt avsedda för utländska 

radio- och TV-stationer. 

Av den yrkade bidragsökningen till Sveriges Radio, 1 331 000 kr, 

anges automatiska kostnadsökningar uppgå till 412 000 kr. Televerkets 
begärda bidragsökning, 1 340 000 kr, utgör avskrivnings- och driftkost

nader för tre nya sändare i Hörby och Karlsborg, uteslutande avsedda 

för utlandsprogram. Sändarna beräknas vara klara för drift hösten 

1972. 

Departcmentschef en 

För att möjliggöra en enhetlig prövning av anslagsframställningar rö
rande information om Sverige i utlandet bör medel till Sveriges Radios 

programverksamhct för utlandet fr. o. m. budgetåret 1972/73 anvisas 

under tredje huvudtiteln. 
Riksdagen (KrU 1971: 8, rskr 1971: 110) har framhållit önskvärdhe

ten av en snar översyn av målsättningen för utlandsprogrammen. En så

dan översyn har nu inletts. I avvaktan på resultatet av denna förordar jag 

att anslaget med hänsyn till automatiska kostnadsökningar räknas upp 

med 1 752 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Sveriges Radios programverksamhet för utlandet för bud

getåret 1972/73 anvisa ett anslag av 10 932 000 kr. 

D 3. Övrig information om s,·erige i utlandet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

15 352 426 
16 253 000 
6 448 000 

Reservation 1990 820 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Anslag Anslags- Dep.chefen 
framställning 

I. Bidrag till Svensk-internationel-
la pressbyrån 704 000 + 121 000 + 47000 

2. Utländska pressbesök 275 000 + 50000 
3. Svenska informationskontoret, 

New York 1974000 
4. Särskilda medel för samordnad 

informationsverksamhct 2 625 000 + 22 367 000 
5. Bernadottemuseet i Pau 10000 
6. Annan informationsverksamhet 3665 000 + 98000 

6253 000 + 195 000 

1 Avser anslaget D 2. Övrig information om Sverige i utlandet. 
• Avser anslagsframställning från kollegiet för Sverige-information i utlandet, 
3 Varav 280 000 kr. för kulturutbyte med särskilda länder. 
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1. Bidrag till Svensk-internationella pressbyrån 

Svensk-internationella pressbyrån upprätthåller kontakt med ca 7 000 

pressförbindelser i utlandet. Nyhetsmaterialet publiceras på tolv språk 

och distribueras till dagspress och facktidskrifter. Kostnaderna för verk

samheten under budgetåret 1971/72 beräknas till 978 000 kr. varav stats

bidraget under tredje huvudtiteln utgör 704 000 kr. 

Sveriges Allmänna Exportförening begär för budgetåret 1972/73 ett 

statsbidrag för Svensk-internationella pressbyrån på 825 000 kr., dvs. 

en ökning med 121 000 kr., dels för att täcka pris- och löneökningar, 

dels för att täcka ett under budgetåret 1971/72 beräknat underskott på 

ca 54 000 kr. Staten för 1972/73 har en omslutning på 1 060 000 kr. Bi

drag från enskilda samt diverse inkomster beräknas uppgå till 235 000 

kr. 

2. Utländska pressbesök 

Från denna anslagspost bestrids utrikesdepartementets kostnader för 

utländska pressbesök i Sverige. Utländska pressrepresentanter besöker 

Sverige på särskild inbjudan eller på eget initiativ. Utrikesdepartemen

tets pressbyrå gör upp lämpliga program och tar hand om besökarna i 

erforderlig utsträckning under vistelsen i Sverige. Härtill kommer viss 

verksamhet som pressbyrån utövar i servicesyfte för de i Sverige statio

nerade utlandskorrespondenterna. 

3. Svenska in/ ormationskontoret, New York 

Jnformationskontoret, som sedan den 1 juli 1966 utgör en del av ut

rikesförvaltningen, bedriver en omfattande informationsverksamhet i 

Förenta staterna och Canada. Efter en uppbyggnadsperiod befinner sig 

informationskontorct i en period av konsolidering av sin verksamhet 

och organisation. 

4. Särskilda medel för samordnad informatiomverksamhct 

Kollegiet för Sverige-information i utlandet begär en ökning av an

slagsposten med 2 367 000 kr. till 4 992 000 kr. 

Samtidigt begärs under tionde huvudtiteln, varifrån kollegiet under 

innevarande budgetår erhåller ett anslag av 5 243 000 kr för informa

tionsverksamhet, en ökning med 1 735 000 kr. 

Sverige, svenska förhållanden och svenskt agerande på skilda områden 

tilldrar sig fortsatt uppmärksamhet utomlands. Kollegiet konstaterar i 

sin anslagsframställning att den tidigare bilden av Sverige som ett möns

tersamhällc undergått en förändring och fått skiftningar också i negativ 

riktning. Detta har emellertid också inneburit att intresset för Sverige 

har ökats, vilket enligt kollegiets mening bör utnyttjas och leda till en 

intensifiering av verksamheten. 
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Kollegiet önskar under budgetåret 1972/73 i ökad utsträckning upp
märksamma länderna i Östeuropa samt u-Iänderna. Den verksamhet 
på temabasis som en tid bedrivits önskar kollegiet utvidga. Under bud
getåret 1972/73 avser kollegiet koncentrera viss del av verksamheten 
bl. a. till följande temaprojekt: Sverige i Europa, miljövård, svensk tek
nik och forskning, aktuella problem i svensk samhällsplanering. Attityd
undersökningar samt effektmätningar av olika projekt kommer även 
i fortsättningen att genomföras och finansieras med kollegiemedel. Kol
legiet avser att få till stånd en vidareutbildning av personal i Sverige som 
arbetar med utlandsinformation. En fortsatt satsning på tidskriften 

Sweden Now i dess skilda språkversioner avses äga rum. Kostnaden för 
tidskriftsutgivningen under budgetåret 1972/73 beräknas uppgå till 
945 000 kr. fördelat med vardera cirka hälften på kollegiets anslag över 
tredje respektive tionde huvudtiteln. Inrikes- och utrikespolitiska situa
tioner och ställningstaganden kräver snabba informationsinsatser. Kol
legiet begär särskilda medel för detta ändamål. 

5. Bernadottem11seet i Pau 

Föreningen Bernadottemuseets vänner har för budgetåret 1972/73 be
gärt ett oförändrat statsbidrag med 10 000 kr. till museet. 

6. Annan informationsverksamhet 

Anslagspostcn, som disponeras av utrikesdepartementets informations

byrå, uppgår under budgetåret 1971/72 till 665 000 kr., varav ca 50 000 
kr. utgör bidrag till Vetenskapsakademien och Ingenjörsvctcnskaps
akadcmien. Av medlen utgår vidare bidrag till Svenska institutet för dess 
kulturutbytesprogram med länder i Östeuropa. I övrigt används medlen 
bl. a. för inköp av publikationer och annat informationsmaterial för 
utlandsmyndigheternas räkning. 

Härutöver har Utlandssvenskarnas förening begärt statsbidrag med 
25 000 kr. 

Departementschef en 

För Svensk-internationella pressbyrån har jag gjort en av ökade löne
kostnader föranledd uppräkning med 47 000 kr. 

För utländska pressbesök beräknar jag 325 000 kr., vilket innebär 
en uppräkning med 50 000 kr. i förhållande till innevarande budgetår. 

För Svenska informationskontoret (SIS) i New York beräknar jag ett 
oförändrat belopp. 

För särskilda medel för samordnad informationsverksamhet beräknar 
jag ett oförändrat belopp. Anvisade medel disponeras av kollegiet för 
Sverige-information i utlandet. Anslag till kollegiets förvaltningskostna
der är upptaget under tionde huvudtiteln. 
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Chefen för handelsdepartementet avser att förelägga vårriksdagen en 
särskild proposition rörande exportfrämjande åtgärder. I samband här
med kommer även kollegiets framtida ställning att behandlas. 

För Beroadottemuseet i Pau beräknar jag ett oförändrat belopp. 
För annan informationsverksamhet beräknar jag 763 000 kr. - en 

ökning jämfört med innevarande budgetår med 98 000 kr. För kultur
utbyte med särskilda Hinder beräknar jag av nämnda 763 000 kr. ett 
belopp av 378 000 kr. Härav bör en lämpligt avpassad del anvisas till 
forskarutbyte med nationella vetenskapsakademier i Östeuropa, för vil
ket ändamål Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien 
i gemensam skrivelse begärt statsanslag. 

Sammanlagt bör alltså anslaget höjas med (47 000 + 50 000 + 
98 000) 195 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till övrig information om Sverige i utlandet för budgetåret 

1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 6 448 000 kr. 
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E. DIVERSE 

E 1. Gottgörelse av kostnader för sjöfolk och nödställda svenska med
borgare m. fl. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

164 770 
450 000 
400 000 

Från anslaget bestrids vissa kostnader för sjöfolk, andra svenska med
borgare och vissa statslösa, som råkat i nödställd belägenhet utomlands. 

Anslaget kan med hänsyn till belastningen minskas med 50 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Gottgörelse av kostnader för sjöfolk och nödställda svens
ka medborgare m. fl. för budgetåret 1972/73 anvisa ett för
slagsanslag av 400 000 kr. 

E 2. Bestridande av resekostnader för inom Förenta Nationerna utsedda 
svenska stipendiater 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

15 670 
20000 
20 000 

Reservation 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

34 

att till Bestridande av resekostnader för inom Förenta Nationerna 

utsedda svenska stipendiater för budgetåret 1972/73 anvisa ett 
reservationsanslag av 20 000 kr. 

E 3. Information om mellanfolkligt samarbete och utrikespolitiska frågor 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förs!ag 

965 000 
1188 000 
1263 000 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Anslag Anslags- Dep.chefen 
framställning 

Utrikespolitiska institutet 797 000 + 68 000 + 38 000 
därav för nya tjänster ( -) ( -) 
löneförbättringar m. m. (+ 51 000) (+ 51 000) 
lokalkostnader (- 13 000) (- 13 000) 
övrigt (+ 30000) ( -) 

Svenska FN-förbundet 331 000 + 303 000 + 37000 
Svenska sektionen av Internationella 

Kvinnoförbundet för Fred och 
Frihet 15 000 + 30000 

Svenska Freds- och Skiljedoms· 
föreningen 15000 + 25 000 

Sveriges studenters FN-förbund 15 000 + 29000 
Europarörelsens Svenska Räd 15 000 + 35 000 

1188 000 + 490000 + 75000 

Utrikespolitiska institutet begär statsbidrag från tredje huvudtiteln på 

sammanlagt 865 000 kr. Av detta belopp avser 298 000 kr. lokalkost
nader och 537 000 kr. kostnader för löner. Resterande belopp, 30 000 
kr., avser bidrag till täckande av 1970 års underskott, vilket enligt insti

tutet uppgick till drygt 36 000 kr. 
Under de två senaste åren har institutet begärt anslag för startande 

av en utrikespolitisk tidskrift. Institutet anser fortfarande att behov finns 

av en sådan tidskrift, men finner att det aktuella läget på tidskrifts
marknaden inte motiverar en framställning om anslag härför för budget
året 1972/73. Man avser dock återkomma, då situationen bedöms gynn
sammare. 

Svenska FN-förbundet har för information om FN och UNESCO 
kostnadsberäknat sin Jöpandc verksamhet under budgetåret 1972/73 till 
sammanlagt 698 000 kr., varav 80 000 kr. för hyra av lokaler. Inkoms
terna från icke-statliga källor och egen verksamhet beräknas till 249 000 
kr. medan resten, 449 000 kr., begärs som statsbidrag över tredje huvud
titeln. Den föreslagna bidragsökningcn avser huvudsakligen Jöne-, 
kansli- och hyreskostnader samt publikationsverksamhet. För upplysning 
om UNESCO beräknar förbundet kostnaderna till 40 000 kr. 

Desutom begär förbundet över tredje huvudtiteln 185 000 kr. till fem 

särskilda informationsprogram, vilka förbundet önskar genomföra un
der budgetåret 1972/73, nämligen FN:s andra utvecklingsårtionde 
(85 000 kr.), miljövårdsfrågorna inom FN-systemet (54 000 kr.), general
församlingens agenda (8 000 kr.), nedrustningsfrågor (23 000 kr.) samt 
fredligt lösande av internationella tvister (15 000 kr.). Svenska FN-för
bundet anhåller sålunda om statsbidrag för budgetåret 1972/73 med 

(449 000 + 185 000) 634 000 kr. från tredje huvudtiteln, innebärande 
en ökning med 303 000 kr. jämfört med innevarande budgetår. 

5 Riksdagen 1972. 1 saml. Nr 1. Bilaga 5 
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Svenska sektionen av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och 

Frihet beräknar den totala kostnaden för budgetåret 1972/73 för för
bundets verksamhet till 93 000 kr. Budgetåret 1970/71 uppgick kostna
derna till ca 55 000 kr. med ett underskott på knappt 1 000 kr. som 
följd. Kostnaderna för verksamheten under budgetåret 1972/73 har be
räknats med hänsyn till planerade informationsprogram, nämligen om 
förbud mot kemisk och biologisk krigföring, om fredligt lösande av in
ternationella tvister samt om ekonomiska och sociala konsekvenser av 
nedrustning. Förbundet anhåller om ett statsbidrag med 45 000 kr., 
vilket skulle innebära en höjning med 30 000 kr. 

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen begär ett med 25 000 kr. 

höjt statsbidrag. Föreningen ser det som synnerligen angeläget att genom 
information och upplysningsverksamhet hålla debatten om internatio
nella frågor levande samt att bland en större allmänhet öka intresset för 

dessa frågor. 
Sveriges Swdenters FN-förbund, en sammanslutning av de vid univer

siteten verksamma utrikespolitiska föreningarna, anhåller om statsbidrag 

under tredje huvudtiteln med 44 100 kr., vilket skulle innebära en höj
ning med omkring 29 000 kr. En stor del av den begärda höjningen av

ses komma att tillfalla lokalföreningar. 
Europarörelsens Svenska Råd, som enligt sina stadgar är en ideell 

förening med säte i Stockholm, skall verka för ett växande europeiskt 

samarbete med framtidsmålct ett enat Europa i samverkan med världen 
i övrigt. I detta syfte skall rådet sprida upplysning i Sverige om Europa
frågor, främst om den intcgrationsprocess i vilken Europa är inbegripet 
samt om de internationella organisationer som sysslar med dessa frågor 
och till vilka Sverige är anslutet. Rådet, som är partipolitiskt och reli
giöst neutralt, önskar vara ett samlande organ för Europaintresserade i 

olika läger. 
Europarörelsens Svenska Råd anhåller om ett anslag från tredje hu

vudtiteln på 50 000 kr. för informationsverksamhet. Enligt rådet före
ligger ett stort behov av saklig information i europeiska frågor hos all
mänheten, särskilt bland ungdomen. Genom sin ställning som infonna
tionstjänst för Europarådet i Sverige och tack vare goda kontakter med 
Europeiska gemenskapernas informationsavdelning och Europarörelsen 
i andra länder anser sig rådet verksamt kunna bidra till att täcka en del 
av det svenska infonnationsbehovet under förutsättning att nödvändiga 

medel ställs till förfogande. 

Departementschef en 

Riksdagen (UU 1971: 1, rskr 1971: 31) har uttalat att ökade resurser 
i första hand bör ges till Utrikespolitiska institutet och Svenska FN

förbundet. För budgetåret 1972/73 beräknar jag för Utrikespolitiska in
stitutet ett bidrag på 835 000 kr., vilket innebär en ökning med 38 000 
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kr. jämfört med det belopp som utgår till institutet över tredje huvud
titeln under innevarande budgetår. För Svenska FN-förbundet beräknar 
jag en ökning med 37 000 kr. Av det sålunda för budgetåret 1972/73 
till 368 000 kr. uppgående bidraget är 50 000 kr. avsedda för ett infor
mationsprogram rörande FN :s andra utvecklingsårtionde. 

Med hänvisning till den inledande sammanställningen hemställer jag, 
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Information om mellanfolkligt samarbete och utrikespoli

iiska frågor för budgetåret 1972173 anvisa ett anslag av 

1 263 000 kr. 

E 4. Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

3 201 900 
3 088 000 
3199 000 

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) är en stif
telse, för vilken Kungl. Maj:t fastställt stadgar den 29 juni 1966. Stif
telsen har till ändamål att i enlighet med de grunder för bidrag riksdagen 

godkänt med anledning av prop. 1966: 76 (SU 1966: 88, rskr 1966: 203) 
bedriva vetenskaplig forskning i konflikt- och samarbetsfrågor av bety
delse för internationell fred och säkerhet i syfte att söka ge bidrag till 
förståelsen av betingelserna för fredliga lösningar av mellanstatliga kon
flikter och för en stabil fred. 

Stiftelsen leds av en styrelse. Hos stiftelsen finns en institutsdirektör 
och andra tjänstemän i enlighet med en personalförteckning som Kungl. 
Maj:t fastställer samt, som rådgivande organ, ett vetenskapligt råd. 

Personal enligt personalförteckning 

Handläggande personal 
Övrig personal 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

4 
6 

10 

Institutet Dep. chefen 

SIPRI begär ett statsbidrag på 3 235 000 kr., vilket innebär en ökning 

med 147 000 kr. i förhållande till budgetåret 1971/72. Av det anslag 
institutet begär utgör 2 486 000 kr. kostnader för avlöningar, 485 000 
kr. administrativa kostnader samt 200 000 kr. särskilda projektkostnader. 
Resterande del utgörs av lönckostnadspålägg och vissa kostnadsersätt

ningar. 
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Bland projekt för budgetåret 1972/73 nämner institutet bl. a. SIPRI:s 
årsbok, undersökning av faktorer som påverkar militärutgifternas stor
lek samt olika aspekter på kärnvapen och atomenergiteknologi. 

Även andra projekt, varom emellertid beslut kommer att fattas inom 
institutet vid senare tidpunkt, kan komma att kräva medelsutrymme un
der budgetåret 1972/73. Såsom exempel nämns en allmän undersökning 
av krigets lagar, studier av metoder för att lösa eller stoppa internatio
nella konflikter samt av underrättelsetjänst och internationell rätt. 

Departementschefen 

Med hänsyn till vissa pris- och löneökningar förordar jag att ansla
get räknas upp med 111 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinsti

tut för budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 
3 199 000 kr. 
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KAPITALBUDGETEN 

11. Statens allmänna fastighetsfond 

5. Inköp, uppförande och iståndsättande av fastigheter för utrikesrepre
sentationen 

I prop. 1971: 145 anmäldes, att den slutliga kostnaden för ambassad
anläggningen i Moskva inte kan framräknas förrän arbetena slutförts 
samt granskning och förhandlingar rörande den ekonomiska avräk
ningen avslutats. Anläggningen beräknas vara färdig för inflyttning un

der våren 1972. 
Byggnadsarbetena på ambassadanläggningen i Peking avslutades i 

november 1971, nära ett halvt år tidigare än förutsett. Efter komplette
ring med svensk utrustning samt möblering beräknas anläggningen vara 
helt färdigställd i början av 1972. 

Projekteringen av ambassadanläggningen i Kairo har ytterligare för
senats, varför byggstartcn senarelagts till sommaren 1972. 

Med ändring av vad som anmäldes i prop. 1971: 145 beräknas bygg
nadsarbetena på ambassadanläggningen i Paris kunna påbörjas redan i 
januari 1972. 

Planläggningen av ambassadanläggningen i Brasi/ia, som bedrivits i 
nära samarbete med övriga nordiska länders byggnadsmyndigheter, fort
skrider programenligt med beriiknad byggstart i april 1972. 

Sedan lokalfrågan för ambassaden i Washi11gto11 lösts genom förhyr
ning av ändamålsenliga lokaler har den statsägda kanslifastigheten nu
mera försålts. Inköp av ny tomt är f. n. icke aktuellt. 

Liksom tidigare år har utrymme beriiknats under detta anslag för 
mindre upprustningsarbcten och förvärv av personalbostäder. För att 
kunna genomföra ej nu förutsebara inköp av chefsbostäder m. m. be
räknar jag vidare vissa medel att ställas till Kungl. Maj:ts disposition. 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande in
vesteringsplan och anslagsberäkning. 
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Investeringsplan (1000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram 

1.4.1970 1.4.1971 

Mosha, amb. anl. 
Peking, amb. anl. 
Kairo, amb. an). 
Paris, amb. an!. 
Brasi/ia, amb. an!. 
Lo11do11, omb. av chefsbost. 
Rahat, omb. av chefsbost. 
Tokio, tillb. av amb.kansli 
Mindre upprustningsarbeten 
Förvärv av personalbostäder 
Äldre ej slutredovisade objekt 
Till Kungl. Maj:ts disposition 

1 Godkänt på tilläggsstat I. 

33 650 
7 000 
4400 
7 500 
8 500 
1 000 

200 

1400 
1 000 
3 415 
7000 

75065 

134 650 
7 000 
4 800 

112 400 
9 250 

1 1 500 
200 

1700 

1000 
950 

7 000 

79450 

Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t. o. m 
1970{71 1971/72 1972/73 

31 885 
3 675 

400 

908 

36868 

2 765 
3 325 

2600 
2000 

600 

340 
500 
300 

42 
•I 793 

14265 

2 300 
6000 
4300 

900 
200 
360 
500 
500 

600 

15660 

• Varav 1 450 000 kr. avser förvärv av chefsbostad i Caracas. 

Anslagsberäkning (I 000-tal kr.) 

Medels tillgång 

Behållning l.7.1971 
Anslag för 1971/72 
Anslag för 1972/73 (förslag) 

8 065 
6200 

15 660 

29925 

Beräknad medelsförbrukning 

1971 /72 
1972{73 

14 265 
15 660 

29925 

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 
att till Inköp, uppförande och iståndsättande av fastigheter för 

utrikesrepresentationen för budgetåret 1972/73 anvisa ett in
vesteringsanslag av 15 660 000 kr. 

IV. Statens utlåningsfonder 
l. Utrikesförvaltningens lånefond 

Fonden uppgår f. n. till 1 525 000 kr. (prop. 1971: 1 bil. 5 s. 68, UU 

1971: 1, rskr 1971: 31). Av fonden disponeras 1225000 kr. förs. k. all
männa lån på högst 15 000 kr. i samband med tjänstemans förflyttning. 
Om särskilda omständigheter föreligger, kan lån beviljas med högre be

lopp. Lånen skall amorteras inom tre år. 
Återstoden av fonden, dvs. 300 000 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 

Bygg
start 
mån/år 

06.68 
09.70 
07.72 
01.72 
04.72 
12.71 
07.72 
01.72 

Färdig
ställande 
mån/år 

04.72 
11.71 
07.74 
02.74 
04.74 
12.72 
05.73 
10.72 
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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 1963: 125, rskr 1963: 298). 

Den fortgående prisökningen jämte det ökande antalet låneberätti
gade motiverar en fortsatt årlig höjning av fondmedlen. Med hänsyn 
härtill bör fonden tillföras ytterligare 100 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Utrikesförvaltningens lånefond för budgetåret 1972/73 an

visa ett investeringsanslag av 100 000 kr. 

2. Biståndsförvaltningens lånefond 

Fondens medel används främst för Jångivning till SIDA:s bilaterala 
experter. Fondens kapitalbelopp uppgår f. n. till 900 000 kr. 

Antalet bilaterala experter väntas öka med ca 85 under budgetåret 
1972/73. En ökning av antalet låneberättigade experter liksom den från 
den 1 januari 1971 genomförda höjningen av lånebeloppet från 7 500 
kr. till 10 000 kr. gör att SIDA beräknar det totala lånebehovet till 
400 000 kr. 

Departeme11tsclzefe11 

Jag förordar att fonden tillförs ytterligare 400 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Bistå11dsförvaltni11ge11s lånefond för budgetåret 1972/73 
anvisa ett investcringsanslag av 400 000 kr. 

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets 
övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj :t Konungen. 

Ur protokollet: 

Britta Gy/lensten 
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Bilaga 5.1 

Förteckning över Sveriges lönade utlandsmyndigheter och olönade kon
sulat med utsänd fönad tjänsteman den 1 januari 1972 

I. Beskickningar med angivande inom parentes av subsidiära ackredi
teringsorter 

Addis Abeba 
(Aden, Tananarive) 

Alger 
(Bamako) 

Ankara 
Athen 
Bagdad 

(Kuwait) 
Bangkok 

(Kuala Lumpur, Rangoon, 
Singapore, Vientiane) 

Beirut 
(Amman, Damaskus, Jeddah, 
Niwsia, Sana) 

Bel grad 
(Tirana) 

Bern 
Bogota 

(Panama, Quito) 
Bonn 
Bryssel 

(Luxemburg) 
Buda pest 
Buenos Aires 
Bukarest 
Canberra 
Caracas 

(Santo Domingo, Port-of-Spain) 
Dar es Salaam (Mogadiscio) 
Djarkarta 

(Man ila) 
Dublin 
Guatemala 

(Managua, San Jose, San Salva
dor, Tegucigalpa) 

Haag 
Hanoi* 
Havanna* 
Helsingfors 
Islamabad 

Jeddah* 
Kairo 

(Khartoum) 
Kinshasa 

(Brazzaville, Libreville, Santa 
Isabel, Yaounde) 

Kuala Lumpur* 
Köpenhamn 
Lagos 

(Accra, Niamcy, Ouagadougou, 
Porto Novo) 

Lima 
(La Paz) 

Lissabon 
London 
Lusaka 

(Zomba) 
Madrid 
Mexico 

(Havanna) 
Monrovia 

(Abidjan, Conakry, Freetown) 
Montevideo (Asunci6n) 
Moskva 

(Ulan Bator) 
Nairobi 

(Kampala) 
New Delhi 

(Colombo, Kathmandu) 
Oslo 
Ottawa 
Paris 
Peking 

(Hanoi, Phnom-Penh) 
Prag 
Pretoria 

(Gaborone, Maseru, Mbabane) 
Quito* 
Rabat 

(Bathurst, Dakar, Nouakchott) 

Med * betecknad beskickning förestås av en t. f. charge d'alfaires. 
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Reykjavik 
Rio de Janeiro 
Rom 

(Valletta) 
Santiago de Chile 
Sofia 
Teheran 

(Kabul) 
Tel Aviv 

Il. Delegationer 

Tokio 
(Seoul) 

Tunis 
(Tripoli) 

Warszawa 
Washington 
Wellington 
Wien 

77 

Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna i New York 
Sveriges ständiga delegation hos de internationella organisationerna 

Geneve 
Sveriges delegation hos Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (OECD) i Paris 
Sveriges delegation i Bryssel hos de europeiska gemenskaperna (Euro

peiska kol- och stålunionen (CECA), Europeiska atomenergigemen
skapen (Euratom) och Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC)) 

JTT. Lönade konsulat 
a) Generalkonsulat 
Antwerpen 
Berlin 
Chicago 
Genua 
Hamburg 
Hongkong 
Houston 
Istanbul 
Leningrad 
London 
Minneapolis 
Montreal 
New York 
San Francisco 

b) Konsulat 
Karachi 
Mariehamn 
Rotterdam 
Sydney 
Szczecin 

IV. Olönade konsulat med utsänd lönad tjänsteman i icke-chefsställ
ning (gk = generalkonsulat, k = konsulat) 
Barcelona, gk 
Damaskus, gk 
Frankfurt a. M., k 
Kuwait, gk 
Las Palmas, k 
Liverpool. k 
Los Angeles, k 
Manila,gk 

V. Informationskontor 

Marseille, k 
Mtinchen, k 
Palma de Mallorca, k 
Säo Paulo, gk 
Seoul, gk 
Stuttgart, k 
Tripoli, k 

Svenska informationskontoret (SJS) i New York 
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Bilaga 5.2 

Översikt av utrikesförvaltningens diplomatiska och konsulära tjänster 

den 1 januari 1972 

Utrikesdepartementet 

Kabinetts- Byråchefer Departe- Förste 
sekreterare Departe- ments- eller utrikes-
Stats- ments- kansli- kanslister 
sekreterare sekreterare sekreterare Utrikes-
Utrikesråd kanslister 
Kansliråd 
m. fl. 

c l-5 B6 högst A 30 A 11-21 

Kab.sekr., chefsförhand-
lare, bitr. kab.sekr., 
utrikesministerns sekr. 3 1 

Politiska avd. 7 5 8 
Rättsavd. 4 6 6 5 
Handelsavd. 4 5 13 
Administrativa avd. 3 4 5 3 
Avd. för internationellt 

utvecklingssamarbete 4 8 15 
Rapportsekretariatet 1 2 
Protokollet 1 2 1 
Pressbyrån 1 
lnformationsbyrån 1 2 
Arkivet 3 
Förhandlingsgrupp 3 2 
Sakkunnig i folkrätt 1 
Inspektören - 1 

Summa utrikesdeparte-
mentet 34 33 54 11 

Utrikesrepresentationen 

Sändebud Ambassad- Förste Utrikes-
General- räd ambassad- kanslister 
konsuler Handelsråd sekreterare Konsuler 

Konsuler Vicekon-
Ambassad- suler 
sekreterare Förste utri-
Vicekon- keskanslister 
suler Utrikes-

kanslister 

Lönegrad B 6, C 1 A 18-28 A 11-26 

A. Lönade utlands-
myndigheter 

Addis Abeba C2 1 1 
Alger Cl 1 1 
Ankara C2 1 1 
Antwerpen, gk B6 2 
Athen c 1 1 
Bagdad c 1 1 
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Lönegrad B 6, C 1 A 18-28 A 11-26 

Bangkok C2 1 1 
Beirut Cl 1 1 
Bel grad C2 1 2 
Berlin, gk C2 1 
Bern C3 1 1 
Bogotå Cl 1 1 
Bonn C5 2 3 1 
Bryssel C2 2 1 
Bryssel, del. C2 2 
Budapest Cl 1 
Buenos Aires C2 1 
Bukarest Cl l 
Canberra C2 1 
Caraeas Cl 1 1 
Chicago, gk C2 1 2 
Dar es Salaam cl I 1 
Djakarta cl 1 1 
Dublin C2 1 
Geneve, del. C2 2 3 1 
Genua, gk Cl 2 
Guatemala Cl 1 
Haag C2 2 2 
Hamburg, gk C2 3 
Hanoi 1 1 
Havanna 1 1 
Helsingfors C5 1 1 
Hongkong, gk B6 1 
Houston, gk 1 
Islamabad Cl 1 
Tstanbul, gk B6 1 
Jeddah 1 
Kairo C2 2 1 
Karaehi, k l 
Kinshasa C 1 1 
Kuala Lumpur 1 
Köpenhamn C5 1 
Lag os Cl 1 
Leningrad, gk B6 1 
Lima Cl 1 1 
Lissabon C2 I I 
London C5 2 3 1 
London, gk C2 1 3 
Lusaka Cl 1 
Madrid C2 2 2 
Mariehamn, k• 1 
Mexico C2 2 1 
Minneapolis, gk B6 3 
Monrovia Cl 1 
Montevideo Cl l 
Montreal, gk C2 1 
Moskva C5 2 2 4 
Nairobi Cl 1 1 
NewDelhi C2 1 1 2 
New York, gk Cl 1 1 '4 
New York, repr. C5 1 5 
Oslo C5 1 2 1 
Ottawa C2 1 1 
Paris C5 3 2 3 
Paris, del. C2 3 

1 Konsulatet förestås av tjänsteman med arvode. 
• Byrådirektör i Ae 28 inkluderad. 
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Lönegrad B 6, C I A 18-28 A 11-26 

Peking C2 2 I 
Prag C2 l 1 
Pretoria C2 1 1 
Quito 1 
Rabat Cl 1 
Reykjavik Cl l 
Rio de Janeiro Cl 1 2 2 
Rom C2 I 2 2 
Rotterdam, k 3 
San Francisco, gk C2 2 
Santiago de Chile Cl 1 
Sofia Cl l 
Sydney, k 2 
Szczecin, k 1 
Teheran C2 l 1 
Tel Aviv C2 l 1 
Tokio C2 I 2 
Tunis Cl l 1 
Warszawa C2 2 1 
Washington C5 2 7 2 
Wellington Cl l 
Wien C2 2 2 

B. Olönade utlandsmyn-
digheter med utsänd 
lönad tjänsteman 

Barcelona, gk l 
Damaskus, gk I 
Frankfurt a. M., k l 
Kuwait, gk l 
Las Palmas, k 2 
Liverpool, k 1 
Los Angeles, k 1 
Manila, gk I 
Marseille, k I 
Mtinchen, k I 
Palrna de Mallorca, k 2 
Säo Paulo, gk 1 
Seoul, gk 1 
Stuttgart, k l 
Tripoli, k I 

Summa utrikesrepre-
sentationen 76 30 88 130 

Totalt 110 63 142 141 



Prop. 1972: 1 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 

Register 

Sid. 

4 

4 
6 
6 
7 
7 
7 

8 
8 
8 
9 

10 

10 
10 

11 
11 
12 

13 

23 
35 
55 

58 

62 

62 
63 
64 

68 

68 

68 

68 

71 

Översikt 

DRIFTBUDGETEN 

A. Utrikesdepartementet m. m. 

Utrikesförvaltningen 
Representationsbidrag till utlandstjänstemän 
Inventarier för beskickningar, delegationer och konsulat 
Kursdifferenser 
Ersättningar åt olönade konsuler 
Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom intematio-

nell organisation 
Kostnader för vissa nämnder m. m. 
Kommitteer m. m. 
Extra utgifter 
Tillfälliga representationskostnader 

B. Bidrag till vissa internationella organisationer 

Förenta Nationerna 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

(OECD) 
Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) 
Europarådet 
Övriga internationella organisationer m. m. 

C. Internationellt utvecklingssamarbete 

Bidrag till internationella biståndsprogram 
Bilateralt utvecklingssamarbete 
Rekrytering och utbildning av fältpersonal samt informations-

verksamhet 
Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) 

D. Information om Sverige i utlandet 

Svenska institutet 
Sveriges Radios programverksamhet för utlandet 
övrig information om Sverige i utlandet 

E. Diverse 

Gottgörelse av kostnader för sjöfolk och nödställda svenska 
medborgare m. fl. 

Bestridande av r~ekostnader för inom Förenta Nationerna ut-
sedda svenska stipendiater 

Information om mellanfolkligt samarbete och utrikespolitiska 
frågor 

Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut 

Summa för driftbudgeten 

81 

Kr. 

143 919 000 
3 650000 
4 628 000 

1000 
1 960000 

5 550 000 
210000 
525 000 
230000 
950000 

161623 000 

15 000 000 

5 200 000 
2050000 
1750000 

21000 

24021000 

455 850000 
744 916 000 

16 250000 
27 584000 

1244600 000 

8 713 000 
10932 000 
6 448 000 

26093 000 

400000 

20000 

l 263 000 
3199000 

4 882000 

1461219 000 
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Sid. Kr-

KAP IT ALBUDGETEN 

73 Il Statens allmänna fastighetsfo11d 

73 Inköp, uppförande och iståndsättande av fastigheter för utrikes-
representationen 15 660 000 

74 IV Statens utlåningsfonder 

74 Utrikesförvaltningens lånefond 
75 Biståndsförvaltningens lånefond 

15 660 000 

100 000 
400 000 

500 000 

Summa för kapitalbudgeten 16 160 000 

Totalt för utrikesdepartementet 1 477 379 000 

76 Bilaga 5.1 
78 Bilaga 5.2 

MARCUS BOKTR. STHLM 1'71 710505 







Bilaga 6 till statsverkspropositioncn 1972 

Försvarsdepartementet 

Översikt 

Till försvarsdcpartcmL'ntet hör det militära försvarL'l. civilförsvaret och 

det psykologisb försvaret samt signa\skyddct. Departcrnentc:t svarar 

dessutom för de samordningsfrågor som rör totalförsvaret. 

l'tveL·k\ingen av viirt militära försvar har sed;m i1r 1958 reglerats genom 

fkriiriga försv;1rs])L'slut. som bl. a. har angdt storkken av försvarsutgiftcr

na under de olika besluts perioderna. Försvarsbesluten har sedan ;)r 1961 
omfattat iiven civilförsv;iret. som dock först gL'nom 1963 års beslut fick 

en ekonomisk fleriirsram faststiilld för sin verksamhet. Nu giillandc 

försvarsbeslut tillkom är 1968 och löpn t. o. m. utg~ngen av budgetåret 

1971/72. 
1968 :irs försvarsbeslut innebar för bcslutspcrioden en utgiftsrarn för 

dd militiir;i försvaret pii 19 512 milj. kr. i prisHige maj 1967. Denna ram 

har under perioden jiimkats nJgot pii grund av olika iltg:irder i konjunk

turnnpassamk syfte och till följd av överföringar av uppgifter till och från 

andra huvudtitlar. Utfallet för budget:Jren 1968/69- 1970/71 och prdi

minJra bniikningar av utfalkt för budgct<lret 1971/72 tyder pi\ att ramen 

kommer art bli praktiskt tagd helt utnyttjad. För hela perioden kan 

ramen niimligL'n ht'riikn;is bli undcrutnyttjad med endast ca 80 milj. kr. i 

löpanck priser. 
l\fak1 för dl't militura försvarets utVL·ckling under pl'riodcn var enligt 

försvarsbeslutet att i stort vidmakthölla v:'ir· militiira s1yrka. I allt 

viiSL'ntligt 11~1r ckt ta m;il niitts. Utvecklingen under perioden innd1iir att 

vört försvar komnll'r ~1tt förbli starkt OL"ks{l under den niirmask program

pLi11L'pcriockn. Försvaret kan diirigenom fortsJtta att fylla sin fredsbl'va

rande uppgift <Jch bidrar cliirmcd till att uppriitthiilla förtro~ndl'l och 

rL'Spl'ktcn för v~r ncutrulitetspolitik. 

Liksom tk tidigare försvarsbesluten inncb;Jr 1968 ars hL'Slut att en stor 

del av v~r;1 försvarsutgiftcr avsattL'S för anskaffning av modern m;ikricl. 

För elen aktut'lla fyrn;irsperiodL'll uppgilr utrymml't för materielanskaff

ning cfll'r (iniriikning till löp;inde priSL'r och lllL'd beaktandl.' av de tidigarL' 

n:inrnda ramjiimkningarna till drygt 8 100 milj. kr. Med reservation för 

att utfalkt för budgetiirct I LJ7 J /72 iinnu inte kan överblicka.s hL'lt, kan 

utgifterna för materielanskaffning för hela försv3rsheslutspniodcn i 

liipancll' priser hl'riiknas till inll' fullt 8 I 00 milj. kr. litgiftcrna fi.ir 

1 Riksdagen 19 72. 1 sam!. Nr J. Bil. 6 
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materielanskaffning stämmer alltsil i stort sett överens med vad som 

förutsattes i 1968 års försvarsbeslut. 

Matcricl:rnskaffningrn h<1r i viss utstr;kkning piiverkats av oförutsedda 

kostnad sökningar. Trots detta har en betydande materielförnyelse k un

nat ske under perioden. Inom armen har pansarbrigaderna förstärkts 

gcnom levcrnnser av stridsvagn l 03 OL'h pansarbandvagn 302. Armen har 

också tillförts nya pansarvärnsvapen och bärbara luftvärnsrobotar. Vidare 

lrnr utveL·kling av saviil lätla som tunga terr:ingfordon, brigadartilleri och 

luftvärnsrobotar p~1börjats. För marinens del har ub~1tarna av sjöormt'n

kh.1sSL'n slutkvererats od1 minfartygt't Älvsborg tagits i tj;inst. Tolv 

torpedb:Har är f. n. under leverans. Vidare har ytterligdfL' ett minfarryg 

och ett försöksexemplar av patrullhät beställts. I::n förnyelse av marinens 

helikopterbestånd har ocks<I p;ibörjats. Kustartilleriet har tillförts liitta 

batterier och nutcriel för rörliga sp;irrförband. Samtidigt har :.mskaff

ningen av nya tunga batkrier inletts. Till flygvapnet har levererats 

ytterligarL' Drakenflygplan. nya radarstati(lt1L'r och annan materiel för 

stridskdning. Nya lätta skolflygplan är under anskaffning. Flygvapnet har 

också fatt de första kvnanserna av attackflygplanet Viggt'll. Tidigare 

planerade beställningar inom ramen for viggenprojl'ktct har i stort kunnat 
fullföljas. 

För civilförsvaret angav försvarsbcslut.::.t en ansl:1gsram 0111 453,3 milj. 

kr. i prisläge maj 1967. Vissa jlimkningar av ramrn har gjorts under 

pL'rioden. Medelsförbrukningen för buclget:Hcn 1968/69-1970/7 I och 

prdiminära beräkningar av utfalld för budgetiirl'l 1971/72 tyder pii att 

de totala utgifterna för perioden mycket nlira komrn~r att stlimma med 

anslagsramen. 

Miilct för civilförsvarets utveckling var L'nligt försvarshcslull't att under 

perioden i stort avsluta den plannade organis~1torisk~ uppbyggnaden. 

M:llet har i huvudsak nåtts i fråga om pnsonal cxh materiel. Pi1 

anliiggningssidan har däremot pl:J.ncrna inte kunnat realiseras i lika stor 

utsträckning. För skyddstumsbyggandet har under perioden gällt att 

enskilda skyddsrum anordnats p:l s. k. riskorter i samband med nypro

duktion av flerfamiljshus. skolor och industribyggnader 111. m. Antalet 

enskilda skyddsrumsplatser beräknas uppgå till 4,4 milj., varav 3,3 milj. i 

anslutning till bostäder och 1,1 milj. i anslutning till arbetsplatser o. d. 

Chden för försv<1rsckp<HlL'l11L'ntet tillkallade höskn 1970 sakkunniga 

för att överväga inriktningen :1v den svenska s:ikerhets- och försv:.irspoliti

kcn - 1970 [Hs försvarsutredning. Ut rc·dningen hcr;iknas avllimna sitt 

betänkande under januari 1972. Efter beredning i försvarsdepartementet 

kommer förslag i lirendet all fiireEiggas riksdagen i särskild proposil ion. I 

avvaktan härpå beräknas för nlista budgt•tiir en utgiftsram för det milit;ira 

försvaret om 6 848 milj. kr. och för civilförsvaret om 126.8 milj. kr. För 

övriga ändamål föresläs anslag om 21.l milj. kr. De totala utgifterna inom 

departementets verksamhetsområde beräknas hlirigcnom bli (i 995,9 milj. 

kr.. vilket lir 302,1 milj. kr. mer lin budgetårl't 1971/72. /\nslagen ökar 

dock med 451,2 milj. kr.. vilket beror pii att 149,1 milj. kr. av utgifterna 

för budgetåret 1971 /72 utgörs av reservationsmedelsförbrukning. 
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Försvarets nya planerings- och budgeteringssystem 

SL'Llan det grundläggande utrl'dningsarbl'kt avsel'nck försvarets nya 

planl'rings- och budgdl'ringssystl'lll avslutadl'S ar 1 969 har omfattande 

förlwrl'lklser vidt;igits för att systemet skall kunna införas vid avsedd 

tidpunkt. den I juli 1972. Som dt kd i detta arhl'lc har iivl'Tbefälhavaren 

och L'ivilförsvarsstyrelsen under ;ir 1971 kommit in med bl. a. perspl'k tiv

planer för pL·rioden J 97'2/7 3-1986/87 och programplaner för pL'rioden 

197 2/7 3-1976/77. Dessa planer har överliimnats till försvarsutredningen 

som undnlag för dl'SS övervägan(kn och förslag. 

Införandet av det nya systeml'l inncbiir gl'nomgripande föriindringar av 

tidigarl' rutiner. Ambitionsnidn för det första i1ret har diirför miist siHtas 

_jämförelsevis lagt. bl. a. i fri1ga om kravet pa informationsm:ingd i 

prograrnplant'r och andr;1 dokument. Erfarenhell'rna från införandeske

dct får diirdter liiggas till grund för succl'ssiv;1 iinclringar och förbätt

ringar. 

Övergirngen till det nya budgl'teringssystcrnet med för stora föränd

ringar bL'tr:iffande utformningl'n av fjiirdc huvudtikln. Underlagl'l för 

riksdagi:ns beslut i anslagsfrägor kommer i fortsättningen att vara indelat 

l'fter program och produktionsomddl'n. Antalet anslag har kunnat 

minskas kraftigt. friln 215 enligt riksstaten för innevarande budgetår till 

c;1 70. 

l'ii grund av att försvarsutredningens förslag om det militära försvarets 

och eivilförsvarets framtida inriktning ännu inte har avlämnats har ett 

flertal anslag tills vidare fiirts upp med beräknade belopp. Slutliga förslag 

läggs nu i huvudsak fram i fraga om anslag under huvudprogrammen 

Central oeh högre regional ledning samt Gemensamma myndigheter och 

funktioner och betriiffande anslag som inte omfattas av utgiftsramarna 

för det militära försvaret och civilförsvaret. ökningarna under dessa 

anslag beror i allt väsentligt på pris- och löneförändringar. 

Sammanfattning 

l'öriindringarna inom försv;irsdL'partemenlL'ts verksamhetsomriidc i för

h~tllantk till riksstatcn för budgct<irL'l 1971 /72 framg:lr av följande 

s;unmansliillning. Bdoppen för budgetiirct 197 l /72 har crh:1Jlits genom 

;Jtt anslagL'll för di:t ta budget:ir har tr;rnsformer;1ts till programbudgetan

slag. Bt'loppen angl's i milj. kr. 
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DRffTBUDGl·:n:K 
A. försv;usdeparteml·nlet m. m. 
B. Armcförband 
C. Marinförband 
D. rlygvapcnförband 
E. Central och högre· regional 

ledning 
F. Gemensamma myndigheter och 

funktioner 
G. Civilförsvar 
H. Övrig verksamhet 

Summa driftbudgeten 

KAPITALBUDGETEN 
I I. Statens allmänna fastighets-

fond 
Il!. försvarets fastij!hetsfoml 
IX. Divcr~.'.! kapitaltonder 

Summa kapitalbudgeten 

Totalt för försvarsdepartementet 

Anvisat 
1971/72 

412.9 
2 149.5 

831.1 
I 926,5 

258.1 

583.0 
108.0 
30.7 

6 299,8 

10,1 
220,8 

14.0 

244,9 

6 544,7 

l'örslag 
1972/7 3 

513,2 
2 242,0 

913,0 
1 993,8 

265,4 

622,7 
112,0 
19,3 

6 681,4 

7,3 
284.2 

23,0 

314,5 

6 995,9 

4 

förjndring 

+ 100.3 
+ 92,5 
+ 81,9 
+ 67,3 

+ 7,3 

+ 39,7 
+ 4.0 
- 11,4 

+ 381.6 

2.8 
+ 63,4 
+ 9.0 

+ 69,6 

+ 451,2 
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Utdrag av protokollet över försvarsärenden, hållet inför Hans Maj:t 
Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972. 

Närvarande: statsministern PALME. ministern för utrikes ärendena 

WICKMA"I. statsdden STRi'i.'.\G. ANDERSSON, JOHANSSON, llOLM

QVIST, ASPLING, LUNDKVIST. GEIJER, MYRDAL, ODHNOFF, MO

BERG, BENGTSSON. NORLING. LÖFBERG, l.IDBOM, CARLSSON, 

FELDT. 

Chefen för försvarsdepartemL·ntet, statsrådet Andersson, anmiikr de 

friigor som giillcr utgifterna för budgl'låret 1972/73 inom försvarsdcpar

tementl'ls verksamhetsomri1de oc·h anför. 

Ramberäkningar m. m. 

Utfallet för budgetåret 1970/71 m. m. 

Anslagc·n till det militiira försvarl't för budgethet 1970/71 uppgick -

med friinriiknandl' av anslagsmL·del av prisrcglcringskaraktär och anslag 

som har bniiknats utöver ramen - till 5 I 17 .6 milj. kr. i prisläget maj 

I 969. Till följd av prisökningar skall anslagen enligt nettoprisindex 

riiknas upp 111L'd 9.32 'k. I medelprisliige för budgl'tåret 1970/71 gick 

anslagen alltsä upp till [5117,6 + (9,32 x 5117,6): 1001 avrundat 

5 594.6 milj. kr. Ddla bdopp. som alltså motsvarar anslagsramen efter 

kompensation för prisökningar. skall ökas med 254.8 milj. kr. i reserva

ti(}JlSllJL'tklsförbrukning enligt följande. 

Atcrtagning fr:in budget:iret 1966/67 
Jusll'ring 111. h. t. övergäng till nl'ltoprisindcx 
UndL·rskridande av utgiflsra111en för \Judgl't:iret 1968/69 
Vissa :ivskrivningskostnader (prop. 1970:56, SU 1970:109. 

rskr 1970:275 nc·h prop. 1971:43. l'öU 1971:10, rskr 
1971.:141) 

Vissa projl'kteringskostnadL'r 111. m. 
Avr;ikning av vissa A:VIS-arbL'.tcn 

+ 90.0 
+ 160.0 
+ 8,4 + 258,4 

1,0 
2.2 
0,4 3,6 

254,8 

Vid bc'r:ikningen av det disponibla utrymmet skall hiinsyn vidare tas 

till att Kungl. \L1j:t undl'f budget~in:t beslutade att försvarets hyggnads

vc·rksamhet av konjunkturskäl skulle minsbs med 33. l milj. kr. Av 

s:11nma ankdning senarelades matcrit'lbL·ställningar till dl belopp av 8,5 

milj. kr. Bl'Sp:Hingar till följd av dessa Jtgärdl'f skulle rc1 ittertas, när 

konjunkturliigct sa medger. 

Utgirtsramen för dd militära försvaret utgjorde alltsa (5 594.6 + 254,8 
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- 33,1 ·- 8,5) 5 807,8 milj. kr. 

Enligt budgl'trL'dovisningen för budgeti'ird 1970/71 uppgick utgift.:rna 

inom ramen för det militära försvaret inkl. anslaget Reglering av 

priss!t:gringar till avrundat 5 740 milj. kr. Till utgifterna bor vidart: föras 

utbdalda rdroak tiva lönn som avser först~1 halv(m:t 197 1 men belastar 

anslagen för innevarande budgetår. De retroaktiva lönerna beräknas f. n. 

till ca 70 milj. kr. De till budgetåret hänförliga utgifterna utgör därför 

5 810 milj. kr. 

Utgifterna överstiger alltså utgiftsramen med (5 810,0 - 5 807,8) 2,2 
milj. kr. Med hänsyn till att de medel som i konjunkturanpassande syfte 

in11L·hölls under bLidget~iret 1970/71 kommer :Jtt ~\tertas redan under 

innevarande budgetår. bör utgiflsra!llL'n fiir budgetaret 1972/73 enligt 

gällande principer minskas med ett belopp som motsvarar det tidigare 

nämnda övnskridandet av ramen för hudget:iret 1970/71. I avvaktan pa 

slutlig uppgift om storleken av Lk; retruaktiva lönl'rna bör ramjuskringcn 

för överskridandet beräknas till 2 milj. kr. 
Innevarande budgetar är det sista som omfattas av 1968 ~irs försvarsbe

slut. P:\ grund hiirav viJI jag i detta sammanhang Jiimna n:igra kommenta

rer tiJI utvecklingen under beslutsperioden. Jag tar då först upp det 

L'konomiska utfallet för det militära försvaret. 

1968 års försvarsbeslut :Jngav för V:Jrt OL'h el t av budgd:iren 

1968/69-1971(72 en utgiftsram i prisUge maj 1967. I följanck tabell 

redovisas dessa ramar ornr~iknade till medclkostnadsEigL' för rl'sp. budget

ar och med heaktandL· av de ramjusteringar som har gjort~ under perioden 

pa grund av överföringar av uppgifkr till och friin andr;1 huvudtitlar och 
till följd av olika (itgiirder i konjunkturanpassande syftL' m. m. I tabelkn 

redovisas vidare utfallet fl.ir de olika hudgetilren L'nligt riksn:visionsver

kcts budgelrcdovisning samt över- dkr und.:.rutnyttjandd av ramen. 

Tabellen ger d~irmed för budgetåren 1968/69- 1970/71 en sammanfatt

ning av de utfallsberäkningar som h:Jr Jämnats i prop. 1970:1 (bil. 6 s. 11) 
och 1971 :I !bil. 6 s. 11) nl'l1 i min rL·dogörelse i det föregående. För 

budgedret 1971/72 ;inges ram och utfall enligt her~ikningarna i prop. 

197l:ltbil.6s.12). 

Utfall för det militära jörsraret (löpande priser; milj. kr.) 

1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 Summa 
-· -- ·-

Utgiftsrarn 4 995 .4 5 425,J 5 807 ,8 6 165.0 22 393,3 
Utfall 4 987 ,0 5 330.4 5 810,0 6 165.0 22 292.4 
---------·- . -··- -----

formellt över- eller 
underutnyttjandc (+ 
resp. -) - 8,4 - 94,7 + 2,2 - 100,9 

Under periudcn till-
godoräknat undcrutnytt-
jande 8,4 9,1 l 7,5 

---- - ------··-

Verkligt över- eller 
undcrutnyttjande (+ 
resp. -- ) ± 0 - 85,6 + 2,2 83,4 

---·- -··---
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Dl! redovisade siffrorna pekar mor att man bör kunna riikna rnl!d art 

utgiftsrarnen enligt försvarsbeslutet od1 SL·narL' vidtagna jiimkningar kom

mer att bli praktiskt taget helt utnyttja cl. U tgi ftl'rna för budgetäret 

1971/72 är vissl!rligen endast beräknade bdopp, men jag utgär fri:in all 

dd verkliga utfället inte kommer art avvika mer fdn det beriiknade 

utfallet iin ~1tt hdllt'tsbilden blir i stort sett den antydda. Jag riiknar 

diirför med att underutnyt tjandet av ranwn för hela perioden kommer att 

bli ca 80 milj. kr. 

\1itkt för det militära försvarets utveckling under perioden var enligt 

försvarsbeslutet att vår militiira styrka vid pl!riodens början i stort skulle 

vidmaklhiillas. DL'lta mal har i allt viisentligt uppniitts, ink minst genom 

l!n omfattande makrielförnyelse. UtvecklingL·n under perioden innebär 

sammanfattningsvis att v[ir militära styrka OL'ksi1 under elen niirmask 

programpianeperioden kan beh~1ll~1s pii en hög niva. V(irt försvar kan 

diirför fortS:itta alt fylla sin uppgift att vara fredsbevarande, vilket iir en 

av grund tankarna i vi1r säkerhds- od1 försvarspolitik. 

En vik tig Jd av våra försvarsansträngningar avser anskaffning av 

materit'I för försvarsgrenarna. Med hänsyn h~irtill är det av intrL·sse all se 

hur försv~irshL·slutets intentioner i dl'tta avseende har kunnat fullföljas. l 
följande labl'il redovi~as de enligt försvarsbeslutet bcriiknade bdoppcn 

för nutericlanskaffning efter omr:ikning till medclkostnadsliige för resp. 

budgd:ir och med beaktande av 1969 iirs avlösningsbdopp i samband 

med övergfogen till ncttoprisindex. Vid;He redovis:1s utfalkt pt1 motsva

rande anslag inkl. medel av prisrcglcringskarakfär. Utgifterna för 

budgl'larl'l 1971/72 iir av naturliga skiil beriiknade och grundas pil samma 

antagamk nm prisutvecklingcn som har utnyttjats i ek tidigare redovisade 

beriikningarna av det totala utfallet för perioden. 

Matcricla11skajf11i11g lliipandL' priser: milj. kr.J 

1968/69 l 969/70 1970/71 1971/72 Sununa 
-------·-·-·-- - --·-----

l'örsvarshL·slukt I 751.8 1 948,8 2 127,6 2 286,9 8 115, l 
Utfall 1 819,9 1 931,0 2 098, 1 2 245,6 8 094,6 

---·-· 

Över- eller under-
utnyttjandt• (+resp. -1 + 68,1 17,8 .. 29,5 ... 41,3 - 20,5 

--- ------·--· 

Som framg;ir ;1v labeikn kommer dl! totala utgifterna för materielan

skaffning under peri<>dcn i stort sell att ni:i upp l ill den ekonomiska nivå 

som försvarsbeslutl'l och diirdkr vidtagna ramjusteringar innl!biir. 

Ett problem om man vill h:J.lla materielanskaffningens omfattning uppe 

iir de ökande utgifterna för pL'rsonal och s. k. gemensamma ändarna!. I 

tabellen belyses detta av differenspostens utveckling. Denna tendens :ir 

inte ny utan har i vis~ utstriickning gjort sig gtillande redan tidigare. I 

fortsättningen m:l.ste t'mellertid problemet iignas ökad uppmärksamhet 

och atgiirder vidtas för att motverka oeh bryta denna utveckling. 

Jag vill i ddta sammanhang ol'ksi"i ta upp ett annat problem i samband 

med materil'lanskaffningcn. nämligen förhållandet ml'llan kostnadt>r och 

IL'knisk utVL'L"kling. Den tL'kniska utvecklingen har inte b;JJ"a i Sverige utan 
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över hL'ia drlden SUL'Cessivt ktt fram till att alltmn avancerade och 

komplicer;.idc vapen od1 vapcnsystl'rn kan fr;.imst:illas. För att belysa hur 

ddta har påverkat kostn;1derna har inom försvarsdepartementet gjorts 

vissa undersökningar av kostnadsutvecklingen inom materielomrädd 

under åren 1955 ··1970. Under denna tid steg priserna på den allmiinna 

marknaden sådana de avspeglas i konsumentprisindex till i stort sett det 

dubbla. I fråga om större och mera komplicerade objekt inom försvars

matcrielsektorn som stridsvagnar, torpedbåtar och flygplan steg kostna

derna per enhet i löpande priser relativt måttligt under periodens första 

del men låg redan i början av 1960-talct 2-3 gånger över I 955 ars nivå. 

Steget fram till de objekt som nu :ir aktul'lla - t. ex. stridsvagn 103, 

torpedbat Spica Il och flygplan 37 - medförde därefter en ytterligare 

stegring sa att kostnadsnivån år 1970 låg 3-6 gånger över 1955 års priser. 

Skillnaden mellan vapensystemens kostnadsutveckling och utvecklingen 

av den allmänna prisnivån kan ses som ett tecken på krigsmaterielens 

kval i tetsförbättring. 

Den utveckling jag hiir har skisserat :ir inte begränsad till Sverige utan 

förekommL'r även utomlands. där de snabbt stigande materielkostnaderna 

i manga fall utgör ett stort prohkm. I Svnige har vi hittills försökt möta 

de ökande kostn:idnna mL'd bl. :1. en mL·dvctcn avv:igning mellan kvalitet 

od1 kvantitet. Med utg~rngspunkt i principen att en minskning av antalet 

enhetL~r kompenseras av de nya rnatcrielsyslt:'mens bättre prestanda, har 

det därvid bedömts möjligt att Lita antalet enheter ga nl!d. Om man mot 

dL'nna bakgrund drar ut tendensen för materielkostnadernas utveckling i 

L'lt J:ingre perspektiv, st(tr det fullt klart att olika avv:igningsfdgor -- bl. a. 

avv:igningen lllt'ibn kvalitl't nd1 kvantitl't inom givna ramar · m~1stc fil. 

ökad bt:tyckbt' i framtiden och d:irmL'd kommer att utgöra L'L'ntral;.i 

problem i kanske· störrL' utslr:ic'kning iin hittills. 
Trots den beskrivna kostnadsutvecklingcn på materielsidan har en 

betydande anskaffning kunnat ske under försv<irsbeslutsperioden. Inom 

armen har p:insarbrigaderna först:irkts gL'nom kvcranser av stridsvagn I 03 

od1 pans:irbandvagn 302. Armen har vidare fMt bl. a. nya pansarviirnspj:i

scr och b:irhara luftviirnsrobotar. Bland materiel som har levererats till 

marinen kan n:imnas dL' sista ub~itarna i sjöc,rmenklassen och minfartygct 

Alvsborg. Kustartilkril't har tillförts nya nitta batterier och materiel för 

rörliga spiirrförhand. För flygvapnet har radarstationer och annan mate

rid för stridsledning anskaffats. Flygvapnet har OL'ksä fatt ytterligare 

Drakc•nflygplan OL'h ek första leveranserna av flygplan 3 7 ViggL'n i 

attaL·kvnsion. För samtliga försvarsgrenar har vidare L1ttats anskaffnings

od1 utvt•cklingsbL'Slut som l'iir L'fkkl först efter försvarsheslutsperioden. 
För civilförsvaret angav försvarsbeslutet inte nagon utgiftsr<1m p:i 

samma S:itt som för det militära försvaret ut;.in i stället en anslagsram. 

Tillgängliga reservationsmedd för därför disponeras efter behov. Limfört 

med det milit:ira försvarl't förl'ligger vidare den skillnaden att priskom

pL!ns;1tionen inte sker under löpande budgett1r utan först i efterhand. 

I följande t;ibl'il anges budgetitrsvis civilförsvarets anslagsram:lf enligt 

försvarsbL·slutct med tillägg för priskompensation od1 med h:insyn tagen 
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till de ramjusteringar ~om har skett under perioden. tabelkn redovisas 

oc·ksa utfalkt och över- din undcrutnyttjandl'l av rarrlL'n för de olika 

budgetåren. Betr:iffande utfallet för budgctäret 1971/72 harpa grundval 

av inhiimtadc upplysningar förutsatts att c·a 45 milj. kr. av rcservations

medL·I knmmL'r att tas i anspritk utöver anslagsramcn. 

Utfall för cfrilför.1Taret (löpamk priser; milj. kr.) 

Anslagsram 
Utfall 

Formellt över- clkr 
undc•rutnyttjanck (+ 
resp. -) 

Lmkr 1wrioden tillgodo
r;iknat underutnyttjandc• 

Verkligt över- dkr 
undcrutnyttjandc (+ 

resp.-) 

·--------

1968/69 

125,5 
104.2 

- ---- -- . 

-21.3 

3,9 

- 17.4 

I %9/70 1970/71 

135.6 120.9 
113,6 110,I 

- 22.0 - 10,8 

4,6 
. - --- ·----· -·-

- 17.4 - 10,8 

1971/72 Summa 
--·-- ----

110.8 492.8 
l.55,8 483.7 

-··------

+ 45,0 - 9.1 

8,5 

+45,0 - o.6 

Med de antaganden som pii grundval av inhJrntadc upplysningar har 

gjorts betr:iffonde ut fallet för innevarande budgetar kan de totala 

utgifterna för c·ivilförsvaret i stort sc'tl bniiknas st:imma övnens med 

anslagsr:1 men för pniodL·n. Rcserva t ionsmL·d clsförbruk ni ngen under bud

gct:\ rd 1971/72 hiinför sig framför allt till materielanslagl't, vars behi\11-

ning under fyraiirsperiodcn kan viintas minska med drygt 46 milj. kr. På 

anslagen till bidrag till byggande av skyddsrum och anordnande av 

branddammar bl'riiknas bl'hällningarna undl'r samma tid öka med c·a 38 

milj. kr. 

Som mitl för L"ivilförsvan.:ts ulvec·kling under pniodL·n angavs i försvJrs

bcslutct att den planerade organisatoriska uppbyggnaden i stort skulle 

avslutas. 1\blet l1ar i huvudsak ni1tts i fr:1g:1 om personal och materiel. diir 

11ppbyggn:1dsgr:1dL'Il bn her:iknas till L"a 85 resp. 90 r.:; .. l'it anl:iggnings

sidan lur Lt:irernot pbnnna inte kunnat realiseras i lika stor 11tstriickning. 

1 fdga om skyddsrum finns ca 3.3 milj. platser i enskild:1 skyddsrum i 

anslutning till bost:ickr. Ant:Jll't skyddsrumsplatsL·r i anslutning till 

arbdsphttscr o. cl. beriiknas till ea I. l milj. 

Försvarets framtida inriktning 

Som tidigare har redovisats i prop. J LJ70:97 komrner ett nytt systL'll1 

for planering od1 budgetning inom försvaret att införas den I juli 1972. 

Vid anmiilan av prop. l 'J7 I :I (bil. 6 s. 18) har jag lämnat L'n sammanfat

tande rcdogörl'isL' för förberedelserna för att införa det nya systl'met. 

Dessa förbt•recklser har i slutskeckt varit n:ira knutna till utrL·dningsarbc

tt't rör:1mle försvarets framtida inriktning. 

Enligt direktiv som jag har llll'ddelat med stöd av Kungl. Maj :ts 

bcmyndig:rnde har övnbdälh:1varen od1 civil försvarsstyrelsen undn iir 
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1971 kommit in med per~pektivplann för perioden 1972/73-1986/87, 

programplaner för peric>Lkn l '!7 2/7 3 1976/77 och anslagsframställ

ningJr för budgl'liird 197 2/7 3. Perspektiv- och programplanerna har 

öwrEimnats till 1970 i1rs försvarsutrl!dning som har haft till uppgift att 

bl. a. granskJ pcrspektivplanL'rna och överv:iga om de tillgodoser kravd 

pii tillräcklig framtida handlingsfrihet för var siikerhels- och försvarspoli

tik. 

Försvarsulredningen beräknas avt:imna sitt huvudbetänkande under 

januari 1972. BL'liinkandet kommer därefter att beredas i försvarsdeparte

mentet. Förslag i ämnet bör föreläggas riksdagen senare i vår. 

Preliminära ramberäkningar för budgetåret 1972/73 

l de tidigare niirnnda direktiven för programplanearbl'lel har övnbefäl

havaren alagts att vid planeringen ulgil frilll en utgiflsram fiir eld militära 

försvard Slllll i prist:ig(: frbru;1ri 197 l mntsvarar ett belopp av 6 380 milj. 

kr. för vart och dl av budget:'1ren 1972/7 3-1976/77. l direktiven 

förc:skrevs vidare att en översiktlig planering skulle redovisas enligt tre 

alternativa ramar, nämligen en som innebär en ökning av utgiflsrarnen 

med l 00 milj. kr. per hudgelar. en som innebiir en ökning av utgifts ra

men mt'd 50 milj. kr. per budg~tår och l'n som innebiir en minskning av 

urgiftsramen med 50 milj. kr. per budgl."LJr. allt fr. o. m. budgelårl'l 

1973/74. I planningen h;1r dessutom fatt förutsiil tas atl sammanlagt 11 O 

milj. kr. kommt'r att st:illas till fiirfogamk utöver utgiftsraml'n undn 

budgelttrl'n 1972/73-1974/75. 

För l'ivilförsv;.in:t har på motsvarande s:ilt angetts td alternativa 

utgiftsramar, som dter onuiikning till prisliig~ frbru:.iri 1971 uppg[1r till 

138 rt'sp. 118 milj. kr. for vart och l'll av hudgetårl'll 1972/73 1976/77. 
I planeringt'n har l·ivilförsvarsstyrl'lsen vidare fatt fiirutsiitta en medds

förbrukning utöver utgiftsrarnarn;1 om 30 milj. kr. unlkr budgtLlrl'n 

1972/73-1974/75. t>m sii skulle lwhövas för att bcLtla gjorda :ltaganden. 

I de programplaner som har gells in till Kungl. Maj:t har b:1de 

övnhd'iilhavarl'n och civilförsvarsstyrdsen valt att redovisa ytterligare en 

nivå utövn d.: utgiftsrnmar som inn.:fattadl's i mina direktiv. Dessa 

förslag innehiir för budgl'li1rl't 1972/7 3 l'n utgiftsram för det militiira 

försvaret pii 6 940 milj. kr. och för L'ivili'örsvaret p;i 154 milj. kr. 

l avvaktan p;i försvarsulredningl'ns förslag i frilga om dl'l milit:ira för

svart'ls Ol'h civilförsvards framtida inriktning anser jag att endast preli

miniira flirsLlg liJJ r;imhl'riikningar nu bör föreliiggas riksdagen. Ramhl'

riikningarna bör lEirvid utgi1 friin dl· utgiftsramar som har angetts i direk

tiven för programplancarbl'tl't. vilket för dl'l rnililära försvaret innebär 

elt bashdopp av 6 380 milj. kr. För civilförsvard hör bt'riikningen grun

d;1s p:i det liigrc altcrn;itivl't, dvs. 118 milj. kr. 

'.\-led cll'SSa utg:rngspunkler hcriikn;Jr jag den prcliminiira utgiftsramcn 

för det miliLira fiirsv;1rel fiir niisla buclgt'l:n till 6 848 000 000 kr. enligt 

följande:. 
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Basbelopp 1972/7 3 (prislcige februari 197 I l 

Tillkommer: 
Vissa kostnader för regionmusiken 
Kostn:1de·r för milit:ir sjökartEiggning 
Avskrivningskostnader inom försvarets tkl-

fond av statens datamaskinfond 

.-11·går: 
Kostnader för vapenfria tjcinstl'pliktiga 

a) prel. avdrag för 1970/71(prop.1970:1 
bil. 6 s. 13) 

b) belastning på anslagd XI I:! 12 för 
1970/7 l 

ci slutlig överföring till elfte' huvud
titeln 

Vissa kostnader för familjehidragsvcrk
samhcten 

Avrundning 
Justernt basbelopp 1972/7 3 (prisfage 

frbwari 1971) 

lkrciknad priskompcnsation februari 1971 -
me•tklkostnadsl:igc 1972/7 3 

Beräknat överskridandt' :iv utgirtsramen 
1970/71 

Utgiftsram (berciknat utfall den 30 juni 197 3 l 

+ 2 000 000 
+ 1 385 000 

+ l 000 000 

+ 10 000 000 

8 295 000 

-- 15 200 000 

50 000 
840 000 

+ 

11 

6 380 000 000 

4 385 000 

14 385 000 

6 370 000 000 

480 000 000 

2 000 000 

6 848 000 000 

Till rambeloppl't kommer dt'l av ek I I 0 milj. kr. som enligt program

pl:!nt•c.lirektive·n bör stiillas till fiirrogande utöver utgiflsr:11ncn under bud

get:irt'n 197'2(73-1974/75. I anslutning till ramberiikningen vill jag i 

övrigt liimna följande kommentare·r. 

I s:imband med inriittandel :1v stakns dat:1maskinfond godk:inck 1970 

itrs riksdag (prop_ 1970:1 bil. 6 s. 13. SU I <)70:4. rskr 1970:4) att 

utgiftsramcn rr. 0. m. budgd:'m:t 197 l /7 2 just1:ras ml'd d ( bdopp som 

motsvarar n:istföregitcnd<:: budgl'!:irs avsiittningar till viirdeminskningskon

to för försvarets delfond av datamaskinfonclen. Syftet med denna post iir 

att undvika :dt utgifterna för datamaskinanskaffning bt'lastar ramcn tvC1 

gånger. Genom att medcl för dessa avs:ittningar ingår i basbeloppet och 

ramen d:iruti:iver har lillförts l milj. kr. kan ramkorrigeringen enligt de 

tidigare reglerna upphöra. 

I r:tmberiikni ngen i ng~ir vida r1: att kost nad1:rna för va pcnfria tjiinste

plik tiga fr. o. m. niista budgl'tCtr slutligt förs över till elfte huvudtiteln. 

Den sista :1vr:ikningen p:l de'n militiira ramen av belastningen p2t dftl.! 

huvudtitdns anslag till vapL·nfrivcrksamht'lL'n skall avse budgetåret 

1971/72. 
Betriiffande kostnadnna för att flytta de myndighl'te·r inom försv:ird 

som bnörs av elen beslutade' ,1mlok:iliscringt'n av viss statlig v1:rks:1mhct 

vill jag :införa fiiljande. Förben:d.:lserna för omk1kalisningen p:ig}r f. Il. 

inom organisationskommitt~n och andr:1 organ. Jag riikn:ir med alt 

kostn:idcrna rör lknna verksamhet sk:tll belasta den militiira utgiftsr:i

men. Kostnaderna för erfnrderlig:1 inveslc'ringar m. m. biir d:ircmot 

beräknas utanför ramen. 
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Systi:mL't med utgiftsram har hittills inte tilfampals för civilförsvaret. 

Som framhölls i prop. 1970:97 (s. 41) blir det dock aktudlt art i 

samband med införandet av f'örsvarl'ls nya plannings- od1 budgetnings

system ga över till en utgiftsram ocksil för verksamheten inom civilför

svart't. I avvaktan pi1 försv;1rsul rt'dningt'ns förslag i fri1ga om c·ivilförsva

rcts fram lida inriktning beriiknar jag c·ivilförsvarL'l s prcliminiira u tgi ftsra m 

fi)r niisla budget;ir till 126,8 milj. kr.. varav 118 milj. kr. utgi)r b;1sbelopp 

och 8.8 milj. kr. beriiknad priskompensation fr:\n prisliige februari 1971 

till medelkostnadsEigl't för hudgetäret 1972/73. 1-liirtill kan komma dd 

av dL' 30 milj. kr. som i planeringen har r~itt förutsiittas vid behov utg~1 

utövn utgiftsramen. 

UtÖVL'r rambdoppL'll bör anslag om 21 075 000 kr. beriiknas för 

följande fodamiil. 

BL'redskapsnii11111ckn för psykuk>giskt försvar 
Ikredsbpsstyrka for f'N-tjiinst 
Viss anskaffning t'ör militiira anliiggningar m. 111. 

Flygtc·kniska försöksanstalten 
Vissa ~l)!iinkr for rustningsbl'gränsning och kontroll 
Viss signalskyddsmatericl 
Vissa kkanordnin~ar 
Hyror m. m. för vi~sa skyddsrumsanliiggningar 
Iden I itetsbrickor 
Anskaffning av vissa skyddsrumsanl:i!,!gningar 
Anskaffning av vissa militära anliiggningar 

875 000 
8 000 000 
2 000 000 
I 500 000 
1 400 000 
I 750 000 

950 000 
2 51)() 000 

300 1)()1) 

I 300 000 
500 000 

Summa 21 075 000 

f-'ör iindami\l inom I'örsvarsdeparkmL'nkts verksamhdsomddL' bör 

allts(i ;111visas din preliminärt bniiknas anslag om totalt ( 6 848 000 000 

+ l 26 800 (}(}(} + 21 075 000) 6 9lJ5 875 000 kr. 

Huvudtitelns utformning 

Överg~1ngen till det nya hudgeteringssyslemet inneb~ir stora för~indring

ar hL'lriiffandL' utformningen ;iv tjiirde huvudtiteln. Unckrlagd för riksda

gt•ns beslut i ansl;1gsfoigor kommer i fort<ittningen att redovisas enligt 

indl'lningen i organisatoriska huvudprogram. Som följd hiirav har det 

fallit sig naturligt alt lata vart och ett av dl' sex huvudprogramm.:n utgöra 

en siirskild avcklning (littera) undn huvucltitl'ln. Till dt'ssa avdelningar 

kommt•r yltnligare lva som ink <lmfattas av verksamheten umkr 

huvudprogrammen. Huvudtitl'lns disposition i stort blir d~irmed följ;rnde. 

A. Försvarsdeparlemt'ntet m. m. 

B. Armeförband 

C. Marinförband 

D. Flygvapenförband 

F. Central nd1 lliigre regional ledning 

F. GemL·ns~imma myndigheter och funktioner 

G. Civilfiirsvar 

H. Övrig verksamhet 
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Under lit t. A - F och litt. I-I iir anslagen i princip h:införliga till el t av de 

fyra produklionsnmråden som giilkr för det milit:ira försvaret. Under litt. 

G förekommer endast ett anslag och detta tiickcr samtliga de produk

lionsornr[tden för civilförsvaret som berör driflhudgett•n_ 
Pa kapitalbudgeten tas under statens allmiinna fastighetsfond resp. 

försvarets fastighl'tsfond upp ell invcstcringsanslag för var_it• huvudpro

gram. För var och en av dessa fonder föresbs vidare cit invcstningsanslag 

för sildan verksamht'I som ink omfattas av huvudprogrammen. P(t 

k;tpitalbudgt·ll'n tas slutligen undt•r slaiens dal<1maskinfond upp L'll 

investeringsanslag för anskaffning av datamaskiner. Samtliga kapitalbud

getanslag hiinförs till produktinnsnmddl't Ansk<1ffning av anEiggning:1r 

m. m. 

Genom :tnknytningen till program och produktionsomr:1den har :111ta

lcl anslag kunnat minskas fr~n 215 enligt rikssl<11l'11 för innevaranck 

budg:et:ir till ca 70. Siirskilt markant iir minskningen inom produktions

omradct Ledning och förhandsvi:·rksamhet. diir verksamheten inom varje 

försvarsgren tidigare finansierades frfo cll fyrtiotal anslag men i fortsätt

ningen kommt•r att betalas fran endast ett. 

Utbrytningspunkter 

Snm jag tidigart• har n:imnt viintas försvarsutrcclningen avEimna sina 

förslag undn januari m:inad. FörsLigL'n skall d:irefter tas upp till bered

ning. Vissa andra fri1gor :ir ocksii uncll'r beredning. P~i grund h:ir:1v bör ek 
:rnsiag som angi:·s i följ:rndc sammanstJllning tills vidarL' föras upp med 

heriiknack hl'lopp. 

Litt. <Jdl nr .!\nslagrnthrik 
-- -------- - - . ----

Dr(fih11dgcte11 
A 5 Rcgkring av prissll'grinµar for dl't militiira försvarl't 
A 6 Rqdering av prisstl'gringar för civilförsvaret 
l:l I Anneförband: Ledning och fiirbandswrksamhet 
B 2 !\r111t'förband: l\latc'ril'bnskaffning 
U 3 Ar111ei"örhand: lstiindsiittning av befästningar och bs,•rner 
B 4 !\rm0forhand: Forskning nd1 11tvt•c·kling 
C I \larinförband: Lc,dning od1 förbandsverksarnhc·t 
C 2 \larinforband: \latericlanskaffning 
C 3 l\1arinförband: lst:lnds:ittnin!! av hcfiistningar nch kaserner 
C 4 J\L1rinforb:1nd: hnskning od1 ttlWL'kling 
D 1 1-"lygvapt•nfiirhand: Ll'dni11g OL'h fiirbandwerks:1111hc·t 
D 2 Flygvapl'nfiirhand: \latcril'i:1nskalTning 
J) 3 Flygvapenförhand: lstandsiittning av lwListnin~:tr nch k:tsl'rner 
D 4 Flygvapc·nförband: hnskning od111twckling , 
1:· 7 Krigslll").':tnisation fiir vissa stahn 111. 111.: \lall'ril'i:1n,k:1ffninu 
F 8 Ct'ntral och högre rcgion:tl ledning: lst:rndS:itlning av lwfiist;1ingar 

nd1 kascrnl'r 
1: 4 1:örsvart•ts m:11c·ril'iwrk 
I' 5 Försv:trt·ts fr•rsknings:tnsi:tlt 
1: 6 Försvarch radinanst:1ll 
I' 17 h:irsvars111t•dicinsk:1 fmskningsdcl,·g:1tinnl'n 
1: 20 lnsatsht•rt·dskap 111. 111. 
I· 24 GL'mt·n,a111111a myndighc:tl'r 111. 111.: lstiindsiittning av l.wfastninµ:1r ud1 

kasl'rn,·r 
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Litt. och nr 

GI 
JI I 
H4 

A nslagsrubrik 
~~~~~~~~~~~~ 

Civilförsvar 
Bncdskapsn:imtukn för psykologiskt försvar 
l·lygtl'kniska fiirsöksanstaltcn 

f..."a pi I al hudge t ,, 11 

Il (i Civilforsv:1r: Anskaffning av anl:iggningar 
Il 7 ,\nskaffning av vissa skyddsrumsanliiggningar 
111 I J\rm<'fiirbancl: Anskaffning av anliiggningar 
111 2 ~larinförband: Anskaffning av anbggning;ir 
111 3 Flygv:q1L'nförhand: Anskaffning av anhiggning:ir 
111 4 Cc·ntral och hiigrc rl'gional ledning: Anskaffning av anbggningar 
111 S GL'llll'lls:1mma mynclighl'll'r 111. rn.: Anskaffning av anEiggning:1r 
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111 6 Gcmensa111n1a myndigh<'lL'r m. rn.: Anskaffning av anliiggningar for för-
svarl'ts furskningsa11'talt 

111 7 1\11skal'l'11ing av vissa 1nilitiira anliiggningar 

Utnyttjande av äldre anslag 

I det nya budgetcringssystemet. avses samtliga anslag på driftbudgeten 

utom anslaget till c·xtra utgifter bli uppförda som förslagsanslag. Avsikten 

är vidare att kvarvarande beh[illningar p[i tk rambundna rcscrvationsansla

gen i det tidigare syskmet skall tillföras hudgetutjämningsfonden. Ett 

utnyttjande av i.ildrc anslag kan därför i fortsättningen endast komma i 

fråga för investeringsanslag och sådana reservations:rnsl:1g som inte omfat

tas av ramarna för det militi.ira försvaret och civilförsvaret. 

Till tknna grupp hör rest'rvationsanslaget Utredningar rörande förflytt

ning av vissa förband fr;'111 Järvaf:iltd m. m .. vilket till dl lwlopp av 2 

milj. kr. anvisadc·s :1v I 962 iirs riksdag p;i tilEiggsstat I till riksstaten för 

budgL'lard 1962/63 (prop. 1%2:190, SU 1962:191,rskr 1962:403). Dit 

hi·ir vid;1r<' invcsll'ringsanslagl't Markförvärv för nya fi_irliiggnings- och 

övningsnmriidcn för Svea livg;1rde od1 Svea ingenjörrl'g<'lllc'nte. vilket till 

L'l l samm;111lagt belopp av 71 milj. kr. ;111visades av l lJ63 och 19(1 7 iirs 

riksdagar tprop. 1963:184, SU 1963:211, rskr 1963:404 resp. prop. 

]9()7:110. SU 1967:102, rskr 1%7:250). P;i hiida dess:1 anslag bcriiknas 

<'n viss hd1:illning knrnma att finnas vid utgirngcn av innevarande 

budgetilr. Beh;illning;1rna hör även undn n;ista hudget:ir fa :rnvändas för 

de ;indamiil som ursprungligen avs~igs mc·cl anslagen. 

Hemställan 

lJndn iihnopande av Jet anförda hernstiilkr jag att Kungl. l\faj:t 

föresLJt- riksd:l.l!l'll alt 
I) i avvaktan pii särskild proposition i ämnet, för budget:iret 

I '!7 2/7 3 bnäkna utgiftsr:1mc·n för dl't rnilitiira försv:1rct till 

(J K'-1-K 000 000 kr. och utgiftsramen för civilförsv:Jl'el till 

1 26 KOO 000 kr., 
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2) medge att dd pi1 tilliiggsstat I till riksstaten för budgelårl't 

1962/63 anvisade rescrvationsanslaget Utredningar riirandc för

flyttning av l'issa förband från Järl'ilj'ä/tet m. m. och det senast 

för budgetåret 1967/68 under försvarl'ls fostighetsfond uppför

da investeringsanslaget Markförl'än· för nya förläggnings- och 

Öl'ningsnmråden för S1,ea /il>garde och S1.•ea ingenjörrcgcmente 

disponeras iivcn under budgctiin.:1 197 2/7 3. 
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DRIFTBUDGETEN Fjärde l11ll'lffltitc!11 

A Försvarsdepartementet m. m. 

A 1. Försvarsdepartementet 

1971/72 

1972/73 

Ansla)J 8 79'::. 000 1 

Försl:1g 9 (i 10 000 

I Bc·räknat bl'lopp 

1971/72 

-------------·-. -

l'erso1111/ 
Hand bggande personal 
Övrig 1wrsonal 

Anslag 
Avlöningar 
Sjukv:ird 
Resccrsii l t ni nga r 
LokalknstnaLkr 
Expensn 

81 
28 

109 

7 364 ()(JO 

15 000 
2nn nno 
591 UOO 
62.'i ()()(_I 

8 795 000 

16 

Ber:ikn:id 
iindring 
1972/73 

of. 
nf. 

of. 

+ 492 000 
+ 1 000 
+ 18 000 
+ 340 000 
- 36 000 

+ 815 000 

'.\kd hiinvisning till sa111111:111s1iillningen hemstiiiler j:1g :J!t Kungl. \laj:t 

föresl:i r riksdagL'l1 

att till Fiirsmrsdepar/e111e11/e/ för budgeL1rl'l I '!7'2/7 3 anvisa ett 

förslagsanslag av 9 610 000 kr. 

A 2. Vissa nämnder m. m. 

1971172 

1'!72/73 

4 '153 ()()() 1 

9 630 000 
I Ikr:iknat helnpp 

Fr:in ansl:1µl'I hes I rids uigiftL·r för riksviirdninµ;;niimnden, de Inka la 

v:i rdcri ngsnii 111ndnna. fiirsvarl'I s sbdL'rL·gli: ri ngsn:i m nd. I ol al försva rl'l s 

upplysningsnämnd, försvarL·ts pcrsonalv:irdsnämnd. törsvarl'ls L'l'llt r:lla 

arhl'i:1rskyddsnämnd. törsvarl'ls skolnämnd, sakkunniµa för r:1dgivning i 

puhliL'ilL'tsfr:1gor. försv:ircts fastiµhl'lsniimnd. rörsvarl'ls pl'fsnnalniimnd. 

fiirsvarets L"L•ntr:tla fiirdagsniimnd. milit:ira arhehlidslkkgatinncn. tnl:il

för;;va rl'l s di dsn:im ml. fiskL'sky ddsn:imndL'r inom försv;1 rsdepart ernent L'l s 
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verksamhctsomradc, värnpliktsniimnden. vapl'nfrinämnden, försvarets ha

verikom rn ission OL'h bislåndsutbildningsniirnnden. 

Friln anslaget utgi'tr vidare bidrag lill Centralförbundet Folk och 

Försvar och Stiftelsen Giillöfsta kurseenlrurn. 

1971/72 Beräknad 
ändring 
1972/7 3 

----- ·--·--- ····- -·· -- ··-------- - ·-

Personal 

Vape11fri11ä11111de11 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Bis/ allilSU t hildn ingmä 11111dl'11 
1-lanclEiggamk personal 
Övrig personal 

Ö1·riga 11ä11111Jcr 
1-landliiggamk personal 
Övrig personal 

Anslag 

Avlöningar 
Resecrsiittningar 
Loblkostnader 
Expenser 

Därav engångsutgifter 
Värderingar 111. m. 
Ersättningar till utredningsmän 111. Il 
Vissa kostnader för värnpliktiga m. tl. 

under bistiinds- och katastrofutbildning 
Vissa kostnadc•r för gemensamma 

stabsövningar m. m. 
Bidrag till Cent ralförbundl't Folk 

och Försvar 
Bidrag till Stiftelsen Giilliifsta 

kurscentru1i1 

To 1a !fiir.1Tarc Is llf!{llysn i11gsnäm 11d 

I. Annonskoslnaderna ökar rnc·d 50 000 kr. 

6 of. 
4 +I 

3 + 8,5 
3 + 0,5 

4 of. 
3 of. 

23 + 10 

2 006 000 +I 155 000 
117 000 + 225 000 
30 000 + 95 000 

150 000 + 432 000 
+ 227 000 

5 000 
I 180 000 + 

of. 
585 000 

+ 2 120 000 

60 000 of. 

575 000 + 50 000 

530 000 + 315 000 

4 653 000 + 4 977 000 

2. 1-"ör ökad försvarsinformal ion behövs 3S 000 kr. 

Försrnrcts centrala fiirctags11ii11111d och fiirsrarets centrala arbctarskydds

nämnd 

3. I.öneomriikningen innebär en kostnadsökning med 6 143 kr. 

4. Med hiinsyn till arbl'lsuppgiftcrna bör niimndnnas !!L'mc·nsamma 

kansli tillföras en tjiinsl för byriisckrl'lcrare, c'n tjänst för assistent od1 L'll 

tjänst för kontorsbitr~idc/kontorist. Samticli!o!t minskar hl'11ovl'l av medel 

för L'Xlra personal med 60 000 kr. t+ 71 40S kr.). 

2 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bil. 6 
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Vämplik tsnä111ndcn 

5. ML·d hiinsyn till arbelshl'lastningcn fi.\rdiggn hchov av en förste 

byråsekreterare, byräsl'krl'terarc eller amamiL·ns (+ 60 836 kr.). 

Vapcnfrinäm ndcn 

6. Löne- och prisomräkningen innebär en kostnadsökning med 

370 890 kr. 

7. Pi1 grund av öbde arbl'tsuppgiflcr och viss•1 organisatoriska föränd

ringar behövs ytterligarl' ett kontorsbitriitk/kontnrist samt en expcdi

tionsvakt ( + 69 999 kr.). 

Bis tå nd su tbild nings 11ii11111dc 11 

8. LönL'- och prisomriikning m. m. innebär L'll kostnadsökning med 

122'.'iOkr. 

9. Den l juli 1972 piibörjas utbildningen av 100 viirnpliktiga. vapen

fria tjiinstcpliktiga samt kvinnor för bist•indsin,<1tscr och katastrofhjiilp. 

För att grnomföra ut bildningen kriivs bl. a. tva tjfoster för lektorer Ornvud

lärare) i språk resp. allmiint bistånds- och btastrofarbete. Vidare behövs fy

ra tjänster för adjunkt (Wrare) förspr;lkutbildning. två tjänster för adjunkt 

(lärare) för utbildning hl. <1. i U-landskunskap. histi1ndsteknik och kata

strofhjiilp. en tjänst för adjunkt ( Eirart· l mecl halvtidstjiinstgöring inom 

iimnesomradet grundliiggande hJlsoviirdsuthildning samt en tjiinst för 

övningslärare i fysisk triining 0L"11 motortjiinsr. För hälsov;lrd m. m. för 

elevnna behövs en tjänst för översköterska mL·d h•tlvtidstjiinstgöring (+ 

640 026 kr.). 

Kansliet bt'llöver förstärkas 1rn:d L'n assisknl med hiinsyn till ökadt' 

arbetsuppgifter(+ 39 060 kr.I. 
För prövningsförfarandet vid uttagning till histiindsutbildningen samt 

för arvoden Jll. lll. till lltbiJclnillgSaSSiSlt'lllL'J". fÖrL'liisarl' lll. fl. behÖVS 

246 605 kr. 

10. J\vlöningsförmfocr m. m. till viirnpliktiga m. fl. bt>riiknas uppgä 

till 699 590 kr. 

11. För undervisningsmateriel m. 111. hL•hövs 423 535 kr .. varav för 

kostnader av eng~ngsnatur 223 535 kr. 

12. Vissa kostnadn för den katastrofutbildning ni. !11. som tillhanda

hillls av civilförsvarsstyrelsen och socialstyrL·lsen uppgär till 1 420 000 kr. 

13. För resor behövs 247 800 kr. 

Cc11tra/järb1111dct Folk och Fiirsrar 

12. Löne- och prisomriikning m. m. innebiir en kostn<.1dsökning med 

95 000 kr. 
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St1ftelsc11 Gällöfsta kurscentrum 

13. Löne- och prisomr:ikningen innebär en kostnadsökning med 80 000 

kr. 
14. Utgifter av engångsnatur för upprustning av kursgården samt 

komplettering av inventarier och utrustning ökar medelsbehovet med 

300 000 kr. 

Departcmen tschefcn 

Riksdagen har i skrivelse den 1 5 december I 970 anmält att den fattat 
principbeslut om biständs- och katastrofutbildning av värnpliktiga m. fl. 
(prop. 1970:162. SU 1970:221, rskr 1970:436). Mälet för utbildningen 

är att skapa en reserv för rekrytering av personal för bilateralt och 

multilateralt utvecklingssamarbctc samt för katastrofhjälp. Genom beslut 

den 2 april 1970 har en central nämnd inrättats för att leda utbildningen 

och en provisorisk kansliorganisation tillskapats den 1 juli 1 971. Utbild
ning av ca 100 värnpliktiga. vapenfria tjänstepliktiga samt kvinnor bör 
påbörjas omkring den 1 juli 1972 och huvudsakligen förläggas till Sandö 

inom Kramfors kommunblock. För utbildningen bör medel beräknas 
under detta anslag. Totalkostnaden för nästa budgetår beräknar jag till i 

runt tal 4 169 000 kr. Jag har därvid räknat medel för nio lärartjänster, 
varav en med halvtidstjänstgöring, samt för ytterligare en. assistent (9). 

Beträffande avtalsbara anställnings- och arbetsvillkor för personalen vid 

nämnden avser jag att ge statens avtalsverk det förhandlingsuppdrag som 
behövs. 1 medelsbcräkningcn ingår också ett belopp av sammanlagt 

1 420 000 kr. (12) som utgör beräknad ersättning för den utbildning 

m. m. som skall ombesörjas av civilförsvarsstyrelsen och socialstyrelsen 

samt ett engångsbelopp av 223 535 kr. för bl. a. anskaffning av undervis
ningsmateriel för biståndsutbildningsnämnden (11 ). 

Med hiinvisning i övrigt till sammanstiillningcn beräknar jag anslaget till 
9 630 000 kr. lliirvid har jag si\vitt avser övriga ändamål under anslaget 
dels heräknat medel för ytterligare en tjänst för kontorsbiträde/kontorist 
vid vapenfriniimnden (7), dels tagit upp ett engångsbelopp av 260 000 kr. 
för upprustning av byggnader och komplettering av inventarier m. m. vid 

Gälliifsta kurscentrum ( 14 ). 
Jag hemställer alt Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Vissa nämnder m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett 
förslags~mslag av 9 630 000 kr. 

A 3. Kommittt<er m. m. 

1971/72 J\ nslag 3 800 000 1 

1972/7 3 Förslag 4 200 000 
I Bcriiknat belopp 

Med hänsyn till den beräknade belastningen bör anslaget för nästa 
budgetår föras upp med 4,2 milj. kr. 
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J;ig hemsLiller att Kungl. Maj :t föreshi r riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgct{1rel 1972/73 anvisa elt 

förslagsanslag av 4 200 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1971/72 

1972/73 
Anslag 600 000 

Förslag 900 000 

Anslaget bör föras upp med 900 000 kr. Jag hemställer alt Kungl: 

Maj :t föresliir riksdagen 

att till Hxtra utgifter för budgl'tårct 1972/73 anvisa ett rcserva

tionsanslag av 900 000 kr. 

A 5. Reglering av prisstegringar för det militära försvaret 
A 6. Reglering av prisstegringar för civilförsvaret 

Under åberopande av vad jag har anfört tidigare hemställer jag att 
Kungl. Maj :t föreslftr riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för hudgetåret 

1972/7 3 beräkna 

l) till Reglering ar prisstegringar för det militiira förs1 1arct ett 

förslagsanslag av 480 000 000 kr.. 

2) till Reglering a1• prisstegringar för chiilförsl'aret ett förslags
anslag av 8 800 000 kr. 
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B Armeförband 

B 1. Armeförband: Ledning och förbandsverksamhet 
B 2. Armeförband: Materielanskaffning 
B 3. Armeförband: lständsättning av befästningar och kaserner 
B 4. Armeförband: Forskning och utveckling 

21 

Under åberopande av vad jag har anfört tidigare hemställer jag att 
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1972/7 3 beräkna 
I) till Amu!förband: Ledning och j("jrbandsrerksamhet ett för

slagsanslag av I 615 000 000 kr., 
2) till Armeförband: ll!aterielanskaffning ett förslagsanslag av 

535 000 000 kr.. 
3) till Anm!förband: Iståndsättning a~· befästningar och kaser

ner ett förslagsanslag av 42 000 000 kr., 
4) till Armeförband: Forskning och uti·eckling ett förslagsan

slag av 50 000 000 kr. 
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C Marinförband 

C 1. Marinförband: Ledning och förbandsverksamhet 
C 2. Marinförband: Materielanskaffning 
C 3. Marinförband: Iståndsättning av befästningar och kaserner 
C 4. Marinförband: Forskning och utveckling 

22 

Under åberopande av vad jag har anfört tidigare hemställer jag att 
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 
1972/73 beräkna 
l) till Jlfarinförband: Ledning och förbandsl'erksamhet ett för

slagsanslag av 525 000 000 kr., 
2) till Jlfarinförband: Materie/anskaffning ett förslagsanslag av 

325 000 000 kr., 
3) till Marinförband: Iståndsättning al' befästningar och kaser

ner ett förslagsanslag av 13 000 000 kr.. 
4) till Jlfarinförband: Forskning och ut1-'eckling ett förslagsan

slag av 50 000 000 kr. 
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D Flygvapenförband 

D 1. Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet 
D 2. Flygvapenförband: Materielanskaffning 
D 3. Flygvapenförband: Iständsättning av befästningar och kaserner 
D 4. Flygvapenförband: Forskning och utveckling 
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Under åberopande av vad jag har anförl tidigare hemst3ller jag att 

Kungl. Maj :L föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 

197 2/7 3 beräkna 

I) till Flygrapenförband: Ledning och förbandsJ!erksamlzet ett 

förslagsanslag av 855 000 000 kr., 

2) till Flyg11apenförband: Materielanskaffning ett förslagsanslag 

av 743 839 000 kr., 
3) till Flygi•apenförhand: !stdndsättning av befästningar och 

kaserner ett förslagsanslag av 20 000 000 kr., 

4) till FlygJ1apenförband: Forskning och 11tl'eckling ett förslags

anslag av 3 7 5 000 000 kr. 
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E Central och högre regional ledning 

Försvarsstaben 

Försvarsstaben är överbefälhavarens stab. I stabens uppgifter ingår 

bl. a. att biträda överbefälhavaren med ledningen av den operativa verksam

heten inom krigsmakten. Staben handhar därvid det operativa krigsförbe

rcdelsearbetct samt sådan verksamhet rörande mobilisering, utbildning, 

taktik, organisation, utrustning och personal som har direkt samband 

med den operativa verksamheten. Under överhl'fälhavaren leder och sam

ordnar försvarsstaben vidare lilngsiktsplaneringen, budgetarbetet, underrät

telse- och säkerhetstjänsten samt personalvårds- och upplysningsverksam

heten inom krigsmakten. 

Försvarsstaben är organiserad på en operationsledning och fyra sektio

ner för i huvudsak samverkansfdgor (sektion I), underrättelse- och 

säkerhetstjänst (sektion 2), personalfrågor och försvarsupplysning (sektion 

3) samt studie- och planeringsverksamhet (sektion 4). Dessutom finns L'n 
personalvårdsbyrå, en kommcndanturavdelning och en bdästningsinspek

tion. I sektion 1 ingår totalförsvarets signalskyddsavdelning. 

Delprogrammet Försvarsstaben bestar av programelementen Försvars

staben, Försvarsstabens personalvårdsbyr:l och Försvarets intendenturkär

stab. Verksamheten under delprogrammet har budgeterats på program

elementen som d:irl'fter förts samman till ett primäruppdrag inom 
huvudproduktionsomrädet Ledning od1 förbandsvcrksamhet .. 

Verksamheten finansieras friin förslagsanslaget Försvarsstaben. 

Programplan för perioden 1972/7 3-197 6/77 

BetrMfande utvecklingen av delprogrammet anför överbefulhamren 

bl. a. följande. 
I sina grunddrag fick försvarsstaben sin nuvarande utformning år 1961. 

Organisationen, som reviderades t1r 1965, är inte anp:issad till de ökade 

anspriik pil beredning av frl'dsorganisatoriska fr:'igor som har ställts på 

överbefälhavaren. En annan svaghet är svårigheten att leda och styra 

krigsmaktens personalfunktion på samma siitt som materielfunktionen. 

Det nya planerings- och ekonomisystemet bedöms ytterligare understry

ka dessa svagheter. 

Programelementet försvarsstaben inriktas mot att skapa en stab som är 

biittre liimpad iin f. n. att handliigga också sådana frågor som rör 

krigsmaktens fredsorganisation. Bland viktiga uppgifter i övrigt ingår 

att genomföra och redovisa en operativ underhtillsstudie och 

principer för krigsmaktsvärdering, att utforma och införa försökssystem 

rni:d ADB för operativ ledning, att utforma förslag till organisation av 
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den lägre regionala ledningen, att 111l·clvcrka i översynen av den befälsor

ganisatoriska uppbyggnaden av dt· fast ansLillda pers<.lnalki\n:rna samt att 

utarbeta perspektivplan för perioden 1976/77--1990/9 I. 
De kvalitativa miilen för försvarsstabens arbcll' är att omkring år 1975 

uppfylla de krav som har stiillts pii det nya planerings- Ol'h ekonomisyste

met och <itt vid programplanepcriockns slut ha befäst en gemens<im 

rationell metodik för operativ ledning inom försvarsstaben Ol'h militär

områdesstaberna. 
Verksamheten under programelementet Försvarsstabl'ns personalvtirds

hyrå inriktas mot atgiirder som dds syftar till att förbiit tra personalens 

villkor och arbetsförhi1llanden, dels vidgar de ansUlldas och värnpliktigas 

möjlighdl'I" att genom samverkan och medinflytanck bidra till ett gott 

produktionsresultat. Personalvårdsbyrån skall ges en funktionell indd

ning, som iir anpassad till planerings- och l'knnomisysll'mets principl'r 

med siirskilt beaktande av den uppföljanLk (inspekterandl'), analyserande 

och samordnande verksamheten. Amhitionl·n iir att personalv:1rdsbyri:ins 

kapacitet skall utveeklits så att paritet mellan bd10v och rl'SLirsn nils vid 

programplaneperiodens slut. Kapacitetshöjningcn skall i första hand ske 

inom nuvarande personalram. bl. a. genom interna organisationsföriind

ringar samt omfördelning och decentralisering av arbetsuppgifter. 

Verksamheten under programelementet Försvarets intendcnturkårstab 

påverkas av att försvarets intl'ncknturkår iinnu inte har fatt sin slutliga 

organisation och omfattning. Under programplancpniockn ber:iknas 

sammanförandel i k~trl·n av all inti:ndenlurpcrsonal kunna slutföras. Viss 

sannolikhet föreligger för att begreppet intendenturtjiinsl och inknden

turpcrsonal kommer alt uppgå i ett vidare bl'grepp, förvallningstjänst o.:h 

förvaltningspcrsonal. Piigiiende organisatoriska försök tyder pii dt'lla. 

Programelementet anpassas till den organisation av personalkårer och 

utbildningsanstalter som gl·nom pågi1t'nde utrl·dningar kan beräknas bli 

fastställd samt till de organisationsförändringar i övrigt inom krigsm:ikten 

snm bl·rör intendenturpc•rsnnal unckr programp!Jncperiodcn. 

lntcndenturkårstabens organisation ol·h samlokalisering med intendcn

turförvaltningsskolan rniistc Sl'S iivn. när beslut har fattats i kär- och/clkr 

utbildningsfrftgorna. Staben bör cliirvid ges l'll organisation som inte 

kriiver förstärkning med personal ur kommenderingsrl'Serven, vilket f. 11. 

behövs för att lösa uppgifterna. 

Den av öwrbcfälhavaren heriiknade utvecklingen av anslaget Försvars

staben framgår av följ an dl' sammanst:illning I prisEigc februari 1971; 

1 000-t al kr.). 

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 Summa 1972/77 

3 l 7521 34 406 34 352 34 298 34 298 34 298 171 652 

I \ll'riikn:it belt'PP 



Prop. I 972:1 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 

E 1. Försvarsstaben 

1971/72 
1972/73 

Anslag 31 752 000 1 

Förslag 33 660 000 

I Beräknat belopp 

Kostnader och medelsbehov 

Primärnppdrag m. 111. 1971/72 

26 

1972/7 3 

Överbefäl- Dcp. chefen 
havarcn 

-- . -· 

Ledning och förbandsverksamhet 31 752 000 34 406 000 33 660 000 

Summa kostnader för primiirupp-
dragt't 31 752 000 34 406 000 33 660 000 

Summa mcdclsbchLlV (anslag) 31752000 34 406 000 33 660 000 
-- --- ---- --·-·---·- ··--·-·---· 

Personal 
.. ------····-----------

Personalka tl'gori Antal tjänster 

1971/72 Beräknad iindring l 972/7 3 

Överbefäl
havaren 

-------------··-- ---· ---·-·---

Militär personal 
Officerare 157 of. 
Unclcrofficcran.: 4 of. 
Underbcfiil 12 of. 

Pensionerad militär personal i 
arrnJcstjänst 

Officerare 31 +I 
Undcrofficerarc 9 of. 

Ch•i/ personal 
Handl:iggandc personal 50 + 1 
Övrig personal 134 of. 

397 +2 
--·---·- --------- -

Överbefälhavaren 

A. Löne· och prisomräkning 

Dcp. chefen 

of. 
of. 
or. 

of. 
of. 

of. 
of. 

of. 

Lönc· och prisomr:ikningen inneb:ir en kostnadsökning med 2 307 000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

1. Försvarsstabens personalvärdsbyra 
För regionmusikens utnyttjande inom det militära försvaret behövs en 

tjänst för pensionerad officer(+ 26 000 kr.). 
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Redaktionen för den nystartade viirnpliktslidningen bl'hövcr tillföras 
ytterligare en fast anst:illd medarbetare(+ 57 000 kr.). 

För utökad utbildningsvnksamhet behöver en tillfällig befattning för 

konsulent bytas ut mol en tjänst för förste byråsekreterare (+ 13 000 
kr.). 

På grund av brist på personal måste konsulter utnyttjas i ökad 

ulstriickning (+ 32 000 kr.). 

I det nya planerings- 0L"!1 ekonomisystemet för inspcktionswrksamhc

ten som styrinslrumcnt större betydelse än tidigare. Som en följd av 

detta ökar resekostnaderna(+ 30 000 kr.). 

2. Försvarets intemknturkarstab 

Den gemensamma intencknlurkarcn stiiller större krav p{[ SL·kreteraren 

till intendenturkim.:hl'fen. Tjänsten föreslås utbytt mol en kansl.iskrivar

tj1inst (+ 2 000 kr.). 

Departementschefen 

Överbefälhavaren anser alt försvarsstabens n·rksamhl'l under program

planepl'fioden bör inriktas bl. a. på alt göra staben bättre liimpad iin f. n. 

att handlägga frågor som rör krigsmaktens fredsorganisation. Pcrsonal

vårdsbyrans verksamhet avses bli inriktad bl. a. mot åtgärder som syftar 

till att förbättra personakns arbetsförhiillanden. Intcndenturkårstaben 

bör enligt överbefälhavaren bl. a. anpassas till den organisation av perso

nalkiirer och utbildningsanstaller som kan beräknas bli fastställd under 
programplanepcrioden. Jag kan i huvudsak godta detta. Jag vill samtidigt 
anmäla att en översyn av den centrala stabsorganisationen kan bli 

nödvändig. 

Min heriikning av det totala medelsbchovet framgiir av sammanstiill

ningcn över kostnader och medclshehov. 
Jag hemstälkr att Kungl. 'Vfaj :t fön:sliir riksdagen 

att till Försi>arsstaben för budgetåret I 'J72/73 anvisa (,flt förslags
anslag av 33 660 000 kr. 

Armestaben 

ArmLlstaben är chdcns för armen stab. I stabens uppgifter ingilr bl. a. 

att biträda chefl'n för armen i vcrks:unhet som rör armens mobilisering, 

utbildning, taktik, organisation. utrmtning llch personal od1 som inte har 

direkt samband med d.:n opnativa v1:rksamhcten. Under chefen för 

armen svarar stabt'n vidare för armt:ns l{rngsiktiga planering. kdcr OL"h 

samordnar hudgdarhetct samt handhar enligt övcrbefalhavart>ns bestäm

mande ledningen av underdttdse- och säkerhdsljiinstcn samt personal

värds- och upplysningsverksamhetL'rl inom armLln. 

ArmJstahen 1ir organiscr:td p:l tre sektioner, sex lruppslagsavdelningar, 

en administrativ avdelning och en budgetavdelning. 
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Delprogrammet Arml:staben har ett programelement, Chefen för ar

mLin med armJstah,·n (utom FN-avddningen) och vissa pcrsonalH1rk<l

ningar. Verksamheten under Jelprogrammet har av chefen för armen 

budgckrnts pi följande internprogram. 

I. Prograrnmiissig ledning och verksamhet 

2. Produktionsmässig ledning och verksamhet 

3. Studi,·r, utveckling och större utredningar 

4. Intern ledning och administration 

5. Externa tjiinster 

lnkrnprogrammen har förts samman till ett primäruppdrag inom 

delproJuktionsomriidct Allmfo ledning och förbandsverksamhet. 

Verksamhckn finansieras fr~in försL1gsanslagl'l Armt!staben. 

Programplan för perioden 1972/73-1976/77 

Betriiffande utvecklingen av delprogrammet anför chefen för armen 
bl. a. följande. 

I början av perioden inriktas stabens verksamhet mot att utviirdcra 

konsekvenserna av kommande försvarsbeslut. För att tidigt få tillgång till 

beslutsundcrlag rörande frcdsorganisationens utveckling prioriteras stu

die- och utn:dningsvcrksamhetcn i delta avseende. Dessutom erfordras 

beslutsundcrlag för krigsorganisatoriska föriinJringar och anskaffning av 

materiel. Särskilda iltgiirder bi>r vidtas för <ltt gt•nomföra systemet med 

höjda prnsions:ildrar. I slutd av perioden kan g.:nomförande av föränd

ringar i ledningsstrukturen p:i lokal och liigre regional nivå komma att 

kräva hög prioritet. 

Förfodringar av annt!stabcns interna organisation skall syfta till för

bättrade lednings- och samordningsmöjlight'lcr sä alt bl. a. ansvarsförhäl

landcna för planering. budgetering och uppföljning kan anslutas till pla

nnings- och budgctningssystemets uppbyggnad. 

Den av d1efrn för armen b,"r:iknade utvecklingen av anslaget Arm<_<

stalx'n framgiir av följande sammanställning (prisläge februari 1971; 

I 000-tal kr.). 

1971/72 19n/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 Summa 1972/77 

27 19()1 29 151 29 151 29 151 

I BL'r:iknat lwlnpp 

E 2. Armt!staben 

1971/72 

1972/73 

An5lag 27 190 000 1 

förslag 28 450 000 

I Bcr:iknat belopp 

29 151 29 151 145 755 
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Kostnader och medelsbehm· 

Prim:iruppdrag m. m. 1971/72 1972/73 

Chefrn Dc·p. chl'fcn 

Allm:in ledning od1 förbancls
vcrksarnhct 

Summa kostnader 

,11•går: 
Utgifter som brlastar andra 

anslag 

Summa utbl'talningar för prim:irupp
draget 

Summa ml'dl'isbl'hov (anslag) 

Personal 

28 695 000 

28 695 000 

- 1 505 000 

27 190 000 

27 190 000 

för arm0n 

31 380 000 30 679 000 

31380000 30 679 000 

- 2 229 000 - 2 229 000 

29 151 000 28 450 000 

29 151 000 28 450 000 

------·--·-·-----·· 

Pl'rsonalkategori Antal tjiinsll'r 
----·-·-·----

1971/72 lkr:iknad ändring 197 2/7 3 

---·--·-· --------

Militär personal 
Officerarl' 
U ndcrofficcrarc' 
Underbefäl 

Cil'ilmilitär personal 
Läkare 

Pensionerad militär personal i 
arrodcstjänst 

Offi L'L' ra rl' 
l Jncll'rnfficc·rare 

Ch'il persrmal 
l landl:iggandc• pnsonal 
Övrig pc•r,onal 

Chefen för armen 

128 
14 
4 

2 

28 
15 

39 
142.5 

372,5 
·-·-·------------· 

A. l.öne- och prisomräkning 

Chefen 
för armc'n 

+5 
of. 
+ l 

of. 

of. 
of. 

of. 
nf. 

+6 
·---··-

Dt•p. chefen 

of. 
of. 
of. 

of. 

c>f. 
of. 

of. 
of. 

of. 
-·-----· 

Lönc- och prisomräkningL·n innebär l'll kostnadsökning med 1 517 000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

Produklionsm:issig ledning och verksamhet 

Rekrylcringssvi1righeter m. m. motiverar en iindr:.id lönest:illning för 
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chefen för sektion 3. På grund av ökat arbetsomfång bör tjänstt:r för 

stiillföretriidandc avdelningschef inriittas vid studie-, organisations-, ut

rustnings-, taktik- och ut bildningsavdelningarna. Personalavdelningen bör 

tillföras en tjänst för underbefäl avsedd för rekryteringsvcrksamhet (+ 

444 000 kr.). 

Departementschefen 

Chefrn för armen anser att armestabl'ns verksamhet undn programpla

nepnioden bör inriktas bl. a. på studier och utredningar rörande frcdsor

ganisationcns utveckling. Jag delar cknna uppfattning och vill samtidigt 

understryka vikten av att verksamhett:n anpass;;is till annät utrcdnings

arbete inom detta omrade. 

Min beriikning av del totala mecklsbchovd framg:ir av sammanstiill

ningen över kostnader och medl'lsbehov. 

Jug hcmstiilkr att Kungl. Maj :l förcsbr riksdagen 

att till /lrmcstahcn för hudgetiirct 1972/73 anvisa ett fiirslagsan

slag av 28 450 000 kr. 

Mariustaben 

Marinstahen är chefens för marinen stab. I stabens uppgifter ing<lr 

bl. a. all biträda chden för marinen med ledningen av marinens mobilise

ring. utbildning, taklik. organisation. utrustning och personal i den mtin 

sådan verksamhet inte har direkt samband med den operativa verksamhe

ten. Under chefen för marinen svarar staben vidare för marinens långsikti

ga planering, leder och samordnar budgetarbetet samt handhar enligl 
överbefälhavarens bl'sl~i mm amle ledningen av underrii t l clsc- och sii kcr

hetstjä nsten samt personalvårds- och upplysningsverksamhetcn inom ma
rinen. 

Marinstabcn Ur organiserad pii en planeringsavdclning. fyra sektioner. 

en kassaav\.lelning och en chC'fsexpcdition. Under l'hcfcn för marinen 

lyder chcfl'n för sjliviirnskåren som i sin allmiinna ledning av kåren 
bilr~ids av sjöv:irnskilrens stäb. 

Del progra mm cl Marinstaben best~1 r av prngra mclcmen ten Chcfe n för 

marinen med marinstahcn och Sjövärnskiircns stab. Verksamheten under 

delprogrammet h<n budgeterats pi1 prograrnclemenkn som tlärerter har 

förts samman till ett prim:iruppdrag inom delproduktionsomddet All

rniin ledning och förbandsverksamhl'l. 

Verksamhelt•n finansieras från förslagsanslagt't !\1arinstaben. 

Programplan for perioden 1972/73-1976/77 

Betriiffande utvecklingen av delprogrammet anfiir chefen jiir marinen 

bl. a. fiiljande. 

Marinslabt•ns sammansiittning cxh organisation styrs huvudsakligen av 
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frcdsorganisatoriska krav. Verksamheten under programplaneperiodcn 

kommer att inriktas mot de fasta rutiner som planerings- och program

budgetsystemct kräver och mot planerade större uppgifter, i huvudsak 
inriktade på översyn av marinens frcdsorganisation. Verksamheten kom
mer också att omfatta en fortlöpande anpassning av stabsorganisationen 

till förelagda uppgifter. Bland viktiga uppgifter för staben ingår utform

ningen av örlogsbascrs och kustartilleriförsvars organisation, översyn av 

sjövärnskårens organisation, utformning av planer för marinens medver

kan vid havsforskning, översyn av olika utbildningssystem, översyn och 

genomförande av större krigsorganisatoriska förändringar samt nybygg

nads- och ombyggnadsprojckt för fartyg. 
Den av chefen för marinen beräknade utvecklingen av anslaget Marin

staben framg;lr av följande sammanställning (prisläge februari 1971; 

1 000-t al kr.). 

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 Summa 1972/77 
-----······· -------- --------·-

20 8861 22 772 22 772 22 772 22 772 22 772 I 13 860 

1 Beräknat belopp 

E 3. Marinstaben 

1971/72 Anslag 20 886 000 1 

1972/7 3 Förslag 22 390 000 
1 Beräknat belopp 

Kostnader och medelsbehor 

Primiiruppdrag 111. m. 

Allmiin ledning och förhand'
verksamhet 

Summa kostnader för primär
uppdraget 

Summa medelslll'hov (anslag) 

Personal 

Personalkategori 

--------·-----· -

1971/72 

20 886 000 

20 886 000 

20 886 000 

1972/73 

Chefen för 
n1arincn 

Dep. chefen 

22 772 000 22 390 000 

22 772 ()()() 22 390 000 

22 772 000 22 390 000 

------- ·- ·-----------

Antal tjiinskr 

1971 /72 Tkriiknacl iindring 1972/73 

Chefrn for lkp. chefen 
marinen 

---------- - ·--

Militär personal 
Officcrarl' 
Un<krofficcra rL' 
Underbefol 

103 
40 
22 

+I 
of. 
of. 

of. 
of. 
of. 
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l\'rsonalka tegcHi Antal tj:inskr 

., ') _,_ 

1971/72 lkräknad ändring 1972/73 

Chd'cn för 
marinen 

---·-·------ ----- ---- -·· -

Cil'ilmilitär perso11al 
"l\'knisk pc·rsonal 
Likarc 

Prnsionerad 111ilitiir pcrso11al i arrodcstjä11st 
om~rure 16 
l:nckrufficnarc 5 

Cfril pcrso11al 
HandEig)!ande personal 11 
Övrig personal 132 

331 

Chef en för marinen 

A. Löne- och prisomräkning 

of. 
of. 

nf. 
of. 

+I 
+ 0.5 

+ 2,5 

lkp. chefen 

of. 
of. 

of. 
of. 

nf. 
of. 

of. 

Löne- och prisomriikningen innehiir en knstnadsiikning med l 683 000 

kr. 

R. Uppgiftsfiirändringar 

Ökade arbc'tsuppgifkr mol ivcrar att marinstahen tillförs en tjänst för 

byriiassistent för bearbetnings- od sammanst;illningsuppgifter vid stabrns 

underr:itldscavdt'lning. en tj:inst fiir assistent med sj;ilvstiindigt ansvar fiir 

verksamheten vid did,;expedition,·ns reprograficentral, en tjänst för 

assisti:nt fiir förvalt ningsuppJ!ifter vid m:1ri11sl ahens allmiinna avdelning 

och en ljiinsl för assistent vid kustartilleriets truppregister. Om dessa 

tjänster tillkommer k•1n samtidigt tjänster för en tekniker och tvii och ett 

halvt biträde utgii (+ 74 000 kr.). 

Krav kommer att ställas pi1 chc·frn för marinen i samband mc·d 

utvt'cklingcn inom havsforskningens omri1(k rn. m. Ett dykcrikontor för 

marinen bör hygga,; upp inom marinstahcn. För ändamftld hör staben 

tillföras tjiinstcr för en chef för k1)ntorct och en sekreterare (+ l 2<J 000 

kr. I. 

Departemen tschefen 

Chefen för marinen anser alt marinstabcns vnks;1mhct undn program

pl•mepcrioden bör inriktas bl. a. pii dt' fasta rutiner som planerings- och 

budgcteringssystcmct kräver och p{1 översyn av marinens rre<lsorganisa

tion m. rn. Jag kan i huvudsak godta denna inriktning. Jag vill samtidigt 

understryka vikaten av att arhctd med fredsorganisationcns utveckling 
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bedrivs samordnat med annat utredningsarbete inom detta område. 

Min beräkning av det totala medelsbehovct framgår av sammanställ

ningen över kostnader och medelsbehov. 

Jag hcmsWller alt Kungl. Majl:t föreslår riksdagen 

att till Marinstabcn för budgetiirl'l 197 2/7 3 anvisa ett förslagsan

slag av 22 3 90 000 kr. 

Flygstaben 

Flygstaben iir d1efons för flygvapnet st;.ib. I stabens uppgifter ing;lr 

bl. a. att hitriida chefen för flygvapnet med ll'dningl'n av flygvapnets 

mobilisl'ring, utbildning, taktik, organisation. utrustning och personal i 

tkn mi1n si1clan verksamhet intl' har direkt samband 1m•d den operativa 

verksamheten. Undt'r chefen för flygvapnl'I svarar stahen vid;.ire för 

flygvapnets l:ingsiktiga planering, leder och samordnar budgetarbetet samt 

handhar L'nligt överbefälhavarens bestämmande ledningl'n av underdttl'l

sc·- och siikerhdstjiinslt'n samt personalvi1rds- och upplysningsverksamhe

lt'n inom flygvapnl'l. 

Flygstaben iir organiser;.id på en planeringsavdclning, tvi\ sektioner, en 

flygsiikcrlwtsavdelning. en systemgrupp, en chefsexpcdition och ett 

n:ntralorgan för den milit·Jra viidertjiinsten. 

Dclprogramml'l Flygstaben har ett programelement, Chefen för flyg

vapnet med flygstaben. Verksamheten under delprogrammet har av che

fen för flygvapnet budgeterats pi1 följande internprogram. 

I. l'rogrammiissig kdning och verksamhet 

2. Produktionsmiissig kdning och VL'rksamhl'l 

3. Studil'r, utVl'd;ling och större utredningar 

4. Intern kdning och administration 

.5. Övrig verksamht't 

Internprogrammen har förts samman till l'lt primäruppdrag inom 

delproduktionsomri1dl'l Allm:in ledning och fiirh;.indsvcrksamhct. 

Verks;1mltctcn finansieras frirn förslagsansl;1gl'I Flygstalwn. 

Programplan för perioden 1972/73-1976/77 

Bc'l riiffande utvec·klingcn av delprogrammet ;rnför chefen fiir flygra11-

nct hl. a. fiilj;111de. 

Vnksamht'lL'n skall mot bakgrund av utvt'cklingL'll inom huvudpro

gr;1mmct Flygvapenförhand inriktas p;I studier av den frnmt ida utform

ningen av förhandstyper och matcril'i inom flygvapnet. Vidare skall den 

be-slutade org;1nis;1tionsföriindringen av Roslagl'ns. Swa och llallands 

flygkårer samt Södertörns flygflottilj genomföras. verksamheten vid 

J·lygvapnL'ts Si"\dntiirnsskolor byggas upp od1 viss Vl'rksamhet flyt tas 

iivc·r till Flygvapnl'ls Halmstadsskolor. Bland viktiga uppgifter i övrigt 

3 Riksdagen 1972. 1 samt. Nr 1. Bil. 6 
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ingår studium av krigsorganisationcn för hasförlrnndcn på 1980-talel, 

utveckling av chefens för flygvapnet styrsystem samt utveckling av eko

nomisystem för flygstabcn. 
Den av chefen för flygvapnet beräknade utvecklingen av anslaget Flyg

staben framgår av följande sammanställning (prisläge f..:bruari 1971; 

I 000-tal kr.). 

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 Summa 1972/77 

26 4871 29 329 29 329 29 329 29 329 

I Beräknat belopp 

E 4. Flygstaben 

1971/72 
1972/73 

Anslag 26 487 000 1 

foörslag 29 090 000 

'lkriiknat belopp 

Kostnader och mede/sbc/101, 
-·-·--···- ···- ----~-----·-·---------

Primi·iruppdrag m. m. 197 l/72 

29 329 

1972/73 

Chefen för 
flygvapnet 

146 645 

Dep. chefen 

----------- -· ·--··-----

Allmcin kdning nch förbands
verksam het 

Summa kostnader för primär
uppdraget 

Summa medelsbchnv (anslag) 

Pasonal 

-----··---·--· .. 

26 487 000 

26 487 000 

26 487 000 

29 J29 ono 

29 329 000 

29 329 000 

29 090 000 

29 090 000 

29 090 000 

Pc.rs< •nalk a tcguri Antal tjiinskr 

1971/72 

Militär personal 
Otliccra1"<' 93 
lind c·rcifficc r:ire 20 
llndc·rhl'f"iil 9 

Cil-ilmilitär personal 
Tc,knisk pcrsnnal 4 
l.iikarc 4 
Övrig pc•rsonal 31 

Pe11sin11erad militär personal i an•odestjii11st 
Offic'c>rarc 11 
Undcrofficc·rar,• 7 

Bcriiknad ändring 197 2/7 3 

Chl'frn för 
flygvapnl't 

+ I 
of. 
+ I 

of. 
of. 
+2 

of. 
of. 

Dep. chefen 

of. 
of. 
of. 

of. 
of. 
of. 

of. 
ur. 
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---- ------·-·· -·~·---

Personalkategori Antal tjänster 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Civil personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Chefen för flygrapnct 

A. Löne- och prisomräkning 

18 
148 

345 

Chefen för 
flyb'Vapnet 

of. 
of. 

+4 
-----··~---· ----

Dep. chefen 

of. 
of. 

of. 

Lönc- och prisomräkningL·n innehiir en kostnadsökning mL·d 2 316 935 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I. Programmiissig ledning och vcrksarnhl'I 

Resekostnaderna för inspektionstjiinsten ökar med 25 000 kr. 

2. Produklionsmiissig ledning och verksamhet 

För styrning och övervakning av flygtrafikkdningsorganisationen samt 

för handliiggning av matcrieUrendcn som rör flygtrafiklcd ningsorgan 

behövs ytterligare tv:J stahstrafikledare (+ 144 113 kr.). 

Vid flygstabens sambandscenlral behövs ytterligare en tjänst för 

rustmiistare för ledning och övervakning av den viirnpliktiga personalen 

(+ 44 208 kr. L 

Resekostnaderna för inspcktionstjiinsten ökar med 25 000 kr. 

3. Studier, utwckling och störrL' utredningar 

Vid ADB-avdelningen behövs yttnligare en ljiinst för rcgl·mentsofficer 

a~wdd för projektledan: för fredsorg.inisationssyslC'mct (+ 71 975 kr.). 

4. Intern ledning od1 administration 

ADB-kostnaderna ökar med 215 000 kr. 

Departemcntschefen 

Chl'fen för flygvapnd anser att flygstahcns wrksarnhct under program

planeperiodcn bör inriktas bl. a. pii att studer~i den framtida utformning

en av förhandstyper inom flygvapnet 0L'11 att gcnomför;J beslutade 

organisationsförändringar. Jag kan godta denna inriktning. 

Min ber~ikning av dl'l totala medclsbehovcl framg~r av sammanstall-
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ningcn övn kostnader och medelsbehov. 

fog hemställer att Kungl. Maj :l föreslår riksdagen 

att till Flygs/aben för budgetiirel 1972/7 3 anvisa ett förslags:rn

slag av 29 090 000 kr. 

Militäromritdesstaber m. m. 

Militärområdesstaberm och (;otlands militärkommandostab är militär

befälhavarnas resp. militiirkommanclochefens stabsorgan. I stabernas upp

gifter ingår bl. a. att biträda militärbefälhavaren (militärkommando

chefcn) med förberedelser för och ledning av militäromddets (militiir

kommandots) försvar. Staberna svarar i fred för operativa krigsförbere

delser m. m. samt biträder med ledningen av utbildnings- och mobili

seringsverksamheten, underrättelse- och siikerhetstjänsten samt perso

nalvårds- och upplysningstjänsten m. m. inom militärområdet (militiir

kommandot ). 

Militiiromddesstaberna är organiserade på fem sektioner (mililärkom

mandostaben p[1 fyra sektioner) och en stabsavdelning. Vid vissa militiir

omriidesstaber finns dessutom en flygsektion. 

Intendenturförvaltningarna är mili tärbefiilhavarnas (militärkommando
chcfens) organ för den verksUllande inlendenturförvallningstjänslen. 

Förvaltningarna är vardera organisnadl' på dl ledningsorgan och underly

dande förräcl m. m. 

Tygfri rvaltni nga rnä ii r 111 il i tärbefälhava rnas ( militii rkom man dochefons) 

organ för den verkstiillancle tygförrådstjänskn. Förvaltningarna iir varde

ra organiserade pii ett leclningsorgan och unckrlydande förr~ld. 

Delprogrammet Militärområdesstaber m. m. bestiir av programelemen

ten staber, intendenturförvaltningar med regionala förråd och tygförvalt

ning~n med regionala förråd för varje militäromrade och Gotlands 

militärkommando. Verksamheten under delprogrammet har budgeterats 

på programl'lemcnten som diirefter förts samman till tre primiiruppdrag 

inom delproduktionsomriidt'na Allmiin ledning och förbanclsverksamhet, 

Opt'rativ och krigsorganisatorisk verksamhl'l samt Utbildning till och av 

fast anstiilld personal m. fl. 

Verksamheten finansieras fri:in förslagsanslaget MilitiirområdL'Sstabcr 

m. m. 

Programplan för perioden 1972/7 3-- 1976/77 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför överbeji'illwvaren 

bl. a. följande. 

Under de närmaste iirrn föntlSL'S inte ni:igra förändringar i fdga 0111 

organisation och uppgiftsförcldning i stort inom den högrL' regionala 

lcclningsniviin. Möjlighclnna att tillfiira den högre n:gional:J kdningsni

vän ytterligare personal är starkt bt'griinsade. Striivan är att minska 

personalkostnaderna inom eldprogrammet. 
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Inom förvaltningsområdl.!t fortsätter rationaliseringen av främst verk

stadsdriften och förddsverksamhcten. 
Införandet av planerings- och budgeteringssyskmet samt militärbefäl

havarnas uppgifter inom detta innebär förändringar av uppgifter och 

ansvar som påverkar organisationen inom de olika programdementcn. 

Pågående försöksvcrksamhet avses bl. a. ge underlag för erforderliga 

ändringar. 
I fråga om operativa och krigsorganisatoriska uppgifter - dvs. krigs

planliiggning. tillämpningsövningar och insatsberedskap, underrättelse

och sä kerhdstjänst, krigsorganisationsänd ringar, mobiliseringsberedskap 

och truppförsök - förutsätts verksamheten behålla oförändrad omfatt

ning. Det nya systemet för inskrivning o.:h personalredovisning medför 

ökade krav på miliEirbcfälhavarnas insatser för planering och ledning av 

personaltjänsten. 
Militärornrådl·sstabl'fnas fackvcrksarnhe.t - upplysningsverksamhct, 

personalvårdstjänst. hälso- och sjukvårdstjänst - beräknas behålla nuva

rande omfattning. 
Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget iV1ilitär

omrädesstab.:r m. m. framgår av följande sammanställning (prisläge feb

ruari I 971; I 000-tal kr.). 

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 Summa 1972/77 

103 076 1 107 363 107 144 106 999 107 003 107 01 l 5 35 520 

I Bl·riiknat belopp 

E S. Militärområdesstaber m. m. 

1971/72 
1972/73 

Anslag I 03 076 000 1 

Förslag I 05 000 000 

I Beräknat belopp 

Kostnader och mede/sbeho1• 

Prim:irnppdrag m. m. l 971/7 2 1972/73 

- .. ---- - --· ----

Allm:in ledning och forbands
wrksamhl't 

Operativ och krigsorganisat<>risk 
vl'rksamhl't 

Utbildning till och av fast ansliilkl 
personal m. Il 

Summa kostnader för primär
uppdragen 

Summa ml·dclsbchov (anslag) 

Överbl'fal
havarl'n 

lkp. chefen 

------ - ·-------·- -· 

8 246 uuo 
96 627 uou } 

8 589 000 LOS UUO 000 

2 147 000 

92 768 000 

2 062 000 

103 076 000 I 07 363 000 I 05 000 000 

103 076 000 I 07 363 000 105 000 000 
-- ----· -------·- ·----- ------- ---- --· ------
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Personal 

P~rson:1lkatcgori Antal tjänster 

Militär personal 
Officerare 
UndcrufficL'rarc 
Und<.!rbcfal 

Cirilmilitär pcrso11al 
Teknisk personal 
Läkare (vl'tcriniirer) 

Pensionerad militär pasonal i 
an•odestjä11st 

OffiCL'rarc 
Undernfficcrare 

Cfri/ personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

--------------

Överbefälhavaren 

Löne- och prisomräkning 

1971/72 

227 
115 
24 

50 
20 

74 
76 

105 
1 210 

1 901 

13eriiknad ändring 197 2/7 3 

Överbefäl
havaren 

of. 
of. 
of. 

of. 
of. 

of. 
of. 

of. 
of. 

of. 

Dep. chefen 

of. 
nf. 
of. 

of. 
of. 

of. 
or. 

of. 
of. 

of. 

För löne- och prisomräkning begärs en anslagsökning med 4 287 000 
kr. 

Departementschefen 

Överbefälhavaren anser att verksamheten inom delprogrammet Militär
områdesstaber m. m. i stort bör behalla nuvarande omfattning under 
programplaneperioden. För egen del vill jag erinra om att militärområ
desstabcrnas och militärkommandostabcns organisation g:lr tillbaka på 
beslut av 1964 och 1966 års riksdagar (prop. 1964:109, SU 1964:189. 
rskr 1964:362 resp. prop. 1966:110, SU 1966:99, rskr 1966:248). I 

samband med den översyn som f. n. sker av organisationen på lägre 
regional nivå görs också viss översyn av den högre regionala organisatio
nen. Erfarenheterna av 1966 års organisation för militärområdesstaberna 
och resultaten av pågacnde översyn kan ge anledning till vissa förändring
ar av militärområdesstabernas och militärkommandostabens uppgifter 
och organisation. Strävan bör vidare vara att minska personalkostnaderna 
inom delprogrammet. 

Min beräkning av det totala medelsbehovct framgar av sammanställ
ningen över kostnader och mcdelsbchov. 
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Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 
att till Militärområdesstaber m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett förslagsanslag av 105 000 000 kr. 

Krigsorganisation för vissa staber m. m. 

Delprogrammet Krigsorganisation för vissa staber m. m. består av 

programelementen Krigsorganisat ion för centrala staber, Krigsorganisa

tion för militiirområdesstaber och Gotlands militiirkommandostab, Krigs

organisation för militäromddenas och Gotlands militärkommandos tyg-, 
intendentur- och verkstadsförvallningar, Krigsorganisation för regionala 

viirnpliktskontor samt Gemensamma stabsplatscr för lägre regionala 

staber. 
Delprogrammet berör huvudprocluktionsområdena Ledning och för

bandsverksarnhet samt Materielanskaffning. Frågor rörande det sistnämn

da huvuclproduktionsområdet :.ir fortfarande under beredning. I det följan

de behandlas därför endast verksamheten inom huvudproduktionsområdet 

Ledning och förbandsverksamhl'l. 

Inom detta huvudproduktionsomrilde har överbefälhavaren budgeterat 

verksamheten på två primäruppdrag inom delproduktionsområdena All

män ledning och förbamlsverksamhct samt Operativ och krigsorganisato

risk verksamhet. 
V.:rksamhelt'n inom huvudproduktionsområdct finansieras från för

slagsansbget Krigsorganisation för vissa staber m. m.: Ledning och för

bandsverksamhct. 

Programplan för perioden 1972/73-1976/77 

Den av överbefälhavaren ber:iknade utvecklingen av anslaget Krigsorga

nisation för vissa staber m. m.: Ledning och förbanclsverksamhet framgår 
av följande sammansrntlning ( prisliigc februari 1971 ; 1 000-tal kr.). 

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 Summa 1972/77 

111831 11826 l 1. 926 l l 686 12 011 11 991 59 440 

l UL'riiknal belopp 

I övrigt är programp\ancn av sadan natur att ni'trmare redogörelse inte 

bör liimn:is till statsr;}dsprotokollet. Ytterligare upplysningar torde fö 
inhiirntas av de handlingar som kommer att tillhandahållas riksdagens 

försvarsu !skott. 
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E 6. Krigsorganisation för vissa staber m. m.: Ledning och förbandsverk

samhet 

1971/72 

l 972/73 

Anslag 11 183 000 1 

Förslag l l 790 000 

I Beräknat belopp 

Kostnader och medelsbehov 

Allm~in ledning och förbands
vcrksamhct 

Operativ och krigsorganisatorisk 
vcrksarnhct 

Summa kostnader för primär
uppdragen 

Summa rncdclsbd1ov (anslag) 

Överbefälhaioaren 

A. Prisomräkning 

1971/72 

10 654 000 

529 000 

Il 183 000 

11 183 000 

1972/73 

Övl'rbcfäl
havarcn 

Dcp. chefen 

11476000! 
11 790 000 

350 000 

11 826 000 11 790 000 

I I 826 000 11 790 000 

Kostnaderna bnäknas öka med 822 000 kr. till följd av hyreshöjning-

ar. 

B. Uppgiftsförändringar 

Operativ oi..:h krigsorganisatorisk vcrksamhi:t 

På grund av färre övningar minskar kostnaderna med I 79 000 kr. 

Departementschefen 

Jag kan i huvudsak godta den inriktning som livcrbl•fiilhavaren har 

angett för verksamheten under programplaneperiodcn. 

Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställ

ningen över kostnader o.:h mcdclsbchov. 

Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

:.itt till Krigsorganisation för rissa staber m. m.: Ledning och 
förbandsi•erksamhet för budgetåret l 972/73 anvisa ett förslags

anslag av 11 790 000 kr. 
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E 7. Krigsorganisation för vissa staber m. m.: Materielanskaffning 
E 8. Central och högre regional ledning: Iståndsättning av befästningar 
och kaserner 

Under åberopande av vad jag har anfört tidigare hemställer jag att 
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 
1972/73 beräkna 
I) till Krigsorganisation för l'issa staber m. m.: Materie/anskaff

ning ell förslagsanslag av 27 000 000 kr., 
2) till Central och högre regional ledning: Iståndsättning al' 

befästningar och kaserner ett förslagsanslag av 8 000 000 kr. 
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F Gemensamma myndigheter och funktioner 

Försvarets civilförvaltning 

Försvarets civilförvaltning leder och övervakar krigsmaktL'ns avlönings-, 

kassa- och riihnskapsviisende. I verkets uppgifter ingär också bl. a. att 

svara för skaderl'gkringar, indrivningar och andra rättsliga angl'liigl'nhl'tcr 

inom försvaret samt att vara försvarets pall'ntorgan och tillsynsmyndig

hl'l för farniljl'bidragsv..:rksamhden. 

Chef för civilförvaltningen iir c>n gL'nL·raldirL'ktör. Vnkl't iir organiserat 

pii fyra bydl'r. Dessa iir kanslibydn, Lillll'ralbyr:1n. rL·visionsbyriin och 
juridiska byrån. För ledning av försöksvcrksamheten med gl'mensam 

datadrift inom försvaret har inriittats en siirskild cnhd datadriftled

ningen. 

Delprogramml't Försvarets civilförvaltning bt'st:ir :JV programekrnenten 

Försvarets L'ivilförv:Jltning, Krigsorganisation för försv;1rds civilförvalt

ning och Försvarets d;1tadriftorganisation. Yerksamhden und..:r lklpro

grammet har budgeterats på programckmentl'n, varvid förvaltningen har 

delat upp programelementet Försvan.>ts civilförvaltning p[1 fi'iljande in

ternprogram. 

I. lkdovisning, utveckling. löne- och viirnpliktsiirL'ndL'll 

2. Revision 

3. Juridisk verksam hl'l 

Hiirtill kommer n•ntr;tl administration för de trL' internprogrammen. 

Programl'lernl'nkn Försv;1rets civilförvaltning od1 Krigsorganis;1tion 

för försvarets civilförvaltning har fiirts samman till dt prim~iruppdrag 

innm dclprnduktionsomr;hkt Allmiin kdning och förbandswrks;1mhct. 

Prini:iruppdragd finansil'ras frän förslagsanslaget Försvards civilförvalt

ning. Som uppbönhm<::dt>I rl'dovisas inkomster av viss avliiningsutriikning. 

Försvarets datadriftorganis;.ilion utgiir ett primiiruppdrag som redovi

sas som sjiilvbiirandc vnksamhet undl'r ansl.Jget Försvarets civilfiirvall

ning. 

Programplan för perioden 1972/73-1976/77 

lktriiffande utvecklingen av internprogrammen m. 111. ;.inför jiJrsrarets 

civilförraltning bl. a. följ;mde. 

lnlt'rnprogrammct Redovisning, utveckling, löne- och viirnpliktsärcn

dcn omfattar huvuddelarna av kansli- och bmer:Jlli~'ral'fnas uppgifter. 

Kanslihyr:ins verksa111hL·t under hudgl'LirL·n 1972/73-1976/77 hl'riiknas 

omfatta i stort Sl'l l samma ;1ktivi!ekr ~•>111 har ingiilt i verksamheten 

budgl'liirt'l 1970/71. Verksamhdens om faltning nch karakt:ir kan under 

pl'rilldL·n komma alt 1indras i dL~Tl m;in förändringar sker inom omrilden 

sum bnör hl. a. de anstiilldas och de viirnpliktigas förmi111l'r samt 
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krigsmaktens pl'fsonalorganisation. Vissa större reformer inom bydns 

områden, t. ex. förvaltningslagen, avtalsregleringen av reseomddet <Wh 

införandet av ett personaladministrativt informationssyslem (PAJ) förut

ses redan nu komma att påverka verksamheten. 

För kameralbyri.\.n förutses bdydande för:indringar i verksamhetsin

riktningen. Dessa förändringar hänger fr:imst samman med uppdraget att 

i samband med införandet av försvarets planerings- och ekonomisystem 

utvl·ekla och sätta i drift redovisningssystem för försvarskonCl'flll'n. 

för1indringar beräknas också bli en följd av uppdraget att införa system S 

i försvaret. Verksamheten kommer vidare att piivcrkas av pågifrndc 

försöksverksamhet med PAI. 

Internprogrammet Revision omfattar verksamhden inom revisionsby

riin. Målet för revisionsbyråns verksamhet under planeringsperiotkn :ir alt 

vidarn1tveckla revisionsverksamheten inom försvar,·t enligt de principer 

som har beslutats av 1967 års riksdag ( prop. 1967 :79, SU 1967 :82, rskr 

1967:194). I anslutning hiirtill övervägs formerna för r,·Jovisningsn:vision 

och intern kontroll inom försvaret. Vidar,· prövas nya hjiilp1m·del för 

granskningsarbetet. Bl. a. kommer de under budgdårct 1970/71 pilbörja

de försöken med datamaskinstödd revision att fortsätta. Mot slutet av 

planeringsperioden förutsätts en ny revisionsorganisation vara genom

förd. Konsekvenserna diirav är inte nu möjliga att överblicka. 

Till internprogrammet Juridisk verksamhet hänförs juridiska byråns 

uppgifter. Juridiska byriln :ir främst ett serviceorgan för försvarets 

myndighder och allmänheten. Nagra förändringar inom byräns verksam

hetsområden som skulle medföra nJgra större iindringar av arbetsuppgif

terna under programplaneperioden kan inte förutsiigas. En viss ökning av 

bl. a. skaderegleringsärendcn och patenträttswrksamheten kan emt'llertid 

förutses. 

Inom programelementet Krigsorganisation för försvarets civilförvalt

ning planeras under perioden vissa organisationsföriindringar. 

Programelementet Försvarets datadriftorg:rnisation omfattar civilför
valtningens ledning av försöksverksamhetcn med gc1m·nsam datadrift 

inom försvart"t. Försöksperioden str:icker sig !. o. m. den 30 juni 1974. 

Syftet med försöksverksamhetl'n är att inhiimla undl'rlag för hl'slut om 

teknisk, ekonomisk och organisatorisk samordning av datamaskindrifkn 

vid f. n. försvarets civilförvaltning, försvarets 1mtl'rielverk <Kh viirnplikts

verket. 

Den :iv civilförvaltningen beräknade utvecklingen av anslaget Försva

rets civilförvaltning framgår av följande sammansnillning (prisläge februa

ri I 971; I 000-tal kr. l. 

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 Summa 1972/77 

174991 18951 1.8 95 I 18 951 18 951 18 951 94 755 

I Beräknat belopp 
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F 1. Försvarets civilförvaltning 

1971/72 
1972/73 

Anslag l 7 499 0001 

förslag 18 420 000 

t Beräknat bl'lopp 

Kostnader och medelsbelzov 

Primiiruppdrag m. m. 

Allmän ledning och förbands
verksamhet: 
Försvarets civilförvaltning 
rörsvarl'ls llatadriftorganisation 

Summa kostnader 

Ai·xdr: 
Ko1n plcmen !kostnader 

Summa utbetalningar för primär
uppdragen 

..-11•xär: 
lnbdalningar 

a) avlöningsut räkning för vissa 
myndighctl'r 

b) bokbimlcrivcrksamhct 

Summa ml'dclsbchov (anslag) 

Personal 

1971/72 

18 403 000 
l 000 

18 404 000 

30 000 -

18 374 000 

827 000 -
48 000 

17 499 000 

1972/73 
-------.-------

Försvarets 
civilför
valtning 

19 922 500 
l 000 

19923500 

145 500 -

19 778 000 

827 000 -

18 951 000 

Dcp. chefen 

19391500 
l 000 

19 392 500 

145 500 

19 247 000 

827 000 

18 420 000 

Pl·rsonalkakgori Antal tjiinslcrl 

Pensionerad 111ililär personal i 
an•odestjänst 

Officerare 

Cii•i/ personal 
Handliiggandc personal 
Övrig personal 

1971/7 2 

111 
206 

318 
-----· ----------

Beräknad ändring 1972/7 3 

Försvarets 
civilför
valtning 

of. 

+ 3 
of. 

+3 

Dcp. chefen 

of. 

+I 
of. 

+ l 

t Inkl. den av civilförvaltningen administrerade personalen för försvarets data
driftnrg:m i sal ion 
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Förs1•arets cii>ilfiin•altning 

A. J,öne- och prisomräkning 

Löne- och prisomräkningen innebär en kostnadsökning med 1 254 000 
kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

l. Redovisning. utveckling, löne- och värnpliktsärendcn 

Verksamheten vid civilförvaltningen kommer att påverkas av införan

det av det nya ekonomi- och redovisningssystemet inom försvaret. Därvid 

avses en särskild redovisningscentral organiseras vid civilförvaltningen, 

varjämte viss utbildningsverksamhet för tillämpningen av det nya systc

md skall anordnas. Som följd härav behövs vid kamernlbyrän två tjänster 

för byrådirektör (+ 153 389 kr.). 

Utvecklingen av systemet med central betalning av fakturor kommer 

att föranleda ökning av kostnaderna för databehandling(+ 327 300 kr.). 

2. Revision 

I samband mt>d organiserandet av en redovisningscentral vid civilför

valtningen organiseras ett rcvisionskontor vid r.-visionsbyrån. Som följd 

härav behövs vid byrf111 två tjänster, en för byrådirektör och en för förste 

revisor. I samb<md ml'd pensionsavgång kan en tjänst för byrådirektör i 

A 26 dras in(+ 63 240 kr.). 

Revisionsarbl'lels vidarcutvcckling inom försvaret innefattar en för

skjutning mot plalsrevision. Detta kr~iver en ökning av medlen för resor 

och traktamenten med 20 000 kr. 

De fortsatta försöken med datorstödd revision kommer att utvidgas, 

vilket medför att kostnaderna för automatisk databehandling ökur med 

20 000 kr. 

3. Juridisk verksamhet 
För all pii ett tillfredsst~illande sätt kunn<i lösa sina uppgiftt>r på 

patenträttl'ns omri\de mi1stc civilförvaltningen hålla sig unclerriittad om 

utvcL·klingcn pii pall'ntområdl't. Dei har visat sig nödviindigt att de 

tjfostemiin hos civilförvaltningL'n som handläggl'r patentärenden bereds 

tillfalk att ddta i internationella sammankomster. Budg,etårl'l 1972/73 
kommer en patl'ntkongress att hållas i f\kxico. Med h:insyn h~irtill hör för 

ddta budgl'l{1r tas upp sammanlagt 25 000 kr. till utrikl's tjänstl'rcsor. 

4. Crntral administration m. rn. 
Meddsbehovcl för trivselfrämjande atgiirdl'r och för vidareutbildning 

av viss civil pL'rsonal. vilken verksamhet under inncvarandl' budgetår bl'

strids av ml'del fritn andra riksstatsanslag, beräknas till 3 000 resp. 'i 000 

kr. 



Prop. 1972:1 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 46 

Civilförvaltningen flyttar hösten 1971 in i ämbetsbyggnaden i kvarte

ret Kavalleristen. H:irvid uppkommn vissa koslnadsökningar för telefon, 

intern service och lokakr (+ 720 979 kr.). 

Hiirutöver uppkommer clt medclsbchov av 48 000 kr. på grund av <Jtt 

de under civilförvaltningens anslag för budgetiiret 1971 /72 upptagna 

uppbördsmedlcn för inkomster av bokbindcrivcrksamhet falkr bort. 

För flyttningen till drn nya :imbetsbyggnaden har för innevarande 

budgetflf anvisats 1 575 000 kr. snm eng:'111gsutgifl. Denna kostnad 

bortfaller för hudgctärct 1972/73. 
För att tillgodose behov i samband med dt'n fortlöpandL' utvecklingen 

av nytt ekonomi- och rl'dovisningssystcm inom försvaret behövs ytterliga

re resurser. 

Dcpartcmen tschefcn 

Försvarets civilförvaltning anser att dess verksamhet under programpla

nqwriodcn biir inriktas bl. a. p~I att i samband med införandl'l av det nya 

planerings- och budgcteringssystcmet utveckla och sätta i drift redovis

ningssystem för försvaret. Vidare beräknas införandet av system 

S och utvecklingen av revisionsvcrksamheten inom försvaret medföra vis

sa förändringar. Civilförvaltningens verksamhetsinriktning är pa flera om

råden en följd av principer som har beslutats av tidigare riksdag<Jr. Fram

tida beslut om redovisnings- och revisionsvcrksamheten kan komma att 

ptiverka civilförvaltningens uppgifter och organisation. Jag kan dock i 

stort godta den inriktning av verksamheten som civilförvaltningen har an

gett. 

I enlighet med civilförvaltningens förslag har jag beräknat medel för 
ytterligare tva tjänster för hyddircktör, en vid kameralbyr:m och en vid 

rcvi~ionsbyran. Härvid kan en tjänst för byddircktör dras in (Bi och 2). 

Min beräkning av det totala medelshehovet framgår av sarnmanställ

ningl'n över kostnader och medclsbehov. I ber:ikningen ingår 485 000 kr. 

för civilfl-\rvaltningens anlkl i den gemensamma servicl'organis<1tionen 

iimbl'tsbyggnaden .i kvarteret l\.avalll'risten. 
Jag hemstiillcr att Kungl. l\Lij :t föresUr riksdagen 

all l.ill Försl'arets ch•i/.furra/111i11g for budgetåret 1972/73 anvisa 

l'lt förslagsanslag av 18 420 000 kr. 

Försvarets sjukv:irdsstyrelse 

Fiirsva rcl s sjuk v;l rdsst y relsc leder krigsmakt ens hälso- och sju kviird och 

:ir L·entral f"i"irvall nirigsmyndighl'I för sjukvi\rdsförvaltningL'n inom krigs

makicn. StyrL'isL·n i.ir chefsmyndighd för militiirnpotcket. militärmedi

cin'ka undcrsi.\kningscentrakn samt di.: centrala sjukvilrdsfiirrt1dt•n ol"11 

liik "mt·ddscen trakrna. 
Chef för försvarets sjukvilrdsstyrt'lsc iir t'll gcncralEikare. Styrelsen iir 

organiserad pii en cent ralplancring. en hälsoviirdsbyrå. en sjukvi"irdshyril, 
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en matericlbyrt1. en specialmedicinsk sektion och en administrativ sek

tion. Inom styrelsen finns en medic'inalkiirexpeditiun. Denna lyder under 

generaWibrcn i hans egrnskap av chd för försvarets medicinal kår. 

Delprogrammet Försvarets sjuk viirdsstyrL·isL' bt·stiir av programckmt'n

ten Försvarets sjukvi:ir<lsstyrclsc, Krigsorganisatiun för försvarets sjuk

viirdsslyrelse, Gemensam utbildning av medicinalpersonal m. fl.. Militär

apoteket, Centrala sjukviirdsfördd och liikemedt'lscentral<.>r, Militiirmedi

cinska un<lersökningsccnlrakn. Gemt"ns:1111 hiilsoupplysning och Gemen

sam försvarsmedicinsk forskning ol'.11 utveckling. Verksamheten Lm<lcr 

delprogrammet har budgeterats pa fyra primiiruppdrag inom dclproduk

tionsomrädena Allmiin ledning och förbandsverksamhd, Utbildning till 

och av fast ansUilld personal m. fl., Centralt vidtaget matcrielunderh?11l 

rn. m. samt TiWimpad objekt bunden forskning, utveckling och försök. 

VerksamhelL'n finansieras fr<in förslagsanslagl'l Försvarets sjukvardssty

relse. Som uppbördsmedd rL·dovisas inkomster av omsiittning av krigs

maktens liikerncdL·lslagL'r och viss nsiittning fri111 Norrbottens läns lands

ting. 

Programplan för perioden 1972/7 3-1976/77 

Försrarets sjukrårdsstyrclse har vall att inte redovisa utvecklingen 

under programplancpl'l'ioclen i programtermer. Styrelsen har s<ilunda inte 

gett sin syn pii utvecklingen uppdelad pil de olika programekmenten eller 

internprograrnmt'n utan ml'd utgängspunkl i lk verks:unhl'lsomri1den som 

paverkar delprogrammet totalt sett. IEirvicl anför styrelsen bl. a. följande. 

Betr:iffancle krigssjukviirden komml'I' styrt~lSL~ll att bl. a. genomföra 

:1tg:irder som hunger samman med styrelsens utrt~dning om krigssjukhusen 

och överhcfiilhav;ircns hälsovJrdsulrL'dning. ~uvarande krigssjukhus avses 

bli omorganisl'J'adL' och fa nfordcrlig kvalitativ upprustning. Striivan 

knmmer ocks:i alt vara att föra över ;insvarl'l fi'lr uppr:ittandL' och drift av 

vissa krigssjukhus till dd allmiint civila medicin:ilviisendd. 

Betydande områden av krigssjukviirdt'n mi1sh? emellertid efkrsiillas pii 

grund av vakanscr och knappa TL'Surscr inom styrebL~ll och pä grund av 

den priorikring av fredssjukvilrdcn. s<1m blivit niidviindig genom belast

ningen pii förhandssjukdrdcn nl'11 dL· mt•dic·inska krav som införandet av 

det ny:.i inskrivningssystcmct stiilkr. 
HiilsovJrd, miljövi1rd od1 arbetarskydd beriiknas komma all kräva 

bl'tydanck insatser under den aktul'lla pc·riodt•n. Den översyn av bl. a. 

vaL'.Cinatinnsverks:imheten inom krigsmakll'n som har gL'nomförts under 

ledning av stakns baklt'riolo!!isL1 laboratorium k<m1mer att medföra 

fiiriindringar både avseende vaccination av krigsmaktens personal och 

lagcrh:lllning av vaccin m. m. 

Förb:mdssjukvi1rdsorganisationcns rckryteringsmöjlighel L'r i fråga om 

JJkarpcrsonal har pi1 senasll' titkn fi.irsiimr:.its allt111n. En av :inledningar

na till detta bt"döms vara nuvaranclt' brist p;I mcritv:irdt•ring för tjiinst som 

Ukarl:' inom krigsmaktt'n. Vabnsli.igt'l n:ir del giiller J:ikarc inom krigs

maklt'ns frl'dssjukvilrd iir f. 11. si1 bcsv:irandt· ~tt det inom kur! kan bli 
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aktuellt att göra rn genomgripande översyn av förbandssjukvärdrns 

org:mis:.ition. 

Ett nytt system för hälso- och sjukdomsredovisning inom krigsmaklt'n 

har införts. Systcmd ger information om behovet av sjukviinlsresurser 

inom öppen och slukn sjukvård, belastningen inom olika medicinska 

specialiteter m. m. Systemet som i sin första fas har varit i drift sedan 

år 1970 har visat sig mycket värdefullt. Den planerade utvecklingen för 

att nyttiggöra den tillgängliga informationen pågår och bedöms fortsätta 

under planeringsperioden. Eftersom systemet innch5llcr viirdefull infor

mation fi.ir fler:.i myndigheter inom krigsmakten, bl. a. viirnpliktsverkl'l, 

mäsk stor vikt liiggas vid samordningsarbete inom dataomr5det. 

Inom tandvardcn är utvecklingen inte helt tillfrcdsställandl.!. Detta 

beror inte på briskr i utrustningen utan pa ökade brister pä personal. 

Detta för inte tydas sii att bristerna pii utrustningssidan nu är avhjiilpta 

utan endast sä att de i detta sammanhang inte iir det mest pätaglig:.i. 

PcrsonalbrislL'n gäller inte den fust anställd;i tandv~1rdspnsonalen. där det 

inte finns niigr:1 vakanser, ut;in den värnpliktiga t;indliikarpcrsonalen. 

Tillg<ingen pii tjiinstgöringsmfrnadcr för värnpliktiga tandliikare för freds

tandv:irdcn kommn niimligcn att minska. 

Utvt'cklingen inom läkemedelsomr[1del har lett till allt verksammare 

liikemedel. Detta har samtidigt medfört störrL' risker för skadeverkningar. 

Samhiillct har diirför utfärdat säkerhetsbestämmclser fi.ir läkemedelshan

teringcn. Specialhestiimmelsn har utfärdats för registrering, ansbffning, 

förvaring, distribution och information. Prnhlcmcts storlek för krigsmak

tens del ökas ytterligare genom liike1m·dlens karaktiir av förbrukningsar

tiklar och deras begriinsade medicinska och färmaCL'Utiska h[11lbarhet. 

Hiirtill kommer att de utliindska liikemcdlcn alltmer dominnar markn;i

clcn. Ar 1955 var den utländska andekn I g '/,, ~ir 1969 45 %. Utv.:L·kling

cn v~intas fortsiitta och medför att ökad uppmärksamhet mastc ägnas 

liikl'lllL'dL·lshercdskapen i hiincklse av avspärrning. 

lkn av sjukviirdsstyrclsen bl.!räknadc utvt'cklingen av anslaget Försva

rets sjukvJrdsstyrelse framgår av följande sammanstiillning (prisläge feb

ruari 1971; I 000-tal kr.). 

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 Summa 1972/77 

12 4671 13 203 14 311 14 922 

I llL'riiknat belopp 

F 2. Försvarets sjukvårdsstyrelse 

1971/72 
197 2/73 

Ansl:1g 12 467 000 1 

Förslag 13 085 000 

I Jkr;iknat belopp 

14 932 14 894 72 265 
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Kostnader och medelsbehoi-

Prim:irnppcirag m. m. 

Allmän kdning och förhands
verks;1mhct 

Cl bildning I ill nrh av fast anst:illcl 
personal m. Il. 

(\·ntralt vidtagd malnidunclcr
hiill m. m. 

Tilliimpad ohjL·ktlrnndL·n forskning. 
ulwckling nch försök 

Sumrn;1 kostnader 

,41·Kilr: 

Cppbördsmcdcl p:i kontot till 
krigsmaktens liikcmeddslagL'T 

Frsät tning friin :\orrbottcns 
lfos landsting 

Summa utlwtalningar för primiir
uppdragen 

Summa mcdl'isbL•hnv (anslag I 

Persnnal 

Pcrsona lk a IL')!ori 

,-1. Fiirs1·11r<"l.,. sj11kr<irdss1yrclsc 

Militär personal 
Ollin·rare 
l.; ndL'r<>ffin•ran• 

Cirilmilitar /h'r.wmal 
Liikare (VL"tcriniirL'rl 

P1·11sio11c'rad militär pc•rso1111/ i 
W'l'Odcstji111st 

OffiL'crarL' 
UndcrnffiL·crare 

Cfril p1•rso1wl 
J landliiggandL' personal 
Övri)! per'<.>nal 

B. Militämpott'kcr 

Pc11sio11cr11d militär pcrsu1wl i 
11rmJcstjä11.1·1 

OffiL·L•rare 

1971/72 

12 198 200 

625 500 

2 470 900 

785 500 

16 080 100 

3 454 2CHI 

158 90(1 

12 467 000 

12 467 000 

l 972/7 3 

1;·örsvarl'ls 
sjuk vimls
st y rci sL' 

12 755 800 

646 800 

2 916 100 

859 200 

17 177 900 

Ocp. chefrn 

J7 059 200 

17 059 200 

- 3 7 SI 100 - 3 7 51 I 00 

223 1 on 

13 203 700 

13 203 700 

223 100 

13 085 000 

13 085 000 

Antal tjiinsll'r 
·----·· ------ ·--·---

1971/72 Bcriiknad iindring 1972/73 

3 
2 

22 

5 
2 

23 
48 

l'örsvarl'ls 
sjukv:irds
styrdse 

or.. 
of. 

of. 
of. 

of. 
of. 

of. 

lkp. chefen 

ur. 
of. 

- I 

tlf. 

oL 

of. 
of. 

of. 

4 Riksdagen 19 72. 1 sa ml. Nr 1. Bil. 6 
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P<'rsona lka tegori Antal tjänster 

1971/72 Beräknad ändring 1972/7 3 

----- ··-··-·---------

Cii•i/ personal 
H;111dliiggande personal 
Övrig personal 

C. Centrala sjukrdrdsförråd och 
läkc111cdclst"c11tralcr 

Pensionerad militär personal i 
arl'odcstjänst 

Urnkrnfficcrare 

Cil'il personal 
Handbggand<' personal 
Övrig pt'rsonal 

D. Militär111edici11ska 1111dcrsök11i11gs-
ce11tralcn 

Cii•i/ pcrso11a/ 
I land läggande personal 
Övrig personal 

Försmrets sjuki'årdsstyrelse 

A. Uine- och prisnmräk11i11g 

23 
70 

5 

8 
32 

I 
3 

248 

Försvarets 
sjukvårds
styrl'isl' 

nf. 
of. 

nf. 

or. 
+4 

of. 
of. 

+3 

Dcp. chcfl·n 

of. 
of. 

nf_ 

of. 
+ l 

of. 
of. 

of. 

Lönc- od1 prisomräkningen innebär en kostnadsökning med 997 500 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I_ Allmfo ledning och förbandsvcrksamhet 

Innehavaren av en tjänst för regementsläkare i A 24 på övcrgangsstat 

övergiir till l'n ordinarie tjänst vid försvarets s_iukvärdsstyrelsl' (- 61 900 

kr.). 

2. Centralt vidtagc! matcriclunclerhilll m. m. 

För att beh!illa minst nuvarande spridning av de liikemcclel som tillhör 

krigsutrustningen utan att kassationsförlusterna ök;;ir behövs yttl'rligarl' 

fyra tjiinster för förrådsförman vid läkemedclscentralerna. De avsl's för 

centralerna i Göte: borg, Hässleholm, Linköping och Karlstad (+ IS() 200 

kr.). 
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Departementschefen 

Försvarets sjukvårdsstyrelse anser att dess verksamhet under program

planeperioden bör inriktas bl. a. p<'i en omorganisation av nuvarande 

krigssjukhus och en öwrsyn av förbandssjukvardens organisation. Vidare 

bör det nya systemet för hälso- och sjukdomsrcdovisning inom krigsmak

ten vidareutvecklas. Jag finner det naturligt att verksamheten anpassas till 

de förutsättningar som kan komma att räda. l sammanhanget vill jag s:ir

skilt understryka vikten av de hälsoundersökningar som f. n. p5går av 

bl. a. äldre värnpliktiga. fag förutsätter emellertid att verksamheten 

under programplanepnioclen kan bedrivas inom oförändrad meclelsram. 

Med anledning av sjukvårdsstyrelscns förslag har jag beräknat medel 

för ytterligare en tjänst för förråclsförman (B 2). Vidare har jag beräknat 

40 000 kr. för nyssnämnda hälsoundersökningar., 

Min beräkning av det totala medclshchovet framgår av sammanställ

ningL'll över kostnader och medclshehov. 

Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Försrarcts sjukvårdsstyrt!lsc för budget:.lrct 197 2/73 anvisa 

ett förslagsanslag av 13 085 000 kr. 

Fortifibti'iasförvaltningen 

Fortifikationsförvaltningen är central förvaltningsmyndighct för forti

fikations- och byggnadsväscndet inom krigsmakten. I förvaltningens 

uppgifter ingår också att för krigsmaktens riikning svara för markfdgor. 

Fortifik3tionsförvaltning.:n skall vidare i fred organisera byggnads- och 

repa ra t ionsberedska pen. 

Chd för fortifikalionsförvaltningen :ir en generaldirektör. Verkl:'t iir 

organiserat pä tva avdelningar. hcföstningsavdclningen och kasrrnavdel
ningrn. samt sju frist;"kndc byriIL'r. forskningsbyrån, rnarkbyrf111. admini

strativa byriin, byggnaclsbyri111. viirmebyrim, clcktrobyrån och väg- och 

vattenbyggnadsbyrän. Därjfo1tc finns tv:\ fristående sektioner, utred
ningssektionen och kalkylsektionen. I fortifikationsförvaltningen ingår 

iivcn chefen för byggnads- och rcparalionsher.:dskapen s:unt byggnads

och rcparationsbncdskapens cL·ntralkontor. Sju byggnadskontor, ett i 
varje militäronmlde och ett inom Gotlands militärkommando, iir betriif

fand.: bl. a. byggkdning llL'h kontroll vid större ny-, till- och ombyggnads

arbeten direkt unclerstiillda fortifikationsförvaltningen. 

Delprogrammet fortifikationsförvaltningen bcstiir av programekmcn

len Fortifikationsförvaltningen. Krigsorganisation för fortifikationsför

valtningen. Utredningar rörande tilliimnade byggnadsföretag m. m., Bygg

nads- och rerarationsbncdskapcn, övningar m. m., Gcmcnsäm fackut

bildning. Byggnaclskontorcn i varje militiiromracle od1 Gotlands militär

kommando. Byggnads- och reparationsbercdskapcn. materiel. samt Ge

mensam fortifikatorisk forskning. Verksamheten under eldprogrammet 

har budgeterats pä tre primiiruppdrag inom delproduklionsomriidena 
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Allmän ledning och förbandsvcrksamhet, Centralt vidtagen materidan

skaffning m. m. och Tillämpad ej objektbunden forskning. 

Verksamheten finansieras frän förslagsanslagct Portifikationsförvalt

ningcn. 

Programplan för perioden 1972/73-1976/77 

Beträffande utwc:klingen av delprogrammet anför fortifikationsförmlt
ningen bl. a. följandl.:'. 

Verksamheten inom delproduktionsomriidet Markanskaffning beräk

nas under programplaneperioden få i stort sett oförändrad (imfat tning. 

Det har under senare lir blivit alltmer piitagligt att försvarets framtida 

behov av mark inte kan siiknstiillas utan att man från försvarets sida i 

större omfattning än tidigare följer upp den L'ivila fysiska översiktsplane

ringen pi1 skilda nivi1L'T. De militär~ markplanerna måste samordnas med 

ek civila planerna. DL"nna utveckling kommer siikerligen att bL'lonas 

ytll:'rligan~ under programplanepcrioden. 

Piig~iende utredningar om försvarets fredsorganisation kan komma att 

föranleda indragningar av förband. vilket i sin tur kan komma att 

medföra omfattande och arbdskriivandl' försäljningar av mark och 

byggnader. 

Utvecklingstendenserna inom delproduktionsomrädena Anskaffning av 

befästningar m. m., Anskaffning av kaserner m. m. och iståndsättning av 

befästning<ir och kaserner m. 111. samt inom facket fastighetsförvaltning är 

oklara. Det iir diirför svårt att bedöma den framtida utvecklingen. t. ex. 

vilka fördelar som kan vinnas genom totalcntreprcnering. UtveL·klingsten

dL'nsl'Tna iir fiirem(1l för studin i samband med pf1gf1endc> översyn av 

organisationen för fortifikations- och hyggnadsförvaltningen inom försva

ret. Ni1gon redogörelse för fortifikationsförvaltningcns syn pli utveckling

en inom dessa omrJ.den kan därför inte lämnas. Dock kan nämnas att 

utvecklingen inom skogsdriften kommer att kännetecknas av fortsatta 

r:itionalisL'ringsstriivanden samt att natur- och miljövfirdsfriigorna kom

mer att kr:iva allt större uppm:irks~1mhl'l 0L'11 ökade :trbt'lsinsatsn. 

Arbl'll'l med översyn av fortifikations- och byggnadsförvaltningL'ns 

organis:11ion utförs av försv;.1rcts rationaliseringsinstitut. Arbetet har 

hittills lett till en mindre organ isat ionsfodring inom bcfästningsavdclning

L'n OL'h en jiimkning av organ isat iom'n inom viig- och vattcnbyggnadsby

rirn OL"h markbydn. Ytterligare: iindringar av fortifibtionsförvaltningens 

och byggnadskontorc'ns org~111is:1tion kan förutses bli ge1rnmförda under 

progra 111 plane periodL'n. 

Genom rationalisc'ringsinstitutl'ls försorg p!1g;h i)versyn iiven :1v organi

sationen vid försvarl'ls fasta maskinanliiggningar. Viss försöksverksamhd 

har inletts. Erfarenlwterna frtrn denna l"örsöksvL'rksamhL't kan komma att 

kela till L'n organis:1tionsiindring i fr:lga om maskintjiinsten. 

Dl.:'n av fortifikationsförvaltningen beräknade utvecklingen av anslaget 

J-"ortifikationsförvaltningen framgilr av följande sa111mans1iillning (prisliigc 

februari 1 97 l; 1 000-tal kr.). 
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-·-- -· -·- --··-- -------

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 Summa 1972/77 

35 2221 37 22(1 37 220 37 220 36 020 36 320 184 000 

I Lkr:iknal belopp 

F 3. F ortifikationsförvaltningen 

1971/72 
1972(73 

Anslag 35 222 000 1 

Förslag 36 960 000 
I lkr:iknat bl'lopp 

Kostnada och medelsbeho11 

Primiirnppdrag nL 111. 

.-\llmfo kdning od1 förbands
wrk s.i rn hl't 

CL'ntralt vidtag,•n matc'rit'lanskaff
ning m. 111. · 

Tilliimpad ej uhjckthunden forskning 

Summa kostnad,·r för primiir
uppdragcn 

Sun11na rnl'dclslwhnv (anslag) 

Personal 

l'l'rsonalkatl'gori 

·-- -----· - - ... ··-· - ·-- -·--

.·I. .-l 1·/,)11i11gsa11s/ag 

;\/i/i/är pcrso11a/ 
Ollin·rarl' 
L: ndcn iffkl'rarl' 

fb1sio11era<i 111ililär personal i 
tJ/Tilc/<'S/jällSt 

Offin·rar'' 
L ndernffk,•rarl' 

Ci1·il personal 
Il;rndliit'.gandc personal 
Övrig pnsonal 

1971/72 

31 941 000 

570 000 
2 711 000 

35 222 000 

35 222 000 

1972/7 3 

Fortifi
kations
förvall
n ingen 

32 210 000} 
2 280 000 
1 730 000 

37 220 000 

37 220 000 

Dep. chl'fen 

36 960 000 

36 960 000 

36 960 000 

;\ ntal tjänster 

1971/72 

18 
2 

12 
7 

260 
298 

Bniiknad iindring 1972/73 

fortifi
kations
förvalt
ningen 

of. 
of. 

of. 
of. 

of. 
of. 

Dcp. chefen 

of_ 

of. 

of_ 

of_ 

ol'. 
of. 
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P<·rs1rnalka kgori Antal tjänster 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

H. Försko/lsstat 

Militär p<'rsu11al 
OffiL"er;1re 

Pc11sio11crad militär personal i 
arrodcstjänst 

Umil'fO ilicerare 

Ciril personal 
Handl~ig:gande permnal 
Övrig personal 

Fortifi ka tionsfi'irra I tningen 

,1. J,öne- och prisomräkning 

2 

338 
315 

l 253 

Fortifi
kations
förvalt
ningen 

of. 

of. 

-2 
- 2 

-4 

Dep. chefen 

of. 

of. 

- 2 
- 2 

4 
-·-·-·-··---- -------

Li.ine- OL"h prisomräkningen innebär en kostnadsökning med 2 781 000 
kr. 

B. Uppgiftsji'iriindringar 

I. Fortifikationsförvaltningcn 

l..itbildningen inom byggnads- 01.:h reparationsberedskapen ökar (+ 

50 000 kr.). 

De förlagsmedd som disponeras för utredningar rörande tillämnade 

byggnadsförl'tag m. m. minskar ( 7 5 000 kr.). 

Fortifikationsförvaltningen har under hösten 197 l flyttat in i ny 

iirnbetsbyggnacl i kvarteret Kavalleristen. För kostnaderna i samband med 

flyttningen har för innevarande budgetår anvisats ett engångsbelopp av 

I 880 000 kr. Denna kostnad bortfaller för budgetåret 1972/7 3. 
I samband 111L'd inflyttningen i den nya ämbetsbyggnaden har fortifika

tionsförvaltningen organiserat ett intendentskontor, som är gemensamt 

för förvaltningen. försvarets civilförvaltning och försvarsområdesstaben 

vid Stockholms försvarsomr:ide. Del av lönekostnaderna och lönekost

nadsp{tliiggct för personalen vid detta kontor betalas av civilförvaltningen 

och försvars•rnuådcsstaben (- 578 000 kr.). 

2. Byggnads- och reparationsberedskapen, materiel 

Till grund för anskaffningsverksamheten ligger en Ungsiktsplan som 

uppriittas av L·hefrn för försv;irsstaben. Enligt denna plan har medel för 

anskaffning av materiel för byggnads- och reparationsbercdskapen under 
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någr:i Jr minskats till förmiin för anskaffningen av fortifikatorisk mate

riel. Fr. o. m. budgetaret 197 2/7 3 skall emellcrt id anskaffningen av 

sistnämnda matnid minskas och anskaffningen av materiel för byggnads

och reparationsbnedskapen i motsvarande omfattning ökas(+ I 700 000 
kr.). Förfaringss~ittet har bl. a. medfört och kommer att medföra mängd

rabatter som är större än en Jrsvis jämnt fördelad upphandling skulle ha 

gett. 

Departemen tschefen 

Som framgår av det tidigare anförda pagår f. n. arbete med översyn 

av fortifikationsförvaltningens organisation och organisationen vid försva

rets fasta maskinanläggningar. I avvaktan på resultatet av denna översyn 

har forlifikationsförvaltningen ;ivslått från att lämna synpunkter pii 

inriktningen av förvaltningens vi:rksamhct under programplaneperioden. I 

likhet med fortifikationsförvaltningl'n anser jag att frågan om verksamhe

tens inriktning ink bör tas upp till niirmari: behandling förrän resultatet 

av översynen fördigger. I avvaktan härpå bör verksamheten bedrivas 

enligt nuvarande riktlinjer. 

Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställ

ningen över kostnader och meclelsbehov. 

Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Fortifikationsförraltningen för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett förslagsanslag av 36 960 000 kr. 

F 4. Försvarets materielverk 
F S. Försvarets forskningsanstalt 
F 6. Försvarets radioanstalt 

Under iiberopande av vad jag har anfört tidigare hemsliiller jag alt 

Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1972/73 beräkna 
1) till Försvarets materie/verk ett förslagsanslag av 22 5 000 000 

kr., 

2) till Försmrets forskningsanstalt ett förslagsanslag av 
105 000 000 kr., 

3) till Försvarets radioanstalt ett förslagsanslag av 55 000 000 
kr. 

Värnpliktsverket 

V~irnpliktsv,·rket är centralt organ för inskrivning och personalredovis

ning inom krigsmakten. I verkets uppgifter ingår bl. a. att leda andra 

inskrivnings- och pcrsonalredovisningsrnyndigheters verksamhet, att efter 

samr[1d med berörda myndigheter ansvara för och meddela föreskrifter 

om tillhörighet, uttagning, fördelning och inkallelse av värnpliktiga, att i 
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samdd med berörda myndighetn samordna personalprövning och be

dömning od1 ansvara för den centrala rl'!gistreringl'!n av krigsmaktens 

personal och att besluta ·i iin:nden om befrielse fdn eller ansttmd med 

värn plik tstjä ns tgöring. 

Verket iir organisnat på ett huvudkontor i Solna 01.:h tre viirnplikts

kontor, nämlig,·n Södra värnpliktskontoret i Kristianstad. Östra värn

pliktskontoret i Solna och Norra viirnpliktskontoret i Öskrsund. Huvud

kontoret bl'!står av en värnpliktssektion. \'!Il administrativ sektion och ett 

datakontor. 

Delprogrammd Värnpliktsverket besulr av programelem,•nten Huvud

kontor, Krigsorganisation för huvudkontorl'l, Södra viirnpliktskontoret 

ml!d Södra och Viistra inskrivningscrntrakrna. Östra viirnpliktskontoret 

med Östra inskrivningscentralen och Bergslagens inskrivningscentral, ::-.ror
ra värnpliktskontoret med "ll'dre och övre Norrlands inskrivningsccntra

kr, Inskrivning av viirnpliktiga samt Redovisning av personal för krigsor

ganisationen. Verksamheten under delprogrammet har av värnpliktsver

kct budgeterats på följande internprogram. 

1. Personalplanering och pcrsonalredovisning 

2. Inskrivning 

3. Databehandling 

4. Övriga funktioner 

Internprogrammen har förts samman till ett primäruppdrag inom 

delproduktionsomriidet Allmän kdning och förbandsverksamhet. 

Verksamht'len finansieras från förslagsanslagl't Värnpliktsverket. 

Programplan för perioden 1972/7 3-1976/77 

Bctriiffancle utvecklingen av internprogramrm:n m. m. anför värnplikts

vcrket bl. a. följande. 

Inom internprogrammet Personalplanering och personalredovisning 
sbll utvecklingen av personalliiget för krigsmaktens viirnpliktiga per

sonal prognosticcras under rn planeringsperiod vars Jiingd iir anpassad 

till olika intressenters bd10v. I resultaten ing[1r såväl beriiknade tillskott 

av inskrivningsskyldiga som nuvarande personaltillg:ingars utvel'kling. 

Planering,·n är inriktad på utvecklingen b~tde inom krigsmaktl'll och inom 

totalförsvaret i övrigt. 

Utvecklingen inorn personalredovisningssystemet viintas inncbiira att 

antalet viirnpliktsiirenden. siirskilt anstånds- och förflyt tningsärenclen. 

ökar under den första delen <IV programplancperinden. Antakt ärenckn 

kommer därefter att vara relativt konstant. sedan planerade åtgiirdcr för 

samordning <IV värnplikt och civila studier har hunnit Vl'rka. 

ProgramplaneperiodL'n kommn i övrigt att kännl'f,•cknas av verksam

hd för att stabilisna och se över redovisningssystemt'I samt av rationali

seringsv,'rksam het och ut bildning. 

Utvecklingen inom inkrnprogramrnet Inskrivning inr.iktas pä att finsli-
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pa inskrivningssystL'mct. PrövningsrL'SUrol'rna kommer i viss utstriickning 

alt t;1s i anspdk för prövning av nya kall'gorier, i första hand iildre 

viirnpliktiga som skall fullgöra krigsförbandsövning. Prövningarna för 

dessa kall'gorier kllmrrn:r att inriktas på medidnska undersökningar. 

För de ordinarie inskrivningarna förutses att den psykiatriskJ delen av 

den IJlL'diL·inska prövningL'n kommer att bl'l1öva utvidgas. 

Inom internprogrammet övriga funktionl'r förutsiitter värnpliktsverket 

att pnsonalbchovet kommer att ök:.r under programplanepL•rioden. P:l

gilc>ndc utredning om handräckningsviirnpliktiga kan dessutom komma 

att innebiira sådana ändringar att viss värnpliktig pL'rsonal m:istc bytas ut 

mot anstiilld personal. 

Den av viirnpliktsverket beriiknade utvecklingen av anslaget Värnplikts

vcrket framgiir av följande: sa!ll!llanställning ( prisWge februari 1 97 l; 

l 000-tal kr.). 
----··------- ·------ ---- ·-----

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 Summa 1972/77 

259231 27798 27 798 27 798 27 798 27 798 137 99U 
---------·-----·--

l lkriiknal belopp 

F 7. Värnplik tsverkct 

1971/7 2 
1972/73 

Anslag 25 923 000 1 

Förslag 28 830 000 

I lkriiknat bc•h•pp 

Kostnader och medelsbclzor 

----- ··- ---··-···---· 

-----·--·- ------·-··----

Prim~iruppdrag 111. Ill. 1971/72 

----- ·---------

AllmiiJl kdning och fiirhands
vl'rksamhct 

S11111111J kostn:idl'r for pri111iir-
11ppdragct 

Summa ml'dclsbdmv (anslag) 

15 923 000 

25 923 000 

25 923 000 

1972/7 3 

Värnplikts
verkt'I 

27 798 000 

27 798 000 

27 798 000 

DL'p. chcfl'n 

28 830 000 

28 830 000 

28 830 000 
----- - ·- -------------
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Personal 

Personalka tl'gori Antal tjänster 1 

1971/72 BL'riiknad fodring 1972/7 3 

Värnplikts- Dep. chc-fcn 
verkc-t 

--------·-------· ---- ------

Militär personal 
Officc-rare 
Underofficerarc
Undcrbc•fal 

Civilmilitär personal 
Övrig personal 

l'e11sinnerad militär personal i 
an•odestjänst 

Officerare 
llndcrofficcrare 

Cil'i/ personal 
lfandliiggandc- pc-rsonal 
Övrig personal 

Deltidsanställd personal 

30 of. of. 
22 + 3 of. 

9 of. of. 

5 + I uf. 

26 of. of. 
19 of. of. 

32 + 4,5 +4 
173 + 7 of. 

78 - l -- I 

394 + 14,5 +3 
·----- - ---- ·--

l Inkl. den av värnpliktwcrket administrerade personalen för försvarets datadrift
organ isat ion 

Vämplikt~Terket 

A. Löne- och prisomräkning 

Lönc- o..:h prisomräkningcn innebär l'n kostnadsökning med 2 197 000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I. Personalplanering och personalredovisning 

På grund av stor arbetsbelastning på värnpliktskontorens och inskriv

ningscentralcrnas värnpliktsavdelningar. s~irskilt med anstånds- och för

flyttningsärenden. behövs tjänster för en regementsofficer vid Norra 

värnpliktskontoret. tr~ handläggare (förvaltare) vid Södra och Östra 

värnpliktskontorl'Jl o..:h Bergslagrns inskrivnings..:entral samt tre bitdden 

vid Södra värnpliktskontorct. Västra inskrivningscentrall'n och östra 

värnpliktskontorct (+ 264 336 kr.). 

2. Inskrivning 

Vid östra värnpliktskontoret bör c•n tjänst för heltidsanställd biträdan

de inskrivningsövt'rläkare tillkomma på grund av det stora antal viirnplik-
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tiga som är truppregistrl'rade diir. I utbyte kan arvode för en deltids
tjfostgörande liikare dras in (+ 3 5 152 kr. l. 

Viss<i arbetsuppgifter av rutinkaraktär måste nu lösas av chefen för 

Viistra inskrivningscentralcns inskrivningsavdclning. För att frigöra che

frn för avdelningen för mer kvalificerade göromål behövs en tjänst för 

kvalificerat biträde (+ 30 048 kr.). Vidare föreslås att en arvodestjänst i 

A:32 vid centralen vakantsätts mot att en ny sadan tjänst inrättas i A:33 
(+ 806 kr.). 

3. Databehandling 

För upphandling av identitdsbrickor med kedjor beräknas en kostnad 

av 50 000 kr. 

4. Övriga funktioner 

Vid huvudkontoret utgår en övergangsvis inrättad tjänst för regements

officer. För betjäning av en tdefonviixel i Karlstad och för skriv- och 

kontorsgörmål vid Övre Norrlands inskrivningscentral behövs tv{1 tjänster 

för biträde. Vidare föreslås att tre tjiinster för personalvårdskonsulenter 

med heltidstjänstgöring och tre tjänster med halvtidstjänstgöring inrättas 

vid värnpliktskontoren och inskrivningsccntralerna (+ 169 324 kr.). 

Erfarenhckrna från omläggningen av inskrivningssystemet visar att det 

behövs tillfällig personal inte bara under omläggningspcrioden utan även 

därefter för att det skall vara möjligt att tillgodogöra systemet gjorda 

erfarenheter. För ddta ändamål behövs ytterligare 120 000 kr. Samtliga 

tjänster i org:rnisationen med några få undantag är tillsatta fr. o. m. den 1 
juli 1971 varför kostnaderna för anståndstraktamcnten kommer att 

minska fortlöpande. För budgetåret 197 2/7 3 beräknas kostnaderna 

minska mcd 50 000 kr. 

Departemen tschefen 

Värnpliktsverkl't anser att dess verksamhet under programplancperio

den hör inriktas bl. a. pä en stabilisering och justering av det införda 
personal redovisnings- och inskrivningssystemet. Resurser kom mer också 

att tas i anspråk för medicinsk prövning av nya personalkategorier, främst 
äldre v:irnpliktiga. Jag kan i huvudsak godta denna inriktning. 

1 enlighet med värnpliktsverkds förslag har jag beräknat medel för 

ytterligart: en tjiinst för hdtidsanstiilld hitriidande inskrivningsöverläkare 

vid Östra värnpliktskontoret (B 2) och tre tjänster för konsulenter (B 4). 

Jag har vidare beräknat 450 000 kr., varav 200 000 kr. som engångsbe

lopp, för kostnader i samband med ändrad utbildning för spccialtjiinstut

tagna viirnpliktiga (prop. 1971:88, FöU 1971:14, rskr 1971:144). För 

värnpliktsverkets andel av vissa kostnader för Säveetablissementet har jag 
beräknat 360 000 kr. 

Min ber:ikning av det totala mcddsbehovet framgår av sammanställ-
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ningL'll Öh'r koslnadn od1 fllL'lklsbd10v. 

Jag hernstiilkr ;1tt Kungl. Maj:t förl'sl:lr riksdagen 

att till Vlimpliktsl'erket för budgetim:t I Y72/73 anvisa l'lt för

slagsanslag av 28 830 000 kr. 

Försvarets rationaliseringsinstitut 

Fiirsvards ratinnaliseringsinstilut iir <.:l'nl ral fi.irvaltningsmyndighd för 

r;ilion;ilisningsvnksarnhl'IL'n inom dl·n del ;1v st<1tsförvaltningen som hör 

till försv;irsdl'p;1rll'llll'ntds vnksamht'lsomr;1de. I institutds uppgifter 

ingiir hl. ;1. ;11! fi:ilja 0L"11 s;1111ordna rationaliSL'ringsverks;nnheten samt att 

t;1 initiativ till raliun;ilisnings[1lgiirder. planliigga och utföra eller medver

ka vid ratinnaliseringsumkrsökningar. utbilda pl'rson;1] i rationaliscrings

vcrksamhl'l. ml'dverka vid bt?dömning av lllk;Jihelwv sarni alt gt•ntL'mot 

statsknnlord svara fl"ir ,;anwrdning i fr:iga om ;inskaffning 0L"!1 ulnytljan

de ;1v d;1t;1111askiner. 

lnst il utt'l kds av en styrL'lse. Chcf för institutl't iir en i.iverdirektör. 

Lklprngrammd Fi.irsvards rationalisningsinstitut besl;ir av ett pro

gr;1ml'IL·111cnt lllL'd samma heniimning. Verksamhden under ddprogram

rnet har av rationaliseringsinstitukt budgderals på följande internpro-

gr~Im. 

I . lJ t rL·d ni ngsve rksa rn hel 

J S;111wrdningsvnksa111hel 

3. Anskaffning av dalarnaskinn 111. m. 

IEirtill komrnl'r funktionL'r av administrativ karakliir som betraktas 

som omkostnader fiir de interna programmcn. Dt•ssa knstnadt'r budgdc

ras och följs upp siirskill od1 fördelas i d"krhand p;i inlt'rnprogrammen i 

proportion till programmens direkta lönekostnader. 

lntl'rnprogrammen har föns s;1111rn:rn till dl prirniiruppdrag inom 

dl'iproduklio11so111r:idd Allmän kdning och förhandsvl'rksamhd. 

Vl'rksa111hdL'n finansieras fr:in förslags;inslaget Försvarl'ls rationalise

ringsinstitut. Som upphördsmedl'I under anslagt'l redovisas L'rsiittninµar 

friin försvarl'ls dl'ifond av st;itc·ns dalamaskinfond. 

Programplan för perioden 1972/73-1976/77 

Belriiffande utvl'cklingL'll av dt'lprogrammet :1nfiir ji"ir.n1arels ratio11a/i

seri11gsi11slil11/ hl. :1. fiiljalllk. 

En prognos iivn ulvecklingL'll av de L0 t'ntral:1 ratinnalisningsrL'Sllrsnna 

visar ;1lt öwrhl'fiilhavarl'ns direktiv tillsammans med ;ivvecklingl'n av 

sakanslagen som finarn;iningsform för ralionalisningsvL,rksamhl'len kder 

till i:n avsc·v:ird minskning :1v rL'surserna od1 d:irmt•d av rationalisL'rings

verksamllL'kn. Ddt;1 rimmar inlt' med de i"iLHk krav pa rationalisning 
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som stiills pa försvaret. Ralionalberingsinstitutct anser del diirför ni.idviin

digt all förcslii ;111 ytterligarL' lllL'ciel tillförs institutets anslag under 

planeringspcriodL·n för att i 111öjlig;1ste mfo uppriit1halla iitrninstone 

nuvara ndc r;1 t ion;1 J iseringsvoly rn. 
Under senare ar har statsmakterna lllL'd allt större sk:irpa framhiillit 

nödviindighL'lL'n av att höja dfr,ktivitt'len i statsförvaltningen för att h:iJJ;1 

kostnadern;1 nere. Omf;ll t;1ndl' :itgiirder har ocksi1 vidtagits eller ~ir unckr 

gcnomför;1nde för ;1t I fö1Nit I ra si1v:il den enskilda 111yndiglwtl'ns som 

slalsmaklt'rn;1s mi.ijlighelt'r •Jtl bedöma verksamhL'IL'llS L'ffrktivilt't och 

för att genomföra d:irav fiirankdd;1 r;1tionaliserings~itgiirdcr. lnföranckt 

;1v L'tt nytt pi;Jnerings- och ekonomisystem med vnksamhclspl;mering. 

kostnadsrL'dnvisning od1 resultatbedömning :ir l'll ;Hgiinl snrn syftar i 

denna riktning och som hL'döms gL' full d"frkt mot slutet av plancrings

pcrioden. Samtidigt som kraven pii ralion;iliseringar ökat har ocks:i 

åtgiirdcr vidtagits som p:i sikt ko111mer att förbiittra föruisiittningarna för 

ett cffrklivt rationaliseringsarhelL' p:I alla nivi1<"r inom försvard. Det iir L'n 

viktig uppgift för institutet att medverka till att dessa åtgärdt>r gt'nom

förs. 
[kn allrn:inna pris- och löneuiVL'cklingl'n samt f"örsvarsrarn;1rnas ut

Vt'l·kling h:1r medfört all kostnadnna för frL·dsorg;1nis;1lionen tar i 

anspr:1k l'n ;dit störrL' andl'i av ramarna pi1 hl'kost nac\ av mi.ijlighl'IL'rn;1 att 

investna i ny;1 krigsförband (ny materil'i m. m.). En si1d;rn utVL'ckling 

öbr bl'tydelsen av l'n intensiv rationalisningwerksamhl'I som syfiar till 
all hryt;1 cknn;1 ogynns;1mma trL'nd. Rationalisningsverks;1mhdL'lls hu

vuduppgiJ't Ulllkr planeringsperiodcn :ir att mcdVL'rka till att inom givn:1 

fiirsv;Jrsra111:1r vidg:1 ut rynlllll'I för investningar i nya krigsriirh;1nd gl'nom 

alt hiija dfrktivikkn hos frL'dsorganisaliont'n. 

Ration:iliseringsverksamheil'n mask ocks:i i hög gr;1d inriktas mot att 

fiirbättra u1hildningshl'lingl'bl'rna. fktl:i kan skl' pi1 kort sikt genom 

0111fördl'ining av resursn, fr:imsr milit:ir pl'l"snnal. fr:in andra tklar :iv 
krigs111akll'llS n-rks;1111hl'l. oc·h pa li111g sikt f!l'Jll>lll l'll sirukt111Tationalisl·

ring ;1v ut hildningst"unkt imwn. 

lkn milil:irtl'kniska ut\'L'L°kiingen Illl·dför ati vapl·nsysll·mcn blir allt 

mn ku111pliccr:1dl· nL"11 dyr;1 samt tar allt liingrt• lid att rl':ilisna. 
Avgiira11lk bt·slul om fr;11ntic\;1 vapl'llsysll'Jll m;isll' L1tt;1s allt lidigarl· od1 

lwr ;illl sti.irrc l'konomiska och organisatoriska konsl'kvcnscr. FL·laktiga 

hl'slut kan rt:dan i dl inkdanlk Skl'lk i ett lll\'l'l'klingsarhdl' ra allvarlig<J 
kO!lSL'kVL'llsl'r s;1v:il för ekonomin som för försv;1rseffL·klL'n i fram I ilkn. 

rk1ta st:ilkr iikalk krav p:i qudil·r och L1ngsiklig pl;rnl·ring samt pii dl't 

underbg som liggn lill grund för Lknna VL'rks;1mhL·t. I:n viktig Lkl av 

tklta undnlag iir k11nsk;1pL'rna om dl'll hd"intliga organisatiunL·n od1 dess 

rl'sursn. Det iir tl:irför en viktig uppgift för rationalist'ringsvnksamhekn 

att verka för •lit lk infnr111atiunssyslc111 t:1s fra111 som skall liimna 

inform:1tio11 0111 tillst:imkl si1v~il kv:1ntitativt som kvalii:llivt lins krigs

nd1 rrl·dsorga11isationl'n. 

lkn av rat ionaliseringsinstit ut et ber:i knadt' ut vecklingen av anslaget 
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Försvards rationaliseringsinstitut framgår av följande sammanstiillning 
(pri~liige februari J 971; 1 000-tal kr.). 

--------·--------. --------·----

1971/7'2 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 Summa 1972/77 
--- ·------··-···· 

9 2801 10 566 11 265 I I 265 11 265 11 265 55 626 
--- . --- -- -----------·· ---·-----·- ··- ·---

1 tkr:iknat belopp 

F 8. Försvarets rationaliseringsinstitut 

1971/72 
J 972/7 3 

Anslag 9 280 000 1 

Förslag 10 44 5 000 
I BL'r~knat bl'lnpp 

Kostnader och medelshelzm· 

···----·---· -··----· -----

Prim:iruppclrag rn. m. 

Allrn:in blning och förbandsverk
samhct 

Summa kostnader för primär
uppdraget 

,·11·,1:är: 
llpphiirdsmcdcl frirn försvarets delfond 

1971/72 

10 829 000 

10 829 000 

-··-----

1972/7 3 

Försvarets Dcp. chefen 
ration:ilise-
ringsinstitul 

·---·· -----

12 366 000 12 245 000 

12 366 000 12 245 000 

av stalL'llS datamaskinfond - I 549 000 - I 800 000 - l 800 000 

Summa mccll'lsbd10v (anslag) 9 280 000 I 0 566 000 lO 445 000 

l'er.1·1.mal 

P...:: rsnn~1 lk at l'gnri 

Militär p1'rso1ial 
OffiL'na l'L' 

Cil'il personal 
Handl:iµµandc p<.:rsonal 
Övri!l personal 

··-···· -·------

Antal tjiinstcr 

1971/72 

6 

38 
9 

53 

lkri1knad ~indring 1972/73 
-···-- - ·------

l:örsvarl'ts 
ralinnalisc
ringsinstitut 

of. 

of. 
of. 

of. 

Dep. chefen 

of. 

of. 
nf. 

of. 
-----
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Fiirsrarc t s ra tionaliseringsinstitu t 

A. l.iinc- och prisomräkning 

Löne- oeh prisomräkningen innebär ('n kostnadsökning med 746 000 

kr. 

B. Uppgijisförändringar 

I. Utrednings- och samordningsvcrksamhet 

Departementschefen anförde i prop. 1971 :I (bil. 6 s. 112) all de 

rationaliseringsmedel som inte avsäg mynclighctsintnn rationalisering 

efter 1971/72 fortlöpande borde föras över till institute1. \kd anledning 

hiirav bör anslaget räknas upp med 600 000 kr. av ek medel som sLillts 

till försvarets materielverks disposition friin sakanslag för rationalisering. 

'"l Anskaffning av datamaskiner m. m. 

Den administrativa verksamheten för upphandling av datamaskinut

rustning intensifieras undn hudgetiiret 1972/73 samtidigt som ökade 

leveranser av dylik ut rustning under budgetåret medför behov av större 

resurser för omprogrammering av befintliga datasystem. Kostnadsökning

en hiirför har beräknats till 220 000 kr. Kostnaden för niimnda verksam

het avses bestridas genom uppbördsmedd friin datamaskinfonclen ·varför 

föriindringen inte pilverkar institutets nettoanslag. 

3. Administration 

för 197.1/72 anvisat engångsbelopp om 60 000 kr. för institutets 

flyttning till nya lokakr bortfaller. 

Dcpartemen tschefen 

Försvarl'ts rationaliscringsinstitut ansn att försvaret kommer att ställas 

inför öbtk krav pii rationatist•ring och att ralionaliseringsverksamhelens 

huvud uppgift under planeringsperioden är att medverka t i Il att inom 

givna försvarsramar vidga utrymml'I för investeringar i nya krigsfiirband 

gL·nom all hiija effektivikkn i frL·clsorganisationen. R:11ionalisi:ringsverk

samh..:ten hör enligt institull'I ocksi! inriktas pi.i att förhiit lra uthilchiings

betingelserna. Institutet anser det vidare vara en viktig uppgift att verka 

för att informationssystem tas fram som kan Himna information om 

tillstfodl'I s[1väl kvantitativt som kvalitativt i krigs- och fredsorganisatio· 

nen. Jag kan godta denna inriktning. 

l\1in beriikning av det totala mcdl'ishdwvel framg~r av samm;rnstiill

ningen övn kostnader od1 llll'lklsbehov. 

Jag hemstiiller att Kungl. Maj:! förcsliir riksdagen 

;i1 t till Fiirsmrcts rationaliscringsimli/11/ för budgl'l<irct 197 2/73 

anvisa l'tt förslagsanslag av I 0 44 5 000 kr. 
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Försvarshögskol:m 

Försv;1rshiigskolan liar till uppgift att ge högre militiir. civilmilil:ir och 

civil pt>rsunal utbildning för verksamhet i ledande lwfattningar innrn 

lot;1Jförs1;1rL'I. lkltagarna i högskolans kurser skall undl'J"visas 0111 toLtl

försvan:ts uppgifter, organisation och verksamhet samt ges insiktn i dd 

totala krigl'IS problem. S:irskild vikt skall fästas vid samvl'rkan inum 

totalförsvaret. Det aligger vid:.rn.: försvarshögskolan att enligt fön:skrifter. 

som överhef:ilhavarcn utLird;ir cftn sarnr:1d med berörda myndighl'lcr. 

studl'J"a fragor som rör totalförsv:iret. Försvarshögskolan sk:tll slutligen. 

om tkt kan skt> ut;rn att dl'n egna verksamhekn cftersiitts. bitriida andra 

rnyndighl'lcr i fri1gor som rör utbildning och studier inom totalförsvaret. 

Försvarshögsknlan :ir org:rniserad pi1 en chef. en t:irarslah och en 

administrativ enlwt. 

[klpn1gr;1mnlL't 1-"örsvarshiigskolan hcsti1r av l'tt prograrnckmcnt med 

san11na hcn:imning. Vnks:1mhdL'll under dl'lprogr:1mrnL't h:n budgL·kr:1ts 

pj l'tt prim:iruppdrag inom dt·lprodukti<>nsomriidct Allmiin ledning och 

förb;mdsvl'fksam hd. 

Vnks:1mht'ten finansieras fr[111 förslagsanslagL'l Försvarshögskolan. 

Programplan för perioden 1972/7 3-1976/77 

BL'lr:iff:111dL· utvt'L'klingL'll av delprogrammet anför försrarshögskofan 
bl. a. följande. 

l·:leva11L1kt vid kurserna under budgd~trcn 1971 /72 OL'h det prognnsti

ccrade anLilcl ekvn för vart och ell av l~is~lrt·n 1972/73-197b/77 

framgar av fiilj;111de tabell. 

----·--··-· ----

Ekvl'r JlL'r Lis:ir 
- -----·· ----·-

1971 1972 1973 1974 1975 1976 
/72 /7 3 /74 /75 /76 /77 

··---· 

Ch,'l°skur,cr 31 30 30 30 30 30 
,-\ l1t11:i1111;i k llt'\l'I" 78 80 80 80 811 8(1 

Kom pkt I ''ri np-/ 'PL'Cia lk urSL'r 72 72 72 72 72 72 

181 182 182 182 182 182 
- ~ ----------- -·· ------· - -· ----··-

l'iirsvarsiiöµskolans nuvarande orga11is:1tio11 lwdiims i allt dscntligt 

vara :indamilisL·nliµ. Den utvidµatk verksamhl'len har hit tills kunnat 

balanseras genom ökade arhl'lsins:itser fdn pnsonalcns sida. Ln fortsatt 

utvt'L'kling av uthildningsvnksamhc!L:n skall J;t'nomföras undn program

planeperiodt'n. 
lkn av fiirsvarshögskolan h.:rJknade utvecklingen av anslaget Försvars

högskolan framg{ir av följande sam111anseillning (prisliigL' februari 1971; 

1 000-tal kr). 
··-·-··-··-- -·-- -- ·--- ·-------·----------

1971/72 1972/73 197-'/74 1974/75 1975/71i 1976/77 S111nma 1972/77 
----------------·---------

1 2()(11 1 309 I 309 3119 I 309 309 (i 545 

I lkr:iknat lwlopp 
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F 9. Försvarshögskolan 

1971/72 
1972/7 3 

Anslag I 200 000 1 

Förslag 1 270 000 
J Bcriiknat belopp 

Kostnader och medclsbchov 

65 

-- ··----- ·------ --·-----·- .. ---· ------· ---··-----
Prirniiruppdrag m. m. 1971/72 

-·· ·----------···----- ----·-- -- --

All111iin ledning och förhands
verksam het 

Summa kostnader för primär
uppdraget 

Summa mcddsbchov (ansbg) 

Personal 

I 200 000 

I 200 000 

I 200 000 

1972/7 3 

f'örsvars
högskolan 

I 309 000 

I 309 000 

I 309 000 

Dcp. chefen 

l 270 000 

I 270 000 

I 270 000 

Personalkakgori Antal tjänster 

1971/72 Beräknad ändring 1972/7 3 

f'örsvars
högskolan 

Dcp. chefen 

- ·- --- ··-------·----·-··---·--·-·------- -- ---- -----
Mililär personal 
Offil'l'rare 
llnderbcfäl 

Pensionerad militär personal i 
an•odr'.~tjänsl 

Officl'rarc 
l lmkrnffil'erarc 

Ch•il personal 
Lärare 
Övrig personal 

4 
I 

J 
3 

13 
- --- - ··------ - ----·---

f'örs!'arshiigskolan 

A. Löne- och prisomräkning 

of. of. 
of. of. 

of. of. 
of. of. 

of. of. 
or. of. 

of. of. 

Lönc- och prisomräkningen innehär en kostnadsökning med 55 600 kr. 

B. Uppgijisji"irändringar 

I. Arvodeskostnadcrna till förcliisare bniiknas öka med I 0 000 kr. 

2. Kostn:Jclcrna för telefon hl'Tiiknas stiga med 2 000 kr. pil grund av 

ökad Vt'rksamhct. 

3. P~ippnskoslnadcrna för skolan stiger pt1 grund av ett ökat antal 

kursn t+ 6 500 kr.). 

5 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr]. Bil. 6 
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Departementschcfen 

Försvarshögskolan anser att högskolans verksamhet under program

planepcrioden skall ha i huvudsak samma inriktning som f. n. Jag har inte 

något att erinra mot detta. 

Min hcriikning av det totala medelsbehovet framgiir av sammanst:ill

ningen över kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att Kungl. Maj :t förcsliir riksdagen 

alt till Fiirsmrshögsko/1111 för budgetåret 197 2/7 3 anvisa el I 

förslagsanslag av I 270 000 kr. 

Militärhögskolan 

Militiirhögskolan har till uppgift att meddela officerare pii aktiv ~tal de 

kunskaper som behövs för tjänstgöring i kaptensbef::ittningar (obligato

riska kurser) och i kvalificerade befattningar vid högn' staber od1 

förvaltningar. i s:irskilt kvalificerad(· !Jrarbefall ningar eller som chefer for 

högre förband thögrt' kurser). MiliEirhögskolan genomför ocksii annan 

högre utbildning som kan komma att beordras av övcrbcfJJhav<Jrcn, t. l'X. 

administrativ chefsutbildning. underrättelse- och siikerhctsljiinstkurser. 

Militiirhögskotrn iitar sig vidare uppdrag fr<ln andra myndigheter. t. ex. 

kurser för brigadchcfer och för försvarsområdesbefälhavare, underrittel

sekurser. kurser för meteorologer och trafikledare. Militärhögskolan 

handhar slutligen den militärhistoriska forskningen inom krigsmakten. 

Militärhögskolan iir organiserad på en stab och tre linjer, nämligen 

arme-. marin- och flyglinjcrn:1. Armclinjens allmänna kurser bildar en 

särskild enhet direkt under chefen för milit:irhögskolan. Till högskolan iir 

knult'n en milit:irhistorisk avdelning. 

Delprogrammet Milit:irhögskolan består av programclemc·nten Militär

högskolan och Militiirhistorisk forskning. Verksamheten under dclpro

gramml'f har hudgctcrats pa tvii primiiruppdrag inom huvudproduktions

omrädet Ledning och förhandsverksamht'l samt delproduktionsomr[1dd 

Kunskapsupphygg<rnde forskning. 

Vcrksamhl'ten finansieras frirn forslagsanslaget Militiirhi>gskobn. 

Programplan för perioden 1972/73-1976/77 

13etriiflande utvecklingen av delprogrammet anför 111i/itärhögskola11 

bl. a. följandl'. 

För programelementet Milit:irhögskolan viintas ekvantalet undn perio

den öka med drygt 50 i förhallandl' till budgl'l:irl'l 1971/72. Detta bl' ror i 

första hand p~L sti"irrc :1rskullar vid armelinjc•ns :.tllmiinn:L kurser. Antalt't 

elever har de senaste åren måst begränsas i avvaktan i.<i tillgimg till 11.>kakr 

som nu disponeras av militiirpsykologiska institutet. Lobkrna heriiknas 

sL1 till förfogande för undervisning från den 1 oktober 197 2. VidarL' ökar 

arskullarna vid marin- och flyglinjernas högre kurser. dt'lvis hcroemlc pil 

t'i"IL' rslä pn ing. 
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Beräknat antal elever under vart och ett av läsåren 1972/73- 1976/77 

framgår av följande tabell. 

·---------
Elever per läs<h (oktobL'r - september) 
----··----· 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 
/72 /73 /74 /75 /76 /77 

---·--···--·---· 

Ar111l'li11je11 
Högre kurser 108 109 109 109 109 109 
Allm:inna kurser 120 150 150 150 150 150 

Mari11/inje11 
llögrc kurser 26 34 34 34 34 34 
Allrncinna kursn 42 41 36 35 37 36 

Nyglinje11 
Högre kurser 22 27 36 40 40 40 
Allm:inna kurser 32 40 47 40 40 40 

350 401 405 408 410 409 

Från militärhögskolans allmänna kurser har under de tio år verksamhe

ten pågått 45-55 % av eleverna fått kompetens för högre kurser. Chefen 

för militärhögskolan förutser att denna kvot i stort kommer att vara 

oförändrad under programplaneperioden. 

Jkn ekonomiska chefsutbildningen vid militärhögskolan väntas fortsiit

ta i form av veckolånga kurser i administrativ chefsutbildning med ca 120 

elever årligen. Likasii fortsätter de för krigsmakten gemensamma fyra

veckorskurserna i underrättelse- och säkerhetsjänst med 40-- 50 elever. 

Till militiirhögskolan förläggs härutöver årligen ett stort antal extra 

kurser som initieras av chefen för försvarsstaben och för vilka militärhög

skolans !Jrare anlitas för planläggning och undervisning. Antalet sädana 

kurser och elevantalet vid dessa väntas fortsätta att öka. 

l\:ungl. Maj:t har i februari 197 l bemyndigat chefen för försvarsdepar

tementet <1tt tillkalla en sakkunnig med uppdrag att utreda förvaltnings

utbildningen inom krigsmakten. Med reservation för rcsultatd av cknna 

utredning och med iakttagande av elen skisserade allm:int ökande omfatt

ningen av verksamheten vid militiirhiigskolan kan chefen för militiirhög

skolan inte nu förutse nägcm principiell ändring i högskolans utveckling 

under programplanepcrioden. 

Betr~iffanrk utvecklingen av verksamheten inom programelementet 

Militärhistorisk forskning anför militärhögskolan följande. 

Under programplanrpcrioden kommer att offentliggöras utredningar 

och studier 0111 miliUrpsykologisb och militärorganisatoriska förhiillan

drn samt om krigföring under nyare tid. Pi1började projekt avseende äldre 

tid skall dock slutföras. 

Den av militärhögskolan beräknade utvecklingen av anslaget Militär

högskolan framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1971; 

I 000-tal kr.). 
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1971/72 I972/73 1973/74 I974/75 1975/76 1976/77 Summa I972/77 

IO 3531 11 300 I I 300 11 300 Il 300 I I 300 56 500 

1 B~riiknal belopp 

F 10. Militärhögskolan 

1971/72 

1972/73 

Anslag 10 353 000 1 

Förslag 11 230 000 

'Beräknat belopp 

Kostnader oclz medelsbehov 
--------- ----
Primiiruppdrag m. m. 

Ledning och förbandsverksamhct 
Kunskapsuppbyggandc forskning 

Summa kostnader för primär-
uppdragen 

Summa mcddsbehov (anslag) 

1971/72 

9 671 000 
682 000 

10 353 000 

10 353 000 

----· 

1972/73 

Militär- Dcp. chefen 
högskolan 

-------

10 569 000} 
73 l 000 

I I 230 000 

1 I 300 000 11230000 

I I 300 000 11230000 
- ---·--------------------------

Personal 
-- ·------------------------------
Pe.rsonalkatcgori 

Militär personal 
Officl'rarc 
Undernfficcrart' 
Unclcrbc'fai 

Pensionerad militär pcrso11al i 
arJ>odestjä11st 

Offil'cran• 
lJ ml e.roffic.c ra n· 

Cil'il personal 
Lärare 
Övrig pt·rsonal 

----~----·-- -· . ··---··· 

A.J ilitiirhögskolan 

A. f,önc- och prisomräkning 

Antal tjänster 

I97I/72 

58 
l 
7 

4 
I 

2 
26 

99 

Beräknad ändring l 972/7 3 

Militiir
högsknlan 

of. 
of. 
of. 

of. 
of. 

of. 
of. 

of. 

Dcp. chcfon 

of. 
of. 
or. 

of. 
of. 

of. 
of. 

of. 
·-·-----· 

Lönc- och prisomräkningen inncbiir en kostnadsökning nlt'·d 786 000 

kr. 
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B. Uppgiftsförändringar 

Ledning od1 förbandsverksamhet 

Tidigare upptaget belopp för rcseersättningar, anstånd st raktamenten 
och flyttningsersättningar har varit för lågt riiknat (+ 20 000 kr.). 

Rcseersättningarna och traktamentskostnaderna beräknas öka med 

100 000 kr. på grund av att antalet elever ökar med 50. 
Telefonkostnaderna ökar med 1 500 kr. på grund av ökad samtalsfre

kvens m. m. 

Kostnaderna för möbler och inventarier ökar med 16 500 kr. på grund 

av ökad mervärdeskatt och beräknat kompletteringsbehov av befintliga 
inventarier. 

Hyreskostnaderna och kostnaderna för vakthållning beräknas öka med 
6 000 resp. 17 000 kr. 

Departementschefen 

MiliUirhögskolan anser att dess verksamhet i avvaktan på resultatet av 

utredningen om förvalt ningsutbildningen inom krigsmakten skall ha i 

princip samma inriktning som hittills. Jag delar militärhögskolans upp

fattning. Jag är inte beredd alt nu ta ställning till den föreslagna inrikt
ningen i fråga om antalet elever per läsår. 

Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställ

ningen över kostnader och meddsbehov. 

Jag hcmstiiller att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Militärhögskolan för budgetåret 1972/73 anvisa ett för
slagsanslag av 11 230 000 kr. 

Försvarets gymnasieskola 

Försvarets gymnasieskola, tidigare försvards läroverk, har till uppgift 
att meddela fast anstiilld militiir eller civilmilitär personal och viirnplikti

ga den kompletterande allmänna skolutbildning som krävs för anställning 

i militär eller civilmilitiir tjänst på aktiv stat, samt all meddela officerare 
fdn armen den utbildning i matematik och fysik som behövs för 

kommendering till artilleri- och ingcnjörofficersskolan. 

Försvarets gymnasieskola leds av en styrelse. Undervisningen vid 

skolan bedrivs pii tviitirig social samt på treårig samhiillsvctcnskaplig och 

naturvetenskaplig linje. 

Delprogrammet Försvarets gymnasieskola består av ett programele

ment med samma benämning. Verksamheten under delprogrammet har 

budgeterats på ett primäruppdrag inom dclproduklionsområdet Utbild

ning till och av fast anställd personal m. fl. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets gymnasie

skola. 
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Programplan för perioden 1972/73-1976/77 

Bdriiffände utvecklingen av delprogrammet anför försi•arets gymnasie
skola bl. a. följande. 

OffiL'L'rs- od1 underofficersaspirantcrna föresl{is under perioden 

197 2/73- 1976/77 genomgå utbildning i huvudsaklig överensstämmelse 

mL·d 1970 [irs liiroplan för gymnasieskolan och i enlighet med 1971 års 

stadga för försvarets gymnasieskola. Vissa officersaspiranter föresläs 

överg[ingsvis genomga utbildning enligt äldre bestämmelser vid skolan. 

Officerskurserna i matematik och fysik bör bedrivas på grundval av 

1970 års läroplan för gymnasieskolan. En förstärkning av läroverkets 

lokalresurser anses nödvändig under de kommande åren. 

Som förutsättning för den resurstilldelning som bedöms nödvändig un

der perioden gäller en förmodad elevtillströmning som i viss utsträckning 

möjliggör samläsning mellan avdelningar och linjer. Omfattningen beror 

ytterligare på elevernas val av frivilliga ämnen m. m. Om resurser på dessa 

punktl'r skulle frigöras, förutsätts de utnyttjas till stöd för de elever som 

till följd av övergångssvarighcter mellan olika linjer och studiegångar en

dast med svi!righet har kunnat få sina individuella önskemål tillgodosed

da. 
Den av skolan bl'räknadc utvecklingen av anslaget Försvarets gymna

sieskola frnmgår av följande sammanställning (prisläge februari 1971; 

I 000-tal kr.I. 

---- - - -------·-- -···---··------

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 Summa 1972/77 
-------------···- ..... . 

3 6441 3 664 3 564 3 564 3 564 

I Bl'rJknat belopp 

F 11. Försvarets gymnasieskola 

1971/72 

1972/73 

Anslag 3 644 000 1 

Förslag 3 740 000 
1 Bt'riiknat bdnpp 

Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrag m. m. 

Utbildning till och av fast anställd 
personal m. t1. 

Summa kostnader för primär
uppdraget 

Summa ml'delsbehov (anslag) 

1971/72 

3 644 000 

3 644 000 

3 644 000 

3 564 17 920 

1972/7 3 
---·---

Försvarets Dl'p. chefen 
gymnasie.-
skola 

------

3 664 000 3 740 000 

3 664 000 3 740 000 

3 664 000 3 740 000 
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Personal 

Personalkategori Antal tjänster 
----

1971/72 Beöknad ;indring 1972/73 

Cil'il personal 
Lirare 
Övrig personal 

39 
7 

46 

---·------

Försvarets 
gymnasie
skola 

Dep. chefen 

- 3 - 3 
of. of. 

- 3 - 3 
--------- -----·-·. ·- ---·- -----· -

För.n•11rcts gy11111asicskola 

A. Lönc- och prisomräkning 

Löne- och prisomräkningen innebiir en kostnadsökning med I 78 700 

kr. 

B. Uppgiftsfäriindringar 

På grund av bl. a. minskat elevunderlag i 1961 års studiegång sker en 

viss reduktion av antalet elevtimmar och en avsevärd minskning av antalet 

lärartimmar (- 172 600 kr.). 

För en studieresa till England behövs I 0 000 kr. 

Arvode till institutionsförcstandarc vid en inlärningsstudio beräknas 

kosta 4 I 00 kr. 

Departcm e111.1·chef en 

Försvarets gymnasieskola anser att gymnasieskolans verksamhet under 

programplanepniodcn skall ha i princip samma inriktning som hittills. 

Under programplaneperiodcn föresEis officers- och undcroffkersaspiran

terna genomgii utbildning i huvudsaklig öwn;nsstämml'ise med 1970 iirs 

Hir<>plan för gymnasieskolan och i enlighet med 1971 (lfs stadga för 

försvarets gymnasieskola_ Offirerskurserna i matematik och fysik skall i 

forts:ittningen bt'drivas piJ grundval :JV J 970 :Jrs läroplan fi)r gymnasiesko

lan. Samläsning mellan avdelningar och linjer skall prövas i ökad utsträck

ning. Jag kan i huvudsak godta den inriktning som försvarets gymnasie

skola har angett. 
Min bcr:ikning av del totala mt'dclshehovet framg:ir av sammans1:i1!

ningen övn kostnader och ml'dclsbt'hov. 

Jag hcmsl:iller alt Kungl. Maj:l förcsl:ir riksdagrn 

att lill För.1·r•arcts gymnasieskola för budgdiirel 1972/73 anvisa 

ett försl::igsanslag av 3 740 000 kr. 
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Intendenturförvaltningsskolan 

lntendenturförvallningsskobn har till uppgift alt anordna och genom
föra kurser i intcndenturförvaltningstjänst för officerare och kurser i 

intendenturfördds- och kassatjänst för förvaltare. Vid skolan skall ocksii 

p<t uppdrag av försvarsgrenschcferna genomföras utbildning av annan 

intemkntur- och kassatjiinstpersonal. 
lntendenturförvallningsskolan är organiserad p[t en chef, en stabs- och 

förvaltningsavdt:lning och en uthildningsavdelning. 

Delprogrammet lntendenturförvallningsskolan hcstär av programele

menten lnkndenturförvallningsskolan och Gemensam utbildning av in

tendenturpersonal. Verksamheten under delprogrammet har hudgcterals 

pii programelementen som förts samman till tv[i primäruppdrag inom 

clelproduktionsomradcna Allmän ledning och förbandsverksamhet samt 

Utbildning till och av fast anställd personalm. fl. 
Verksamheten finansieras från förs\agsanslaget lntendenturförvalt

ningsskolan. 

Programplan för perioden 1972/73-1976/77 

Bctriiffande utvecklingen av delprogrammet anför in~endent11rförl'alt

ningsskolan bl. a. följande. 
Kungl. Maj:t har år 1970 tillsatt en utredning om den utbildning som 

f. n. anordnas vid hl. a. intenclenturförvaltningsskolan. I avvaktan pil 

utredningsresultatet baseras planeringen p[t nuvarande förhållanden vid 

skolan. 
Vid oföriindrad utbildningsorganisation kommer skolan fortgiicnde ;itt 

ställas inför ökade krav inom utbildningswrks;imhctens omdde. Detta 
beror dels p~i höjda krav pil utbildningens kvalitet, dels på nytillkomman

de uppgifter att medverka i utbildning av bl. a. personal för pl<incrings

och hudgctcringssystemct. 
Den av skol.in beräknade utvecklingen av anslaget lntendenturförvalt

ningsskolan· framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1971; 

I 000-tal kr.). 

---·----------------------·-·------·--

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 Summa 1972/77 

765 1 873 873 873 873 873 4 365 
------ --- ------·---------------· ·--· - ·----·· 

I Beräknat belopp 

F 12. lntendenturförvaltningsskolan 

1971/72 Anslag 765000 1 

1972/73 Förslag 875 000 
I Beriiknat belopp 
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Kostnader ocll 111edelshelzo11 

Primiiruppdrag m. rn. 

Allmän kdning och förbands-
verksamhet 

Utbildning lill och av fast ansliilld 
1wrsonal m. Il. 

Summa kostnader för primär-
uppdragen 

Summa medl'lsbchov (anslag) 

Personal 

Personalkategori 

Militär perso11a/ 
Officerare 

Pensionerad 111i/itär pcrso11al i 
an·odestjä11st 

Undcrofficerarc 

Ch>il perso11a/ 
Övrig personal 

1971/72 

383 000 

382 000 

765 000 

765 000 

1972/73 

lnlcmkn
turfi.irvalt
ningsskolan 

419 000 i 
454 000 

873 000 

873 000 

Dep. chefen 

875 000 

875 000 

875 000 

-------·--------

Antal tjänster 

1971/72 

2 

4 

7 

Beräknad ändring 1972/7 3 

lntcmkn- Dcp. chefen 
turförvalt-
ningsskolan 

of. of. 

of. of. 

of. of. 

of. of. 
------ ·---- - ··-----· ··----. ·---·--·-·-----··--

1ntende11111r förra It 11 ing.uk ola n 

A. löne- och prisomräkning 

Lönc- och prisomriikningen innebär en kostnudsökning med I 07 I 00 
kr. 

B_ Uppgiftsförändringar 

lntendcnturförvaltningsskolan 

Fn tjänst för kontorist och en för kontorshiträde bör hytas ut mot 

tjänster för kansliskrivare(+ 5 862 kr.). 

Departementseliefen 

Intendenturförvaltningsskolan anser att dess verksamhet i avvaktan på 

rcsultutet av utredningen om förvaltningsutbildningen inom krigsmakten 
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skall ha i princip samma inriktning som hittills. Jag delar denna 
uppfattning. 

Min heriikning av det totala medelsbchovct framgar av sammanställ

ningen över kostnader och mcdelsbehov. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t förcsrnr riksdagen 

att till lntc11de111111förmltni11gsskola11 för hudgettiret 1972/73 

anvisa ett förslagsanslag av 875 000 kr. 

Försvarets brevskola 

Försvarets brevskola hJr till uppgift att till befäl på aktiv stat och i 

reserven m. fl. meddela korrespondensundervisning i militära och teknis

ka iimnen. spdk. totalförsvarsfoigor. iimncn som behandlar samhällsfr:i

gor och utrikespolitisb frågor m. m. Skolan skall vidare utveckla och 

framställa utbildningshjiilpmcdel för försvaret och i samband hiirmed 

bedriva tilliimpad forskning inom det utbildningsteknologiska omr;1det. 

Försvarets brevskola iir organiserad pil en skolledning, korrespondens

avdelning, en avdelning för produktion av utbildningspaket samt en 

avdelning som handhar frtigor rörande forskning. utveckling m. m. IHirtill 

kommer vissa servicefunktioner. 

Delprogrammet Försvarets brevskola består av programelementen f<ör

svarets brevskola och Ut bildningsteknologisk forskning. Verksamheten 

under delprogrammet har budgeterats på tvt1 primäruppdrng inom delpro

duktionsornrJdcna Allmän ledning och förbandsvcrks;imhet samt Kun

skapsuppbyggande forskning. 

V crksamhetcn finansieras frirn förslagsanslaget Försvarets brevskola. 

Programplan för perioden 1972/7 3-1976/77 

Bl'lräffandc utveL·klingcn av delprogrammet anför fiirsmrets brei'skola 

bl. a. följande. 

Inom utbildningsomriidet p:lgiir f. n. en omfattande utvecklings- och 

omstruktureringsverksamhet. Hittillsvarande former och metoder för 

undervisning ändras i riktning mot grupparbeten samtidigt som strävan är 

att göra undervisningen individualiserad. Sjiilvinstruerande utbildnings

hjiilpmedcl utvecklas i snabb takt. Bl. a. av kostnadsskäl krävs en intern 

samverkän mellan myndigheter och produktionsanstalter inom ut bild

ningsomri1det. Utvccklingstendensnna bctriiffandc resurser till försvaret 

med för att försök till ut bildningsrationalisering bör ges hög prioritet. 

Brevskolan har L'n för arbetsuppgifterna viil fungerande organisation. 

Den av brevskolan beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets brev

skola framgar av följande sammanstiillning (prisliigc februari 1971; 

1 000-tal kr.). 

-----·--------- --
1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1.975/76 1976/77 Summa 1972/77 

l 0501 1. 178 I 283 I 338 I 408 I 463 6 670 

I lkriiknat belopp 
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F 13. Försvarets brevskola 

1971 /72 Anslag I 050 000 1 

1972/73 Förslag I 200 000 
1 lkriiknat belopp 

Kostnader och medelsbehov 
-------------------

Primäruppdrag m. rn. 1971/72 1972/73 

foörsvarets 
brevskola 

-- ---··--·---- ---------- --------

Allmiin ledning och förbands
verksamhct 

Kunskapsuppbyggande forskning 

Summa kostnader för primär
uppdragen 

Summa mcdclsbchov (ansbg) 

Personal 

I 000 000 
50 000 

1. 050 000 

I 050 000 

I 128 000} 
50 000 

l 178 000 

l 178 000 

- -----------------
Pl'rsonalkatcgori Antal tjänster 1 

75 

Dep. chefen 

·---· 

l 200 000 

I 200 000 

l 200 000 

1971/72 Beräknad ändring 1972/7 3 

Jlilitär personal 
Officerare 

Pensionerad militär personal i 
arrodestjänst 

Undcrnfficerare 

Cil'il personal 
Lirare m. tl. 
Övrig p~r$on:il 

2 

5 
5 

13 

Försvarets 
brevskola 

of. 

of. 

+ 1 
of. 

+ l 

1 Härtill kornmer personal som avlönas över annat anslag 

Förs1•arets brevskola 

A. Liine- och prisomräkning 

Dep. chefen 

of. 

of. 

of. 
of. 

of. 

Löne- och prisomräkningen innebär en kostnadsökning med 66 000 kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

Allmän ledning och förbandsverksamhet 

För kurser i ryska bör skolan tillföras en tjänst för adjunkt(+ 62 000 
kr.). 



Prop. 1972:1 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 76 

Departementschefen 

Försvarets brevskola anser att brevskolans verksamhet under program
planeperioden skall ha i huvudsak samma inriktning som tidigare. Jag har 

inte något att erinra mot detta. 

Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställ

ningen över kostnader och medelshehov. 

Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Försvarets brevskola för budgetåret l 972i7 3 anvisa ett för

slagsanslag av 1 200 000 kr. 

Militiirpsykologiska institutet 

Militärpsykologiska institutet leder den militärpsykologiska verksam

heten inom krigsmakten och bedriver till detta fackområde hörande 
forskning och tillämpning. 

Chef för militärpsykologiska institutet är en militiirövcrpsykolog. 

Institutet är organiserat på fyra avdelningar, en administrativ, en allmän, 

en prövnings- och en psykoteknologisk avdelning. 

Delprogrammet Militärpsykologiska institutet består av programele

menten MiliEirpsykologiska institutd, Gemensam militärpsykologisk 

forskning och Gemensam militärpsykologisk tillämpningsverksamhct. 

Verksamheten under delprogrammet har budgeterats pii programelemen

ten som därd"tcr delats upp på fyrn primäruppdrag inom delproduktions
områdena Allmän ledning och förbandsverksamhet. Tillämpad ej objekt
hunden forskning och Kunskapsupphyggande forskning. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Militärpsykologiska 

in st it utet. 

Programplan för perioden 1972/73-1976/77 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet m. m. anför militärpsyko
logiska institutet bl. a. följande. 

Den allmänna utvecklingen inom krigsmakten vad gäller produktions

området Ledning och förbandsverksamhet kan väntas medföra fortsatt 
ökad efterfrilgan pä milit1irpsykologisk tillämpningsverksamhet såväl 

kvantitativt som kvalitativt genom effektivare metoder. Vad gäller värn

pliktiga kr1ivs bl. a. komplettering av inskrivningsprövningen med vissa 

mer befattningsinriktadc prov. Tillkomsten av nya prövningskategorier 

giiller främst fast anställd militär personal. 

Behovet av konsultation och rådgivning i olika pcrsonalbehandlingsfril

gor kommer att öka. 

För att kunna stödja tillämpningsverksamheten krävs en breddad och 

fördjupad milit1irpsykologisk forskning om arbetsbetingelser m. m. Jämsi

des med utvecklingen av ny<1 och effektivare prövningsmctodcr måste 

ökad uppmärksamhet ägnas åt kritcricfriigor och liknande. 

Inom delproduktionsområdct Tillämpad ej objektbunden forskning 
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ökar även behovet av socialpsykologisk och sociologisk verksamhet, sär

skilt vad giiller ledarskaps- och etndra sanrnrbcts- och anpassningsproblem 

bland siiväl värnpliktiga som fast anställd personal. 
Den främst till utvecklingen av vapen- och materielsystem knutna 

psykotcknologiska forskningen ökar i omfattning oeh sv:irighetsgrad och 

måste liksom övrig tilliimpad forskning stödjas genom en vidgad och 
effektiviserad kunskapsuppbyggande verksamhet. Inom den senare kom

mer bl. a. att ställas ökade krav på experimentutrustning m. m., doku

mentation och personliga kontakter med in- och utländska forskningsin

stitutioner. 

Frågan om försvarsforskningens framtida organisation m. m. utreds 

f. n. av 1969 års försvarsforskningsutredning. i\ ven om institutet och dess 

verksamhet direkt berörs, är det dock t. v. inte möjligt att bedöma hur 
lösamlct av de militärpsykologiska uppgifterna kommer att p[1verkas. 

Den av institutet beräknade utvecklingen av anslaget Militiirpsykolo

giska institutet framgiir av följande sammanstiillning (prisläge februari 

1971; I 000-tal kr.). 

--· --···· ·-·-·-· ·-----------

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 Summa 1972/77 
----- ----- --··-·- - -----·--

2 0421 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 11 865 
------------------ --- ---
1 Beräknat belopp 

F 14. Militärpsykologiska institutet 

1971/72 

1972/73 

Anslag 2 042 0001 

Förslag 2 190 000 
I Beräknat belopp 

Kostnader och mede/sbehm' 

Primciruppdrag m. m. 

Allmiin kdning och förbanlh
verksamhct: 
J\lilitiirp,ykologiska institutet 
GL'mL'nsam militärpsykologisk till
liim pningswrksa mtll'I 

Tilliimpad l'j ohjektbundl'n forskning 
KunskapsuppbyggandL' forskning 

Summa kostnader för primiir-
uppdragen 

Summa nll'lklsbchov (ansla!!) 

1971/72 

66~ noo 

550 (l()(l 

400 000 
430 oon 

2 042 000 

2 042 000 

·--·-· --------

1972/73 

'.'vlilitär
psykolo
giska in
st it utct 

746 000 

709 000 
418 noo 
500 000 

2 373 000 

2 373 000 

} 

lkp. chefen 

---- ---

2 190 000 

2 190 000 

2 190 000 
--·---··· 
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Personal 

Personalkategori Antal tjänskr 

Militär personal 
Officerare 

Pensionerad militär personal i 
arl'Odi'stjä11st 

Officerare 
l.lndcrofficcrnre 

Ciril pcrso11a/ 
l·landEiggamk pc'rsonal 
Övrig personal 

Militärpsykologiska institutet 

A. Liine- och prisomräkning 

1971/72 

14 
12 

29 

Beräknad ändring J 972/7 3 
------------···-
Militär
psykolo
giska in
stitutet 

of. 

of. 
of. 

+2 
+I 

+3 

Dcp. chefen 

of. 

of. 
of. 

of. 
of. 

of. 

Löne- och prisomräkningen innebär en kostnadsökning med 148 000 

kr. 

B. Uppg1ftsförä11dri11gar 

I. Militärpsykologiska institutet 
För att biträda militärövcrpsykologen med inriktning, planering och 

samordning av verksamheten och för vissa forskningsuppgifter av arbets

psykologisk karaktiir behövs ytterligare en tjänst för biträdande militär

psykolog (+ 59 000 kr.). Om denna tjänst inrättas kan kostnaderna för 

viss konsult hjälp minskas med 10 000 kr. 

2. GcmL·nsam militärpsykologisk lilliimpningsverksamhct 

I institutds programansvar ingår bl. a. psykologisk antagningsprövning 

vid flygstaben och krigsflygskolan. Ett nytt s. k. personlighetstest förut

sätter en ökning med en tjänst för militärpsykolog och en tjänst för 

biträdande militärpsykolog t+ I 34 000 kr.). 

Departem en tsche fen 

Militärpsykologiska institutets verksamhet berörs direkt av de resultat 

1969 iirs försvarsforskningsutrcdning kan komma till. Med hänsyn härtill 
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är jag inte heredd att nu ta ställning till institutets verksamhetsinriktning 

under programplaneperioden. 

Min beräkning av dd totala medelsbchovct framgår av sammanställ

ningen över kostnader och meclclshchov. 

Jag hemställer att Kung!. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Militärpsykologiska institutet för budgetaret 1972/7 3 

anvisa ett fårslagsanslag av 2 190 000 kr. 

Krigsarkivet 

Krigsarkivet övervakar arkivviisendd hos myndigheter inom försvarsde

partementets verksamhetsomrilde OL"h fungerar därvid bl. a. som arkiv

myndighet och arkivdl!p5. Arkivet skall verka för en tidsenlig org~misa

tion och utveckling av arkivväsendet. främja vetenskaplig forskning m. 111. 

Chef för krigsarkivd iir en krigsarkivarie. Arkivet är organiserat på forn 

sektioner, nfo1ligen fyra sl!ktioner för arkivdep:brcndcn 111. 111. och en 

administrativ sektion. 1 organisationen ingår vidare registrators- od1 

kassaexpedition, forskarl'Xpedition, bibliotek. konserveringsavdelning 

och reproduktionsavdelning. 

Ddprogra111111ct Krigsarkivet omfattar programelementen Krigsarkivct 

och Gemensam arkivverksamhet. Verksamheten under delprogrammet 

har budgeterats på programelementen som diireft.:r förts samman till ett 

primäruppdrag inom delproduktionsomriidct AllmJn ll'dning och för

bandsverksamhet. 

Krigsarkivcts verksamhet finansieras från förslagsanslagct Krigsarkivet. 

Som uppbördsmedl'l n:dovisas inkomster av kopiningsvcrksamhl't. 

Programplan för perioden 1972/73-1976/77 

Beträffande utvecklingen inom arkivets vcrksamhetsomr:lde anför 

krigsarkil'et bl. a. följande·. 

UtveL'klingen inom arkivvärden kommn att pr:iglas av l'tt växande 

pappersflöde och en ökad lagring av data p:i elcktromagnl'liska datahiira

re. Denna utveL'kling för med sig behov av en omfattandL' gallring av 

handlingar. 
Verksamheten inom progrnmckmcntet Krigsarkivct. som omfattar 

depåverksamhet inkl. bibliotcksverksamhct, gallring i de i depån 

förvarade arkiven, forskningsservice och utrL'dningsvcrksamhl't :It allmiin

het och myndighdcr m. m .. beriiknas under programplanqwriockn bedri

vas Jlll'd oförändrad ambitionsnivå. 

Programelementet Gemensam arkivverksamhet omfattar utfiirdandeav 

gallringsbestJmmelsn m. m. och rådgivning i arkivfr[1g<.1r ;]t försvarets 

myndighdcr. Verksamheten under pnioden inriktas mot en förbättrad 

serviCL' ilt myndighl'lerna i dessa avseenden. 

Den av arkivet beräknade utvecklingen av anslaget Krigsarkivct framg3r 

av följande sammanställning (prisläge februari 1971; 1 000-tal kr.). 
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1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 Summa 1972/77 
------·-··------

I 6711 2 021 2 124 2 218 2 322 2 402 11 087 

I Beräknat lwlopp 

F l S. Krigsarkivet 

1971/72 

1972/7 3 

Anslag I 671 200 1 

Förslag I 800 000 

I 13L'riiknat bl'lopp 

Kostnader och medelsbehol' 

---- ---··-----·---------

Primiiruppdrag m. m. 

Allmiin ledning och förbands
verksamhcl 

Summa kostnader för primiir
uppdraµd 

.41•giir: 
Inbetalningar för kopicringsVL'rk

sarnhet 

Summa medt'lsbe.l10v (anslaµl 

Personal 

PL'rsonalkatc·.gnri 

1'1"11sio11crad militär pc'rso11al i 
an·0Jcstjä11st 

U ndc•rciffiLL'rarc• 

Ciril personal 
llandlii!!gande personal 
Övrig personal 

Krigrnrkil'et 

A. /,äne- och prisomräkning 

·------- -- -----

1971/72 

l 677 700 

I 677 700 

6 500 

I 671 200 

1972/7 3 

Krigs
arkiwt 

2 027 800 

2 027 800 

7 000 

2 020 800 

Dc•p. chd~n 

I 807 000 

I 807 000 

7 000 

I 800 000 

----·--··- -- ·-·--

i\ntal tjiinstl'r 

1971/72 

15 
8 

24 

Tlcriiknad iindring 1972/7 3 

Krigs
ark ivcl 

of. 

+I 
+ 3 

+4 

Dep. d1cfon 

of. 

of. 
nr. 
of. 

Lön.:- ol'11 prisomr:ikningcn inn.:biir en kostnadsökning med 132 747 
kr. 
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B. Uppgijisförändringar 

I. Krigsarkivd 

Biblioteket har för litet personal. Ett biblioteksbiträde bör tillkomma 

(+ 33 931 kr.). 

En tjiinst för amanuens bör bytas ut mot en tjiinst för arkivarie för att 

bl. a. motverka avg?rngen av yngre arkivmän(+ 9 776 kr.). 

Del av kostnaderna för den assist<:nt som behövs vid en föreslagen ny 

gallringssektion bör belasta programelementet Krigsarkivet (+ 12 552 
kr.). 

En tjänst för kontorsbitriide eller kontorist blir inriittas. Diirvid 

bortfaller behovet av extra skrivbitriidespersonal (+ 26 181 kr.). 

Vissa kostnader för arkivarbetare som tidigare har belastat arbl'lsmark

nadsverket bör i fortsiittningen betalas av krigsarkivet (+ 3 500 kr.). 

Ytll'rligare medel behövs for inventarier, m;iteril'l m. m. för de tjiinstcr 

som begiirs under programl'lcmentet Gemensam arkivvcrksamhL't (+ 

2 400 kr.). 

Siikt'rhetsfilmningen av arkivhandlingar bör utökas(+ 6 000 kr.). 

Krigsarkivets kapaL·itet att ta emot ;irkivhandlingar bör ökas genom att 

ett nytt magasin för öppna handlingar anskaffas och inreds(+ 6 200 kr.). 

Som engångsutgift för innevarandL· budgetår beriiknades 5 000 kr. för 

modernisering och upprustning av krigsarkivets forskarsal m. m. För att 

fortsiitta dessa arbeten behövs samma belopp för nästa budgetår. 

2. Gemensam arkivverksamhet 

F. n. har en förste arkivarie tilldelats uppgiftrn att utanför SL'ktionsin

delningen uteslutande ägna sig at gallringsutrcclningar. Med h~insyn till 

gallringL'ns stora betydl'ISL' bör detta provisorium ersättas med en fast 

organisation. En gaJJringssektion bör inriittas bcstiiende av en förslL' 

;irkivaric som chef och en assisknt (+ I 14 186 kr.). 

Koslnadsökningen för det tidigare nämnda utbytd av en tjiinst för 

amanuens mot en tjänst för arkivarie bör delvis helasta den gemensamma 

;1 rkivverksa rn hl'l en ( + I 086 kr._). 

Medel bör tillkomma for inknsifierad ri1dgivningsverksamhet :'it försva

rets myndighl'tn od1 för reseersättningar i samband tllL'd gallringsarbctcn 

i Solvalladcpim I+ I 000 kr.). 

Dcparte 111c11 tschcfe11 

Krigs;1rkivl'I anser <ltt arkivets verksamhl'l under programplanepcrio

dl'n bör inriktas p~I att utförda orh knmplcttera gallringsbestämmC'lser 

m. m. och fiirbiittra rädgivningen i arkivfriigor iit försv:trL'ts myndighC'lcr. 

Jag kan i huvudsak godta den inriktning som krigsarkiwt h;ir angC'tt. Jag 

förutsiitter dock att verks;imhetcn kan rymmas inom oför~ndrade me

delsramar. 

Min beräkning av det totala medelshehovct framgår av sammanställ

ningen över kostnader och medclsbehov. 

6 Riksdagen 1972. I sam!. Nr 1. Bil. 6 
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Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Krigsarkil>et för budget;1ret 197'1./73 anvisa ett förslagsan

slag av I 800 000 kr. 

Militärhistoriska museer 

Armcmuseum skall bevara vapen och annan utrustning som har 

bctydelsl' för kunskapen om det svenska lantförsvarets verksamhet och 

utveckling. Museet har också hand om statens trofesamlingar. I uppgifter

na ingår vidare att ordna utställningar rn. m. och att friimja forskning 

inom museets verksamhetsområde. ArmL(muscum leds av en nämnd om 

sex ledamöter och har som chef en styresman. Museet är organiserat på 

en skådesamling med allmiin avdelning. vapen- och fordonsavclelning samt 

trofeavdelning. Vidare finns en administrativ avdelning, bibliotek och 

bildarkiv, tygförriid, vnkstiider och cxcerptJvdelning. 

Marinmusect och modellkammaren i Karlskrona har till uppgift att 

bevara förcmäl som belyser utvecklingen av förutvarande Km·lskrona 

örlogsvarv rn. m. och elen verksamhet som har bedrivits diir. MuseL'I leds 

av en styrelse och är organiserat på en skådesamling 111L'd konscrvcringsav

dclning. rnontcrverkstad m. rn. samt en avdelning med expedition. kassa 

och bibliotek. Chl'f för museet iir en musciförl.'sttindare. 

Delprogrammet Militiirhistoriska museer bcst<h av programelementen 

ArmL(museum samt MarinmUSL'et och modellkammaren i Karlskrona. 

Inom vartdera progr;imelementct har verks;imheten budgeterats p:l tre 

primiiruppdrag inom delproduktionsomri1dL·na Allmiin ledning och för

bandsverksamhet, Centralt vidtaget materielunderhåll och Tillämpad ej 

objekt bundl.'n forskning. 

Verksamheten finansieras frän fö rslagsa nslaget Militärhistorisk<1 mu

seer. Som upphördsmccll'l redovisas inkomster av inträdesavgifter. 

Programplan för perioden 1972/7 3-1976/77 

Som programmyndigh.:t för bada programekmenten anför armcm11-

se11m bl. a. följandL'. 

Inom delprocluktionsomriidet Allmiin ledning och förbandsvcrksamhl't 

beräknas utVt'cklingL'n av delprogrammet komma att st:illa ökade krav pii 

arbt>tsinsatscr inom de miliUrhistoriska museerna. Marinmuseet och 

modellkammarL'n i Karlskrona bör utvecklas till centralmuseum för 

marinl'n med samma funktioner som armemuscurn redan har som 

centralmuseum !'lir armen. l!lveL"klingen hiir inledas under programplanc

perioden. 

Dclproduktionsomriidet Centralt vidtaget materielunderhiill inkluderar 

rnuseernas speciella form av anskaffningsverksamhl't. UtvecklingL'n inom 

detta Omrade bör syfta till enhetliga linjer för Verksamhi.'tL'll inom 

krigsmakten i dess helhd. f7iir att garantera att erforderlig sakkunskap blir 

för.:trädd bör för armens och flygvapnets del inriittas lllUSL'ikommitteer 
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med direkt anknytning till elen centrala materielförvaltande myndighe

ten. Motsvarande funktion har elen nuvarande marinens museikommitte. 
Till clelprocluktionsområdct TilUmpacl ej objektbunden forskning har 

förts informationsverksumhet och forskningsverksamhet för vilka förut

ses en successivt ökad arbetsinsats under programplancperioden. Utnytt

jande av datateknik i museernas forskningsarbete kan komma att aktuali

seras. 
Den av armemuseum beräknade utvecklingen av anslaget Militärhisto

riska museer framgår av följande sammanställning (prisläge februari 197 l; 

I 000-tal kr.). 

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 Summa 1972/77 
----------- ------··-

I 7001 2 058 2 008 2 008 2 008 

I Bcriiknat hclopp 

F 16. Militärhistoriska museer 

1971 /72 

1972/73 
Anslag I 700 000 1 

Förslag I 885 000 

t Beräknat belopp 

Kostnader och mede/sbehoi• 

Prim:iruppdrag m. m. 1971/72 

Allmän ledning och förbandsvcrksamhct: 
Arn1emuscum 524 900 
Marinmuseet och modellkammaren i 
Karlskrona 19 3 900 

Centralt vidtaget materidumkrhåll: 
Arn1t'.11111scum 497 300 
MarinmusL•ct och modellkammaren i 
Karlskrona 97 000 

TilWlnpad ej objcktbumkn forskning: 
Arn1t'muse11m 359 200 
Marinmuscl'l och moddlkammarcn i 
Karlskrona 55 400 

Summa kostnader för primär-
uppdragen I 727 700 

Ai·!(år: 
Inbetalningar 

Jntriidesavgiftl'r vid arme-
museum 2 700 

Inträdesavgifter vid marin-
museet och modellkammaren i 
Karlskrona 25 000 

Summa nwdclsbehov (anslag) I 700 000 

2 008 

1972/73 

Armc
rnuseum 

605 780 l 
275 275 ~ 

57 3 825 

137 680 

414 495 

78 645 

2 085 700 

2 700 

25 000 

2 058 000 

10 090 

Dep. chefen 

1910700 

I 910 700 

2 700 

25 000 

I 885 000 
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Personal 

Personalka lt•gori Antal tj:inster 

1971/72 Beriiknad ändring 197'2/7 3 

Pensionerad militär personal i 
an•odcstjänst 

Officerare 

Cil'il personal 
lbndliiggandc personal 
Övrig personal 

Arme museum 

A. Löne- och prisomräkning 

5 
25 

31 
--- - - ·-. 

Arme
mu~eum 

of. 

+ '2 
+ I 

+3 

Dep. chL·fen 

of. 

of. 
of. 

of. 

Löne- och prisomräkningen inneb:ir en kostnadsökning med 129 500 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I. Armcmuscum 

rör hl. a. uppföljning av förcm:11sindex och för att fit kompcll'nt 

arbetskraft vid visning<tr. demonstrationer m. m. behövs L'n tj:inst för 

amanuens(+ 50 994 kr.). 

En tjänst för museitekniker behövs för att bl. a. bilriida med kontroll

invcntning och vård av föremål vid förriiden i Rissne och rklenclund (+ 

37106kr.l. 
Dc nya tjiinstcrna medför högre kostnader J'ör inventarier, telefon 

111. 111. samt resccrsättningar (+ 4 700 kr.). 

Museets uppgift som progr:unmyndighet medför siirskilda kostn:JLier 

för reseersättningar och expcnsn (+ I 900 kr. I. 
Transportkostnader och vissa kostnader för arkivarbetare m. m. snm 

tidigare har helastat andra myndighekr bör i fortsiittningcn betalas av 

arm0museum (+ 15 000 kr. I. 
För inm·varande hudgL·l(1r har ctl engt!ngslwlopp av 45 000 kr. anvisats 

för installation av brands3ker inredning av fiirr~id sam I för inrät !ande av 

en permanent utst31lning om indelningsverkt't. För nästa hudget:lr behövs 

totalt 58 000 kr. för att slutföra arbetena. 

2. Marinmuscct och modcllk:.1111maren i Karlskrona 

rör att museet p~ ett tillfredsst:ill<mde s:i1t skall kunna uppfylla sina 

äligganden behövs en tj:inst för amanuens(+ 49 600 kr.). 

Inrättande av amanuenstjänsten medför högrL' kostnadl·r för inventa-
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rin, telefon 111. m. samt för resel'rsättningar (+ 2 300 kr.). 

Kostnader för st~idning, bevakning, telefon, bränsle, d m. m. som 

tidigare har bcl•istat Sydkustens lirlogsbas bör i fortsättningen betalas av 

marinmusect och modellkammaren(+ 53 900 kr.). 

Departemen tschefen 

Armt!museum anser att en utveckling som syftar till att göra marinmu

scet och modellkammaren i Karlskrona till centralmuseum för marinen 

bör inledas under programplaneperioden. Enligt vad jag inhämtat kom

mer frågan om marinmuseets och modellkammarens framtida ställning 

att behandlas i det betiinkande som 1965 tns musei- och utställningssak
kunniga (MUS 65) kommer att lämna i början av ?ir 1972. Armemuseum 

ansl'r vidare att särskilda muscikommitteer hör inriittas för armen och 

flygvapnl't. Viss övnsyn av försvarets museiverksamhct p(igår f. n. inom 

försvarsdcpartL'tnentet. Jag är därför inte beredd att nu ta ställning i här 

berörda fdgor. 

!\fin beräkning av dl't totala medelsbehovet framgår av sammansUill

ningcn över kostnalkr och meLklsbehov. I beräkningen ingår ett engångs

belopp av 48 000 kr. för arbetena vid armemuseum med att dels installe

ra brandsiikcr inredning av förråd, dels inriitta en permanent utställning 

över indl'lningsverket ( B l ). 

Jag hl'msLiller att Kungl. Maj :t för.:slår riksdagen 

att till Militärhistoriska museer för budgetåret 1972/7 3 anvisa ett 

förslagsanslag av I 885 000 kr. 

F 17. Försvarsmcdicinska forskningsdclegationcn 

Under åbnopandL' av vad jag har anfört tidigare hemstiiller jag att 

Kungl. '.\laj:t föresE1r riksdagen 

att. i avvaktan pil s:irskild proposition i än111d, till Försi•arsme
dicinska forskningsdelegationen för budgetåret 1972/73 beräk
na ett förslagsanslag av 3 'iOO 000 kr. 

Regionmusiken 

RegionmusikL,n. som tillkom den I juli 1971 gL"no111 omorganisation av 

milit~irmusikL'n, har uppgifter inom siiv:il försvaret so111 dd allmJnna 

musiklivl't. En överviigande dd av kapaciteten, ca (i0 ';;,_ disponeras för 

det allmiinna musiklivet. frfo1st rikskonscrtvcrksamheten. 

Rt•gionmusikL·n iir organiserad på 22 musibvdelningar inom :itta 

regioner. Den centrala ll'dningen utövas f. n. av en siirskilt tillkallad 

organisationskommitt..! för region111usikl'n. 

Verksamheten inom delprogrammet. Regionmusiken har av organisa

tionskommittJn för regionmusiken budgeterats p:i följande internpro
gram. 
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I. Försvarets musik 

2. Planering. utveckling, information 

3. Utbildning 

4. Rcpeti tioner 

5. Central administration 

6. Musik för lokal verksamhet 

7. Musik genom Institutet för rikskonserter 

Internprogrammen har förts samman till ett primäruppdrag inom 

huvudproduktionsområdet Ledning och förbandsverksamhet samt del

produktionsområdet Centralt vidtagen materielanskaffning. 

Verksamheten under internprogrammen 1-4 och 6-7 finansieras friin 

förslagsanslaget Regionmusiken. Den centrala administrationen betalas 

f. n. fdn kommit teanslag. Som uppbördsmedel redovisas bidrag frän 
åttonde huvudtiteln samt inkomster av viss musikverksamhet. 

Programplan för perioden 1972/73-1976/77 

Beträffande utvecklingen av internprogrammen l 4 och 6-7 har 

organisationskommitten för regionmusiken upplyst bl. a. följande. 

Det är f. n. svart att ge en bild av verksamheten under programplane

periodcn på grund av att regionmusiken har startat sin verksamhet först 

innevarande budgetår. En mera omfattande redovisning blir möjlig först 

när verksamheten har varit i gång något budgetår. 

lnom internprogrammet Försvarets musik kommer verksamheten mer 
iin f. n. att inriktas pd musik vid förhandsdagar och annan kontaktska
pande verksamhet, stöd åt värnpliktigas rnusicerande samt på underhåll

ningsmusik och konserter för värnpliktiga och ansUillda. Musik för 
marschträning och vid militärövningar, parader etc. minskar i omfattning. 

En utvidgning av verksamheten inom internprogrammet Planering, 

utveckling och information planeras på !äng sikt. Särskilt viktigt är att 
utveckla formerna för stöd åt amatörmusiken samt att utvidga repertoa

ren bl. a. genom medverkan från tonsättare. 
Huvuddelen av verksamheten under internprogrammet Utbildning 

avser f. n. de f. d. militärmusiker som har anstiillts som aspiranter och 

utlovats en utbildning motsvarande den som gavs inom militärmusiken. 

Aspirantutbildningen pägår t. o. m. budgetaret 1976/77. Under program

planeperioden utökas fortlöpande vidareutbildningen för regionmusikens 

personal. 
Internprogrammet Repetitioner som f. n. upptar en stor del av region

musikens resurser omfattar enskild och kollektiv förberedande verksam

het inom de enskilda musikavdelningarna. Strävan är att genom effektivi

sering kunna minska verksamhetens omfattning under programplane

perioden. 
Internprogrammet Musik för lokal verksamhet avser avdelningarnas 

musikutbud i egen regi. Antalet konserter som för innevarande budgetår 

beräknas till ca 500 bedöms kunna öka något. 



Prop. 1972:1 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 87 

Internprogrammet Musik genom Institutet för rikskonserter har den 

mest omfattande musikverksamheten. Antalet musikframträd<inden, som 

för budgetåret 1971/72 uppskattats till omkring 3 500, varav ca 1 800 

skolkonserter, ber[iknas under perioden kunna utökas till ca 8 000. 

Den av organisationskommitten beräknade utvt'cklingcn av anslaget 

Regionmusiken framgår av följande sammanställning (prisläge februari 

1971; I 000-tal kr.). 

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 Sum1mi 1972/77 
----------· -- --- --· -

l I 0301 14 833 15 091 15 313 15 477 
----- --- -···-

I Beriiknat bdopp 

F 18. Regionmusiken 

1971/72 
1972/73 

Anslag l 1 030 000 1 

Förslag 14 315 000 

I Beräknat belopp 

Kostnader och medelsbehol' 

Primäruppdrag 

----------- --·-·· 

Ledning och förbandsve.rksam
hct m. m. 

Summa kostnadc•r för primiir
uppdraget 

Avgdr: 
Bidrag fr:in :ittonck huvudtitl'ln 
Inkomster av musikverksamhetcn 

Summa rnedelsbehov (anslag) 

Personal 

Personalkategori 

1971/72 

27 071 000 

27 071 000 

16 040 000 
l 000 

11 030 000 

1971 /72 

---------- - ·-·· ··-· -· 

Ciril f!l'YSOlla/ 

M 11sik personal 
Övrig personal 

648 
31 

679 

15 627 76 341 

------------

l 972/7 3 

Organisa
tionskom
mitten 

37 083 000 

37 083 000 

22 249 000 
1 (\()() 

14 833 000 

Dep. chefen 

37 l89 .000 

37 189 000 

21 004 000 
I 870 000 

14 315 000 

lkräknad ändring 197 2/7 3 

Organisa
lionskom
mittL1n 

Dep. chefen 

-------·---

of. 
+4 

+4 

- 7 
of. 

- 7 
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Organisationskommitten j'iir regionmusiken 

A. Löne- och prisomräkning 

Löne- och prisomräkningen innebär en kostnadsökning med 7 069 000 

kr. 

B. Uppgi{tsförändringar 

1. Försvarets musik och Musik genom Institutet för rikskonserler 

Färdigutbildade musikeraspirantl'r skall erbjudas tj:inster som musiker 

(prop. 1970:31. SU 1970:121, rskr 1970:2321. Behov föreligger av 19 
musikertjänstcr (+ 768 000 kr.). 

Kommitten anser det angel:igct alt fyra tjänster för hiträdespcrsonal 

inrättas vid regionkanslierna saml att medel ställs till förfogande för 

härutöver erforderlig skrivhjälp 111. m. (+ 110 000 kr.). 

För att b:ittrc kunna utnyl lja regionmusikens personalresurser och 

även uppnå en jämnare gL·ografisk spridning och en ökad di fferenticring 

av musikutbudet behövs en ökning av medlen för resor och traktamenten 

(+ l 274 000 kr.) samt för inköp och underhäll av instrument ( + 25 5 000 
kr.). 

Under nästa budgct:\r kommer en ny uniform att fastställas för region

musiken. Kostnaderna för uniformer beräknas till 250 000 (+ 60 000) kr. 

Kostnaderna för telefon, skrivmateriel m. m. har tidigare beräknats 
alltför liigl (+ 300 000 kr.). 

Innevarande budgetår anvisades för kontorsutrustning m. m. till re

gionkanslierna 75 000 kr. som en engangsutgift. För fortsatt upprustning 

av regionkanslier och musikavdelningar behövs samma belopp för nästa 

budgetår. 

2. Planering, utveckling. information 
För att förnya musikrepertoaren bör medel beräknas för alt försöksvis 

under nästa hmlgetår kunna engagera svenska tons~ittare (+ I 00 000 kr.). 

Teater· och musikrådet tillstyrker organisationskommittL(ns förslag. 

Rädct anser det siirskilt angchiget att medel heriiknas dels för ett ökat 

och mera differentierat musikutbud genom Institutet för rikskonserter, 

dels för förnyelse av musikrepertoaren. 

Departementschefen 

Organisationskommitten anser alt vnksarnheten i första hand hör 

inriktas på ett ökat och mera differentierat utbud av musik friimst inom 

det allmänna musiklivet men ocksa för försvarets musik. Efter samrad 

med chefen för utbildningsdepartementet bitr~ider jag kommittens upp

fattning pil denna punkt och kan även i huvudsak godta den inriktning i 

övrigt som angetts för verksamheten under programplancpcrioden. 

I enlighet med organisationskommittens förslag har jag beräknat medel 
för ytterligare 19 musikertj~inster ( B I). Samtidigt kan 26 tjänster för 

musikaspiranter utgå. 
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I min hl'r:ikning av det totala 111L'cklsbdwvct, som framg:ir av samman

stiillningL'll över kostnadn och mecklsbd10v, har lönekostnadl'rna heriik

nats i 1972 :1rs liinl'nivii. l her~kningen ingär ett cngiingsbelopp av 75 000 
kr. för fortsa!t anskaffning av kontorsutrustning m. m. till regionkanslier 

och musikavdelningar ( B l ). Vidare ing:ir bniiknade inkomster frfo skol

konserter m. m. som skall tillföras regionmusiken med l 870 000 kr. 

Chefen för utbildningsdepartementct tar denna dag upp 21 004 000 
kr. för åttonde huvudti(elns bidrag till rL·gionrnusiken. 

Jag hl'mställer alt Kungl. Maj :t föresliir riksdagen 

att till Regionmusiken för hudget:irct 1972/73 anvisa ett förslags

anslag av 14 3 l 5 000 kr. 

Frivilliga försvarsorg:misationer m. m. 

De frivilliga försvarsorganisationerna har till uppgift alt i samråd med 

berörda myndighder bl'driva upplysnings- och rL·kryteringsverksamhet, 

medverka vid sii.clan utbildning av frivillig personal som kels av myndig

het, leda s~dan utbildning av frivillig personal som in(e anordnas av 

myndighet samt att teckna avtal med och svara för registrering och 

krigsplacering av sådan personal som står till förfogande för tillfällig 

tjiinstgöring inom totalförsvaret <B-pcrsonal). 

Delprogrammet Frivilliga försvarsorganisationer m. m. hl'stii.r av pro

gr::imdcmcnten Frivilliga befalsuthildningsrörelsen. Lottaorganisationen, 

Frivilliga sjukdrdsv:isendct i krig, Frivilliga djursjukviirden i krig. Sjö

värnsk:iren, Segel flygVL'rksamhet, FlygvapL'n fören inga mas riksförbund, 

Vissa föreningar, Frivilliga radioorganisationen. Sverigl's kvinnliga bilk6-

rcrs riksförbund, Svl'nska brukshundkluhhen, Frivilliga motorcykelki\ren, 

Svenska fallskärmskluhben och Övriga organisationer. 

Verksamheten under delprogrammet har hudgl'krats p:I två primär

uppdrag under dL·lproduklionsomr:ldena Allmiin kdning och förhands

verksamhct samt Uthildning till och :1v fast ansUilld personal rn. fl. 

Verksam h l'kn fina nsicras från förslagsanslagd Frivilliga försva rsorga ni

sationer m. m. 

Programplan för perioden 1972/73-1976/77 

Bt'!riiffandc utvecklingen av delprogrammet anför iiverbefiilhamren 

bl. a. följande. 

De senaste :iren har inneburit en minskning s[1dl medkmsmiissigt som 

utbildningsm:issigt för vissa or!!anisationer. De sm~irre ökningar, som har 

förekommit inom andra org:rnisationer. har inte kunnat förhindra en 

total minskning. ML'd h:insyn till de redan i dagsläget stora vakansl'rna 

inom krigsmakten i fr:lga om A- och B-personal m:!stc denna tl'ndl'ns 

hiivas od1 förbytas i ökad tillströmning. 

Delprogrammet skall under programplaneperiodens första år inriktas 

pil. en utbyggnad av utbildning 111. m. enligt riktlinjL'rna i prop. 1970:18. 
Dett::i bedöms kräva tiden fram t. o. m. budget:lret I 973/74. 

Org::inisationern::i sk::ill behall::i o.:h om möjligt öka nuvarande medlems-
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antal. De som nu uppvisar ett minskat mcdlems;rntal bör i första hand na 

balans mellan avgång och nyrekrytering. 

Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Frivilliga 

försvarsorganisationer m. m. framgår av följande sammanställning (piis

läge februari 1971; I 000-tal kr.). 

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 Stimma 1972/77 

17 405 1 17 530 l 7 530 17 530 17 530 

I Beräknat bdopp 

F 19. Frivilliga försvarsorganisationer m. m. 

1971 /72 

1972/73 

Anslag 17 405 000 1 

Förslag I 7 405 000 
I Beriiknat belopp 

Kostnader och medelsbehov 

17 530 

---··------·-· ---- ----· ------ -

Primiirnppdragm.m. 1971/72 1972/73 

Allmän ledning och förbands
vcrksamhet 

Utbildning till och av fast anställd 
personal m. tl. 

Summa kostnader för primär
uppdragen 

Summa mcddsbehnv (anslag) 

Ö1>erbefälha1'aren 

3 341 000 

14 064 000 

17 405 000 

17 405 000 

Överbefäl
havaren 

3 367 000 i 
14 163 000 

17 530 000 

17 530 000 

87 650 

Dcp. chefen 

17 405 000 

17 405 000 

17 405 000 

Löne- och prisornr:ikningen inncbiir en kostnadsökning med 125 000 

kr. 

Departementsclzefen 

överbefälhavaren anser att verksamheten under programplanepcrioden 

bör inriktas bl. a. pä en uppbyggnad av utbildning m. rn. enligt riktlinjer

na i prop. I 970: 18 (SU I 970 :87, rskr I 970: 194). Jag godtar denna inrikt

ning. 

Min beräkning av det totala mcddsbehovet framg~ir av sammanställ

ningen över kostnadt'r och mcdelsbehov. 
Jag hcinstiillcr att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till FriPilliga försvarsorganisationer m. m. för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag: av 17 405 000 kr. 
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F 20. lnsatsberedskap m. m. 

Under åberopande av vad jag har anfört tidigare hemstiillcr jag att 

Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Jnsatsbered

skap m. m. för budgetåret 1972/73 beräkna ett förslagsanslag 

av 28 000 000 kr. 

Viss gemensam verksamhet 

Delprogrammet Viss gemensam verksamhet beslår av följande pro
gramelement. 

l. Rekrytering och gemensam utbildning m. m. inom personalv[1rden 
2. Utredningar rörande tillämnade materielanskaffningar 

3. Anskaffning och utveckling av viss gemensam signalskyddsmatcricl 

4. Anskaffning av speciell fortifikatorisk rmteriel 
5. Anskaffning av krigskartor och krigssjökort 
6. Borttagande av pansarhinder 
7. Beredskapsåtgärder förkrigsproduktion 

8. Gemensamma fältarbeten 

V erksamhetcn under delprogrammet har budgeterats pa programele
menten. 

Programelementen 1-7 utgör sju primäruppdrag inom ddproduktions
omddcna Allmiin ledning och förbandsverksamhct (2), Centralt vidtaget 

materielunderhåll m. m. ( ]), Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. 
(3) och Tillämpad objektbunden forskning, utveckling och försök (I). 

Verksamheten för dessa primäruppdrag finansieras friln förslagsanslagct 

Viss gemensam verksamhet. 

Programelementet Gemensamma fältarbeten har ett primäruppdrag 
inom delproduktionsområdet Anskaffning av befästningar m. m. som 
finansieras från investeringsanslaget Gemensamma myndigheter m. m.: 
Anskaffning av anläggningar. 

Programplan för perioden 1972/73-1976/77 

Med hänsyn till att primäruppdraget rörande gemensamma fältarbeten 

är under beredning, behandlas i det följande endast de primäruppdrag 

som ingår i anslaget Viss gemensam verksamhet. Härom anför överbefäl

havaren bl. a. följande. 

Under programelementet Rekrytering och gemensam utbildning m. m. 

inom personalvården kommer kraven på centrala personalvårdsatgärder 
att kvarsta och sannolikt att öka. Detta innebär bl. a. att den centrala 
ledningens resurser m3ste byggas ut. Under perioden kommer särskilt 

utbildnings- och informationskraven att öka. Betydligt större resurser än 
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tidigare rn[1sle hudgdcras för miljiiförbiittringar och utveckling av förc

tagsdemokrati samt kontaktvcrksamhd. Frilgan om anpassning av arbets

platsens utformning till de anställdas förutsiittningar kommn att skjutas i 

förgrunden. Krav pil ökat kvalitativt utbud av fritidsservice kommer all 

stiillas. Reformverksamheten inom skolviisendet p[1verkar bl. a. kraven pi1 

kvalificerade fritidsstudier m. m. Denna utveckling stiillcr ökade krav pä 

initiativ od1 styrning fritn central instans. 

Verksamheten inom programelementet Anskaffning och utvel'kling av 

viss gemensam signalskyddsmaleriel iir av s:1dan natur att närmare 

redogörelse inte hör liimnas till statsddsprotokollet. Yttcrligare upplys

ningar torde få inhiirntas av de handlingar som kommer att tillhandahiillas 

riksdagens försvarsutskott. 

Planeringsramen för programelementet Anskaffning av speciell fortifi

katorisk materiel innebär i förldllande till innevarande budgl'lär en 

minskad anskaffning under de tre första :lrL'n av programplaneperioden. 

Under 1.k tvii sista (!Ten ökar medelsbehovet till en niv:i som ligger nt1got 

under det för innL'Varandc budgeli1r hcr:iknade medelshehovet. 

1 friiga om programelementl'l Anskaffning av krigskartor och krigssjö

kort bedöms kartor av konventionell typ komma att besla som helt 

dominerande objekt för krigskarttjänsten. ÖVL'rhL'Eilhavaren har hos 

rikets allmiinna kartverk hcgiirt att verket triider in som samrnanhi:lllande 

för kartografiska databanker. Inom krigskarttjiinsten hör falla att bevaka 

försvarets intrL'SSen i friiga om information av primiirt geografisk och 

topografisk karakliir. Utvecklingen inom omr;idena programstyrd fram

stiillning av n:prooriginal. ortofotuteknik od1 automatisk tolkning av 

flygbilder hör särskilt uppmärksamm;1s. 

Plancringsramen för programt'lementet Borttagande av pansarhinder 
inneb:ir elt oför:indrat medelsbehov under programplaneperioden. 

Kostnaderna för programL·lcmL'lltL'l Bl'redskaps;itg:irdl'I' för krigspro

duktion har tidigare varit fördt>iade pii S:irskilda anslag. Krigsproduktion 

iir att se som ett alternativ till fr.:dsanskaffning. Kostnader för krigspro
duktionsförberedelser bör efter hand belasta lrnvudprogrammen 1-3. I 
avvaktan p(1 att fördelning till dessa huvudprogram har gl'nomförts bör 

programelementet st<i kvar inom delprogrammd Viss gemensam verksam

het. Programelementet beräknas v;JTa avvecklat hudget;ird 197 5/76. 

Den av överbefälhavaren hL'riiknade utvecklingen av unslagd Viss 

gemensam verksamhd framg:ir av följande sammanställning (prisliige 

frhruari 1971; 1 000-tal kr. I. 

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 Summa 1972/77 

23 4351 16 045 2U 080 2U 460 20 245 J(i 940 113 7711 

1 Berciknat bdopp 

Det bl'riiknadt' behovet av b.:st:illningshcmyndiganden samt hemyndi

gandcskuldens storlek under programplam'perinden framg~ir av fiiljamk 

sammanst:illning (I 000-tal kr.). 



Prop. 1972:1 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 93 

---- ·- ----- - -·· 

Bcmymligand,•
bchov 

1971 
/7 2 

1972 
/7 3 

30 611) 5 635 

1973 
/74 

l 345 

1974 
/75 

1 975 

1975 
/76 

1976 
/77 

Summa 
1972/77 

375 54 375 63 705 

Jkmyndig:1THIL'
skuld vid ut
g~ingL'II av fl'Sp. 
budg,•ti1r 21575 22575 17200 12075 6765 38385 

·- - ------ --------

F 21. Viss gemensam verksamhet 

] 971 /72 
1972/73 

Anslag 23 43 5 000 1 

Förslag 15 500 000 

I Beriiknat lwlnpp 

Betal11i11gs111edel och heställ11ingsbemyndigamlen (I 000-tal kr.) 

Primiiruppdrag m. m_ 

Rekrytering och gl'mcnsam 
utbildning m. m_ inom pcrsonal-

1971/72 

Tkt. 

v~irdcn 750 

Utredningar rörand~ tillämna-
de matl'ric•trnskaffningar 1 000 

Bllrl tagand,· av pam:1rhinder 400 

Centralt vid tagl'l undnldll 
m. 111. av krigsmakll'm 
siirskilda signalskyddsmateril'I 50 

Beredskapskost nad,·r för 
krit!spn1d uk t it"lll 3 830 

Centralt vid tag,·n anskaff-
ning nL nL av krigsmak-
tens särskilda sign~il,kydds-
malL'ril'I 9 475 

B,·r,·dsk:1psk<"tna<kr frir 
krigsprud uk t ion I 81)(1 

Anskaffning av specic·ll f<lr-
tifikaturisk 111:1t,·ri,·I 4 000 

Anskaffning av krigsk:ntPr 1 295 

Tilliimpad objckthunJen fnrsk-
ning, utveckling uch frirsiik 
för totalförsvarets siirskil-
da sign:ilskyddsn1:11nicl 835 

Summa kostnader för pri-
miiruppdragL'll 23 435 

Summa 111edl'lsbehuv (anslag) 23 435 

Sumn1a he111yndig:rnckhel11w 

!km. 

50 

2'! 97 5 

585 

30 fil() 
-------- ------

1972/73 

Överbefäl
havaren 

Bet. 

1 200 

500 

415 

251) 

3 830 

_; 3511 

I 600 

2 son 
I 365 

1 035 

lfi 045 

16 045 

-

Bem. 

250 

3 485 

1 900 

5 635 
-·----

lkp. chefen 

Bet. BL'm_ 

15 500 5 635 

15 500 

15 500 

5 635 
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Ö1'erbefälhavaren 

A. Löne- och prisomräkning 

Löne- och prisomräkningcn innebär en kostnadsökning med 85 000 kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

1. Rekrytering och gemensam utbildning inom personalvården 

Utökning av soldattidningen såväl till sidantal som antal nummer 

medför en kostnadsökning av 400 000 kr. och ökat bidrag till soldat

hemsverksamhct en kostnadsökning av 50 000 kr. 

2. Utredningar rörande tillämnade materielanskaffningar 

Kostnaderna för utredning<ir beräknas minska ( ·- 500 000 kr.). 

3. Centralt vidtagc1 materielunderhåll m. m. av krigsmaktens stirskilcla 

signalskydclsma teriel 

Ökat underhållsbehov medför en kostnadsökning av 200 000 kr. 

4. Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. av krigsmaktens siirskilda 

signa Is k yddsmat eriel 

På grund av all under budgetåret 1971 /72 sker en större beställning 

som kräver förskottsbetalning minskar mcdclshehovet under 1972/73 (-
6 125 000 kr.). 

5. Anskaffning av speciell fortifikatorisk materiel 
Till grund för anskaffningsverksamhcten ligger en långsiktsplan som 

har uppriittats av chefen för försvarsstaben. Enligt denna plan har medel 

för anskaffning av materiel för byggnads- och rcparationsberedskapen 

under några är minskats till förmån för anskaffningen av fortifikatorisk 

materiel. Fr. o. m. hudgetiird 1972/73 skall emellertid anskaffningen av 

materiel för byggnads- och rcparationsbcrcdskapen öka och anskaffning

en av fortifikatorisk materiel minskas (- 1,5 milj. kr.). Förfaringssättet 

har medfört och kommer att medföra mängdrabatter som iir större än en 

ärsvis jiimnt fördelad upphandling skulle h;i gett. 

6. Tillämpad objekt bunden forskning, utveckling och försök för totalför

svarets siirskilda signnlskyddsnwtcriel 

Nytillkomna objekt medför en kostnadsökning av 200 000 kr. 

Departemen tschef en 

VerksamhL'ten inom personalvilrden undL'r prograrnplaneperiodl'll bör 

enligt överbefälhavaren i första hand inriktas mol MgJrder i syfte ätt 

förb:ittra personalens arbctsförhällanden och att vidga de anställdas och 
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värnpliktigas möjlighl'ter att genom samverkan bidra till ett gott produk

tionsresultat. Jag biträder i huvudsak en sådan inriktning av verksamhe

ten. I fråga om signalskyddsmateriel anser överbefälhavaren att verksam

heten skall inriktas på utveckling och anskaffning av sådan materiel, 

främst textskyddsmaterid. som behövs för att skydda våra signalförbin

delser. Flertalet objekt avser ersättning för föråldrad materiel. Jag godtar 

denna inriktning av verksamheten. Jag har inte heller något att erinra mot 

inriktningen av övriga verksamheter inom delprogrammet utan förutsät

ter att dessa bedrivs i huvudsak enligt nuvarande riktlinjer och med i stort 

sett oförändrad omfattning. 

Överbefälhavaren anser att den verksamhet, som avser beredskapsiitgär

der för krigsproduktion, under perioden 1972/7 3 ··I 974/7 5 bör föras 

över till huvudprogrammen för resp. försvarsgrenar. Hiirigenom bedöms 

bättre möjligheter skap;is alt nå bästa avvägning mt'llan freds- och 

krigsanskaffning av olika materielobjekt (system). Jag anser att en sådan 

ändring stämmer överens med grundtanbrna i programbudgeteringen. 

Min heriikning av det totala medels- och hemyndigandchehovet fram

gitr av sammanställningen över hctalningsmcdcl och beställningsbemyndi

ganden. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen all 

1 ) till Viss gemensam verksamhet för budgetåret 1972/7 3 anvisa 

ett förslagsanslag av 1 5 500 000 kr., 
2) medge att signalskyddsmatl'ricl besUlls inom en kostnads ram 

av 5 635 000 kr. utöver anslaget. 

Vissa ersättningar m. m. 

Delprogrammet Vissa ersiittningar m. rn. bestiir av följande programek

ment. 

I. Familjebidrag 

' SkalkL·rs:it t ningar 
3. J::rsiittning i anledning av krupps,kad<t 

4. Omskolning av skadade 

5. (;L'mt'nsam utbildning i arbetarskydd 

6. Förslagsverksamhet 
7. 'Lickande av vissa mt>tklsbri<;ter 

VerksamhctL'n under dclprogrammel har budgetnats pä programele

mento:n. De p[J programekmrntct Familjebidrag hudgett'rade kostnaderna 

- utom kostnaderna för s:irskild hjiilpverksamhct till förmän för de värn

pliktiga och dcr<is familjer · har diirdter fönklats pa försvarsgn:narnas 

anslag till ledning och förhandsverksam het, från vilka <inslag dessa 

kostnader finansieras. Övrig verksamhet under delprogrammet har förts 
samman till tvä primiiruppdrag inom dclproduktionsornrädd Allmän 

led ni ni: och förhandsverksmnhet och finansieras frirn förslagsanslagct 

Vissa ersiittningar m. m. 
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Programplan för perioden 1972/73-1976/77 

Bc'triiffandc utvl'L'klingc·n av delprogr;1mmct anför fiirsrnrets cil'ilför

l'altning hl. a. följande'. 

Utgifterna för verksamheten under programclemcntl't Familjebidrag 

avsc'CTHk siirskild h.iiilpvnksamhct till förmiin för de viirnpliktiga od1 

deras familjer kommer intl" att föriindras under programpbneperioden. 

l\kd hiinsyn till sdrighc!L'n att f<')rutse den fr;imtida omfottningen av 
verksamheten undn programekmentet Skadeersättningar förcsliir civil

förvaltningen med u!giingspunkt i medelsförhrukningen under !idig;1re 

bllllgetar, at 1 för vart od1 ct t av budget ~1 ren under prograrnplaneperioden 

beriiknas 3, 'i rnilj. kr. fiir vnks<nnhl'tt'n. 

Fr. o. m. år 1970 ingår i verksamheten att bdala ersättningar enligt 

kungörelsen (1969 :7 61) om s1irskil t olycksfallsskydd för värnpliktiga 

m. Il. På grundval av ersättningarnas storlek fr. o. m. år 1970 beräknar 

civilförv;d!ningen att kostnaderna kommer al! uppgå till ungcfiir 500 000 

kr. under vart och ett av budget~ren under programplaneperioden. 

Den automatiska kostnadsökningen under programelementet Ersiitt

ning i anledning av kroppsskada uppg;h till ca 200 000 kr. för år. 

Anslagshehover för budgl'tilret 1972/73 beriiknas d:irför vid giillande 

lagstiftning och basheloppl't 6 900 kr. till 21 milj. kr. 

Under samma fiirutsiit!ning;1r som h<1r angivits för budgeti1ret 1972/73 

samt vid i stort sett ofiidndrad omfatrning av den militiira tj:inslgöringen 

kan enligt riksft'irsiikringsVt'rkt't medelshehovl't för VL'rks;1mhl'ten iiven 

undl'r atnstodcn av frm;irsperiodL'n 1972/73 1976/77 bcriiknas öka 

med i gl'nomsnit t 200 000 kr. fi'>r ;\r. lkn bedömda kostnadsförLklningt'n 

framg:ir av följ;mde uppst:illning (belopp i I 000-tal kr.). 

·----- -· 

1972/7 3 197:.(74 1<)74/75 197'./76 1976/77 
·----- -··-------· -

Livr:inJ;i till invalidn 13 5fl0 13 65ll 13 800 13 9Sll 14 100 
Livrtinta till cfkrll'vandc 4 soo 4 551.1 4 (i()(I 4 650 4 700 
SjukpL'nning 2 300 2 300 2 300 2 300 2 ."'.00 
Övriga rörmalll'f 700 700 70(1 7()() 700 

21 000 21 200 21 400 21 600 21 800 
----- ----· 

1'.kd hiinsyn till sv;irighc·ten att exakt ange mctklslwhoVL't fi"\r verksam

hetc'n undn progr;1ml'lcmentct Omskolning av skadade för budµetiircn 

I <172/73-197()/77 bcriiknas utgifterna bli 100 000 kr. för vart och clt av 

dessa budµL'l<ir. Bcriikningcn har gjorts pii grundval av de senaste iirens 

utfall. 

Enligt prL'liminiir l:Jngtidsplan för vcrksamhL'ien under programelcmrn

kt (iell\L'nsam utbildning i ;1rhetarskycld beriiknas kostnaderna för frm 

kurser under hudgctfrrt'1 1972/73 uppgii till 144 000 kr. Försvarets 

centrala arhetarskyddsniimnd anser dtJL'k a!t kostnaden för verksamheten 

under proµra1nplaneperi0tkn hör bcriiknas enligt följande sammansLill

ning. 
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1972/7 3 197 3/74 1974/75 1975/76 1976/77 Summa 1972/77 

90 000 135 000 126 000 171 000 126 (11)(1 648 000 

De faktorer som påverkar ut vecklingen under programelementet För

slagsverksamhet är osiikra. Den höjning som förcsliis fr. o. m. budget(irl'I 

1973/74 grundar sig p<I alt försvarets centrala förclagsn:imnd med början 

våren 1973 avser all gL'nomföra en serie kurser för ledamö!L'r i förslags

kommittLll'I" och förslagsdelegarioner. Kursnna bL·döms komma art med

föra L'Il aktivering av förslagsvnksamhclL'n. 

Medelsbchovet för vnh:samheten under ·budgetiirel 1972/7 3 her:iknar 

centrala förctagsniimndcn lill 190 000 kr. od1 fiir vart och l'lt av 

budgedrcn 1973/74-1976/771ill 220 000 kr. 

Programelementet Täckande av vissa medelsbristn omfattar sådana 

brister som försvarets civilförvaltning i sina räkenskaper har redovisat 

som proprieba\anscr. Några större förändringar förväntas inte under pro

gram plancpcrioden. 

Den av civilförvaltningen beräknade ulvccklingl'Jl av anslaget Vissa er

sättningar m. m. framgiir av följande sammanstiillning !prisläge februari 

1971; 1 000-tal kr. I. 

------- -·-·- -··- . 

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 Summa 1972/77 

25 1911 25 35 I 25 671 25 862 26 107 

I Bl'räknat belopp 

F 22. Vissa ersättningar m. m. 

1971/72 

1972/73 

Anslag 25 191 000 1 

Förslag 25 390 000 

I Bl'räknat lwlopp 

Kostnuder och medelshehnr 

Primiiruppdrng m. 111. 197 l/72 

26 262 129 25 3 

1972/7 3 
-----·------

Allmän ledning och förbandsvcrksamhct: 

Fiirwarcls 
civilför
valtning 

lkp.chekn 

Familjebidrag 80 000 000 I 08 950 000 l J 
33 976 

OOO 
Vissa miittningar m. m. 24 777 000 24 987 000 f 

Summa kostnadL'r för primäruppdragen 104 777 000 133 937 000 133 976 000 

,1 i·Kår: 
Utgifter som bl'lastar andra anslag 
Frsiittningar frän divcrscmcdclstitlar 

Summa utbetalningar för primiirupp
dragen 

Summa medelsbehov tanslag) 

- 79 550 000 - I 08 550 000 ·· 108 550 000 
36 000 36 000 - 36 000 

25 191 000 25 35 I 000 

25 191 000 25 351 000 

25 390 000 

25 390 000 

7 Riksdagen 1972. I sam/. Nr 1. Bil. 6 
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Förs11arets civilfön1a/tning 

A. /,öne- och prisomräkning 

Lönt'- 0L"11 prisomriikningcn innebiir en kostnadsökning med 200 000 
kr. 

B. Uppgzjlsföriindringar 

1. Gemensam utbildning i arbetarskydd 

För atl genomföra planerad kursverksam het behövs ytterligare 10 000 

kr. 

Deparremcntschefen 

Vad försvarets civilförvaltning har anfört om utvecklingen under del

programmet föranleder ingen erinran från min sida. Jag vill dock anmäla 

att utredningen rörande förmåner m. m. åt värnpliktiga m. fl. - i 

avvaktan på att utredningen skall hinna göra sina slutliga överväganden -· 

har avliimnat en promemoria med bl. a. vissa synpunkter på familjebidra

gens storkk. Jag avser att aterkomma till Kungl. Maj:t i frågan, när 

beredningL·n av ärendet har avslutats. Ställningstagandet i frågan påverkar 

inte nicdclsbehovet under förevarande anslag. 

:Min heriikning av det totala mcdelsbehovet framgär av samrnanstiill

ningen över kostnader och rncdelshehov. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föresEn riksdagen 

att till Vissa ersättningar m. m. för budget:\n:t 1972/73 anvisa dl 
förslagsanslag av 25 390 000 kr. 

Försvarets hundskola 

Fiirsvarl'ls hundskol:l har till uppgift atl mot nsiittning tillhandah511a 

dresserade hundar od1 :111 mcddda utbildning i hundtjiinst. 1 den mim det 
kan ::;ke utan att övriga arbetsuppgifter eftersätts får skolan meddela 

vcteriniirv:ird och tillhandah?illa andra tjiinstn som :ir förenliga med 

vcrksa 111 h <?ten. 
HLu1dskolan lt:ds av en styn:ISL'. Chef för skolan iir en direktör. Skolan 

iir organiserad p:i fyra enheter, ekonomi-, produktions-. vekrinär- och 

SL'l"Vil.'L'·L'llhl't L'fll<I. 

VcTksamhekn inom dL'lprogramrnet Försvarets hundskola har budgete-

rats p:1 Hiljande internprogram. 

I. Pwd11k1 ion :iv tj:instl'11undar 

2. Vetnin:irtj:inst 

·'· lltliildning i hnndtjfo;;t 

4. (;t:l11L'nSall1111•1 funktionl'I" 
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Internprogrammen har förts samman till ett primiiruppdrag inom 

dclproduktionsomradel Allmän ledning och förbandsverksamhet. 

Verksamheten redovisas som självbiirande under förslagsanslaget För

svarets hundskola. 

Programplan för perioden 1972/73--1976/77 

BctriiffandL' utvecklingen av delprogrammet anför /örsl'arets hundskola 

bl. a. följande. 

Erfarenheter fdn tidigare ar saknas, eftersom armens hundskola inte 

hade cgt'n L'konomisk förvaltning. Övergången till enbart civil arbetskraft 
befaras kunna medföra temporära omställningsproblem. Arbetet med 

djur medför kontinuerlig tj:inst dygnet om. Den tidigare tillgången pt1 

handräckningsviirnpliktiga medgav dl'tta i en utsträckning som inte är 

möjligt med civil arbetskraft. Vidare torde lärotiden för den nyansEillda 

personalen. fr1imst p[1 dressyrsidan, inverka p5 produktionskapaciteten 

något iir framåt. 

Den av hundskolan beräknade årsomslutningen under delprogrammet 

framgår av följande sammanställning (prisläge juni 1971; I 000-tal kr.). 

---·---------·------ --------
1972/73 197 3/74 1974/75 1975/76 1976/77 Summa 1972/77 

5 529 5 805 6 095 6 399 6 718 30 546 
--··- ·-- -·-··-------

f 23. Försvarets hundskola 

J 971 /7"2 

I 972/7 3 

Anslag I 000 

förslag I 000 

Kostnader n<"h mcdclsbchvr 

Prim:iruppdrag m. m. 

Allm;in ledning ud1 förbands
VL'rksamhct 

Summa kustnadn (utbetalningar") för 
primiiruppdraget 

A1>giir: 
lnkornslcr i skolans verksamlll't 

Summa nwdl'lsbchov (anslag) 

---- -· -·--·-

1971/72 1972/73 
----·-----·---

rörsvarl'ls Dep. chefen 
hundskola 

----·---·-

5 065 000 5 530 000 5 530 000 

5 065 000 5 530 000 5 530 000 

-5 064 000 - 5 529 000 - 5 529 000 

I 000 I 000 I 000 
----·· ---------·----
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Personal 

Pcrsonalkall'gori Antal tjänster 

Cirilmi/itär personal 
Vell'rinärl'r 

Cfril personal 
llandbggandc personal 
Övrig personal 

Försrarets hundskola 

A. Uine- och prisomräkning 

1971/72 

2 

6 
79 

87 

Beräknad ändring 1972/73 

Försvarets Dcp. chefen 
hundskola 

of. of. 

of. of. 
of. of. 

of. of. 
-- -· --·-

Lönc- och prisomräkningcn innebär en kostnadsökning med 465 000 

kr. 

Departcmcn tschefen 

Försvarets hundskola började sin verksamhet budgetåret 1971 /72. 

Erfarenheter av sjiilvhiirarnk drift vid skolan saknas, eftersom dåvarande 

armens hundskola inte hade egen ekonomisk förvaltning. Hundskolan 

frarnhalkr att vissa omst~illningsprohkm kan uppkomma under en över

gängstid. I avvaktan pil att verksamheten skall stabiliseras anser jag att 

nagon iindring av nuvarande riktlinjer för verksamheten inte bör vidtas. 

Jag hcmsEilkr all Kung!. J'vlaj :t föreshtr riksdagen 

all till Förs)'(lrets hundskola för budgct!trct 1972/73 anvisa ett för

slagsanslag av 1 000 kr. 

F 24. Gemensamma myndigheter m. m.: Iståndsättning av befästningar 
och kaserner 

Under åberopande av vad jag har anfört tidigare hemställer jag att 

Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att, i avvaklan på siirskild proposition i ämnet, till Gemensamma 

myndigheter m. m.: Iståndsättning ai• befästningar och kaser

ner för hudgetärct 1972/73 beräkna ett förslagsanslag av 

1 700 000 kr. 
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G Civilförsvar 

G 1. Civilförsvar 

Under åberopande av vad jag har anfört tidigare hemställer jag att 
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till CiPi/försJ1ar för 
budgetåret 1972/73 beräkna ett förslagsanslag av 112 000 000 
kr. 
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Il Övrig verksamhet 

H I. Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 

Under i1bnop:mde av vad jag har anfört tidigare hemstiiller jag att 

Kungl. Maj :t föreslilr riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Beredskaps

nämnden för psykologiskt försi•ar för budgetåret 1972/73 
beräkna ett förslagsanslag av 875 000 kr. 

FN-styrkor m. m. 

Lklprogrammd F'.'1-styrkor m. m. består av följande programelement. 

1. Armcstabcns FN-avddning 

, FN-styrkors organisering och utbildning i Sverige 

3. F\:-ku rser 

4 FN-styrknrs verksamhet utomlands 

5. Övervakningskontingcnten i Korea 

Verksamheten under delprogrammet har budgeterats pa programele

menkn. Programelementen I 3 har därefter förts samman till ett 
primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och för

bandsverksamhet. DL'nna vnksamhet finansieras frän försl:1gsanslaget 

Bcredskapsstyrka för FN-tjänst. Verksamheten under programdementcn 
4 och 5 finansieras frän reservationsanslagcn FN-styrkors verksamhet 

utom lands resp. Övervakningskontingenten i Korea, som anvisas på 

tilläggsstat. 

Programplan för perioden 1972/73-1976/77 

BetriHfande utvecklingen av delprogrammet anför chefen för armen 
hl. a. följande. 

Arbetsuppgifterna för armcstabcns FN-avdelning jiimte FN-kassaavdel

ningen samt F'.'J-detaljerna vid regementena I 4 och I' 10 bedöms i stort 
hli oförändrade. Arht:tsbdastningen på FN-avdelningL'n torde dock kom

ma ai t lika genom att budgetuppföljning och pcrsonalredovisning av 

FN-personal i fortsii t I ningen skall skötas av avdelningen. 
Chefen för armen räknar med alt FN-styrkor skall org:miseras och 

utbildas i Sverige enligt tidigare fastställda riktlinjer och att FN-kurser 

genomförs i samma omfattning som hittills. 
Chefen för armen har vidare antagit att Sveriges åtaganden beträffande 
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1-N-styrkorna p:l Cypern, obsnvatön.:rna och övervakningskontingcnten i 

Korea kommer att bli oföriindradc. 

Med hänsyn till att anslagsbd10vd för delprogrammd kommer att 

bero av Kungl. Maj:ts fortsatta uppdrag har chefen för armen inte lagt 

fr.1111 någon beräkning av behovet för budgetåren 1973/74 1976/77. 

H 2. Beredskapsstyrka för FN-tjänst 

1971/72 
1972/73 

Anslag 6 000 000 
Försbg 8 000 000 

Kostnader och medelsbelzov 

Primäruppdrag m. m. 

Allmän ledning och förbands
verksamhcl 

Summa kostnader för primiir
uppdragct 

Sunrnia medclsbd1ov (anslag) r 

1971/72 

6 000 000 

6 000 000 

6 000 000 
-----·····-·-··-·-----------

Personal 
·-· ------------------

··--·---···---

1972/73 
--· ·- - - --·-

Chefen Dcp. chcfrn 
för armen 

8 170 000 8 000 000 

8 170 000 8 000 000 

8 170 000 8 000 000 
····---

P.:rsonalkategori Antal tjiinslL'r 

1971/72 Bcriiknad iindring 1972/7 3 
-----------

Chefen för Dep. chcfrn 
armen 

-- --~--- -

Militär personal 
Offil'Lor:m· of. of. 

Pensionerad militär personal i 
an·odestjänst 

Offic1:rarl' 3 of. of. 
Umkrofficcrare 2 of. of. 

Cii•il personal 
Ilandtigganclc personal 7 of. of. 
Övrig personal 15 . ur. 11f. 

28 of. of. 

Chefen j()r armen 

A. l~önc- och prisomräkning m. m. 

Löne- och prisomriikningcn innl'hiir rn koslnadsökning med 743 000 
kr. 
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Bl'talningsutfallet för budgetaret 1971/72 ber:iknas uppg{1 till I milj. 

kr. utöver anslaget. 

B. Uppgiftsförå"ndringar 

I. Armestahens FN-avdelning 

Viss omorganisation av armL{stabens FN-avdelning och överföring av 

uppgifter till avdelningen ökar koslnaderna mL·d 100 000 kr. 

2. F'.'11-styrkors organisering och utbildning i Sverige 

Enheter som inte har fat! förnyad kompletterande FN-utbildning 

under budget<irct 1 '171/72 avses bli inkallade under budgetåret 197 2/7 3. 

lklta medför en koslnadsökning av 327 000 kr. 

Departemen tsc/zefen 

Chefen för armL\n har förulsatt alt verksamhl'kn i Svnige vad gäller 

heredskapsstyrkan för FN-tjiinst skall bedrivas i enlighet med nu fastställda 

riktlinjer. l\kd hfosyn till att niigra v:isentliga för:indringar i Swriges 

iitaga!l(kn gentcmol F:\ inom delta verksamhetsomdde f. n. inte kan 

förutses kan jag i huvudsak godta den inriktning som chefen för armen 

har angl'lt. 

Min ber:ikning av del lolala medelsbd1ovet framg;lr av sammanst:ill

ningen över kostnader och rnedelshehov. 

Jag hcmst:ilkr att Kungl. Maj:! föresEtr riksdagen 

all till Bercdskapsstyrka j("ir FN-tjiinst för hudget;iret 197 2/73 

anvisa ett fi.irslagsanslag av 8 000 000 kr. 

Viss anskaffning för militära anläggningar m. m. 

Verksamheten under dclprogramml'l Viss anskaffning för militära 

anl:iggningar m. m. omfattar <1dana militära :indam:il som bekostas 

utanför ulgiftsrnmcn för det milit;ira försvarl'l. I verksamheten ingår f. n. 

dels Jcn projl'kl ilröining som enligt avt•tl ankommer pil si alen inom de 

delar av Lirvaföltet som har livL·r1;·itits till Stockholms m. fl. kommuner, 

dels ansk:iffning av mark i anslutning till pansarövningsfaltet vid Skövde 

som kompensation J"i.ir övningsrnark som har överliil ils till Skövde 

kommun. Fiir projektilröjningcn hart. o. m._innevarande budgctär anvi

sats sammanlagt 5 7 20 000 kr. utanför det militiira försvarets utgiftsra111. 

Av verksam het en under delprogrammet har projek lilröjningen pit 

Lirvafältet hudgetn:1ts p:i ert prirn:iruppdrag inom delprnduktionsomrii

det Centralt vidtagen 111a1eril'lanskaffning m. m. Detta primäruppdrag 

finansieras fr:in l'örslagsanslagl'l Viss anskaffning fi"ir milit;ira anliiggningar 

111.111. 

Markanskaffningl'n i Skövde har budgcterars p:i ett primäruppdrag 

inom ddproduktionsomrädct Markanskaffning. Detta prirniiruppdrag fi-
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nansier;1s från inveskringsansl;1gct Anskaffning av vissa militära anliigg

ningar. 

Programplan för perioden 1972/73-1976/77 

l\frd h1insyn till att primiiruppdragt'I rörande förviirv av kompensa

tinnsmark i Skövde fort farande iir under beredning. behandlas i det 

följande endast projektilröjningen pi.i Jiirvafiiltet. Hiirom anför örerhefiil
haParen bl. a. följande. 

Enligt avtalet mellan staten och Stockholms m. fl. kommuner om 
överlatelse av viss;1 delar av J:irvaföltt:t skall blindg;lngarc inom de 

överl:ttna om ddena tas bort genom statens försorg. Röjningen. som sker 

enligt en av ;mnestaben uppgjord plan, skall bedrivas skyndsamt och 

anpassas till exploateringL'n inom omddena. Röjningen heriiknas kunna 

avslutas under budgetåret 1974/75. 
Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Viss an

skaffning för miliföra anHiggningar m. m. framgiir av följande samman

stiillning !prisläge februari 1971; 1 000-tal kr.). 

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 Summa 1972/77 
----··---· --- ------

I 500 2 000 2 000 2 000 6 000 

H 3. Viss anskaffning för militära anläggningar m. m. 

1971/72 

1972/7 3 

Anslag l 500 000 

Förslag 2 000 000 

Kostnader och mcde/shelwv 

Primäruppdrag: 111. m. 

Centralt vidtagen materil'l
anskaffning m. m. 

Summa kostnader för primär
uppdraget 

Summa mcdl'lsbehov fanslag) 

1971/72 

I 500 000 

I 500 000 

I 500 000 
---------- --·---·-- -·- -

Ö11erhefiilhav11re11 

1972/73 

Över- Dc•p. chdcn 
bcfal-
havaren 

2 000 000 

2 000 000 

2 000 000 

2 000 000 

2 000 000 

2 000 000 

Sedan den militära verksamheten numera har flyttats bort fr[m de 

överlatna delarna av Jiirvafältd har röjningsarbetena kunnat intensifieras. 

Vidare komm~r röjningen att avs~ siirskilt sv:1rröjda omdd~n och onrn!-
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den med stormhilllkr av taggtdd, vilkl't 111L'd för hi.igre röjningskost nader 

per arealenhet. 

Departe 111e11 tSl;hefe11 

Röjningsarbdel pii Jiirvafältet fortskrider planenligt och har kunnat 

intensifieras sedan den militiira verksamheten flyttats bort fdn fält.:t. 

Verksamheten heriiknas kunna avslutas under budgeti:Jret 1974/75. 
:Vfin beriikning av det totala rnt'delshl'hovel framg<ir av sammansliill

ningen iiver kostnader och medelsbehov. 

L.1g hemstiillcr att Kungl. Maj:t föresliir riksdagen 

att till Viss a11skafji1i11g jiJr militära a11/ägg11i11gar m. m. för 

buclget<lret 1972/7 3 anvisa dt fi"irslagsanslag av 2 000 000 kr. 

H 4. Flygtekniska försöksanstalten 

Under åberopande av vad jag har anfört tidigare hemställL'r jag att 

Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att, i avvaktan p3 särskild proposition i ämnet, till Flygtck1iiska 
försöksansta/ten för budgetård 1972/73 beräkna ett förslags

anslag av I 500 000 kr. 

Vissa iitgärder för rustningsbegränsning och kontroll 

Den seismologiska rnultipelstationen i !lagfors h:1r till uppgift alt 

bedriva dl'tektionsseismologisk forskning od1 internationellt datautbyte. 

Verksamheten lcds av försvarels forskningsanstalt. 

VerksamhetL'n under clelprogrammd Vissa :itgiirder för rustningshe

griinsning och kontroll har budgdc'r<1ts p:I L'lt primiiruppdrag under 

delproduktionsornrådet Allmän ledning och förbandsverksamhet. Verk

samhelL'n finansieras friin förslagsanslaget Vissa :11giirder fiir rustningsbe

griinsning och kontroll. 

Programplan för perioden 1972/73 --1976/77 

Beträffande utveL·klingen av delprogrammet anför ji'ir.~rarets fursk-

11i11gsa11stalt bl. a. följande. 

Dt't iir angeliiget all man vid den Eingsikliga inriktningen av dl'ipro

grammet bt'aktar hl'i10vl'I av forskning och övrig kunskapsuppbygg:indc 

verksamhet inom del aktuella ~irnnesomr~1dct och att samordning sker 

med forskningsanstalkns verksamhet inom omri:Jdet atomskyddstt:knik. 

Verksamheten hör ~iven i rortsiillningt•n utgöra L'n dl'l av forskningsan

staltens verksamhel. 

Den framtida inriktningen av vnksamheten undersöks r. n. som en del 

av el t större komplex inom försvarsdl'parll'mc-ntcts Vl'rksamhl'tsom ri'itk. 

Med hiinsyn hiirtill har försvarets forskningsansl alt inte lagt fram niigon 

bcriikning av ansl<lgsbchovct för budgl'l:irl'n I '>7 3/74- f l)76/77. 
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H 5. Vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll 

l 971/72 
1972/7 3 

Anslag 950 000 
Förslag 1 400 000 

Kostnader och medelsb<'lwv 
·-----------

Primäruppdrag 111. m. 

Allm:in ledning och förbands
vcrksamhct 

Summa knstnada för primär
uppdraget 

Summa mcdelsbehnv (anslag) 

Personal 

Personalkategori 

1971/72 

950 000 

950 000 

950 000 

1972/73 

rörsvarcts 
forsknings
anstalt 

I 448 000 

I 448 000 

I 448 000 

Antal tjänster 

107 

Dcp_ chefen 

I 400 000 

I 400 000 

I 400 000 

197 l/72 Bcriiknad iindring 1972/7 3 

Civil personal 
Handliiggandc personal 
Övrig personal 

Fiir.n•arets /iJrskningsanstalt 

11. l.iine- och prisomriikning 

5 
3 

8 

försvarets Dcp. chcfon 
forsknings-
anstalt 

+I 
of. 

+I 

+I 
1)f. 

+I 

Löne- od1 prisomriikningen inncbiir en kostnadsiik_ning med 75 000 k_r_ 

B. Uppgiftsföriindringar 

Eftt'rsom miitsLJlionc·n varit i drift i tre ;lr uppstår öL1de krav pil 
asiittningsmatcriel. Kostnaden hcriik_nas uppgå till l 00 000 kr. 

Kostn:.iderna för internationellt datautbyte l)l•riikn:.1s i_ika med 73 000 
kr. hL a. p{1 grund av krav\:l pa mera kvalificerad behandling :.1v insamlade 

data. I dessa medd iir inkluderat L'lt bidr:.1g till det lntern:.1tionc·lla 
Sc·ismologiska Institutet i Fdinburgh på 20 000 kr. 

För att kunna förhiittra möjlighclerna att följa förekommande kärn
laddningsprov kriivs instrument~nskaffning och anstiillning av en förste 

forskningsingenjör. Ingenjören bör få anställas för en tid av tre år. Detta 
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beräknas kosta 440 000 kr., varav 375 000 kr. avser instrumentanskaff

ning. 

Under hmlgL'l<Ird I '>7 I /72 genomförs viss eng<ingsanskaffning till en 

kos1 nad av 190 000 kr. Anslags behovet under budgetåret 19 72/7 3 

Jllinskar med nwtsvarandc h<:'lopp. 

/Jepartemcn tschefen 

Försvards forskningsan,1alt h:invisar niir dl'l gäller inriktningcn av 

verksamheten under programplant>pcriodcn till p~1gi1ende undersökningar 

inom försvarsdepartementet. Forskningsanstalten har dock föreslagit att 

multipelstationens möjligheter att följa kärnladdningsprov ökas. För 

detta behövs instrumentanskaffning framför allt automatiska detekto

rL'T -· och anställning av en första forskningsingenjör. 

Min beräkning av det totala meddsbehovet framgår av sammanställ

ningL·n över kostnader och medelsbehov. Vid beräkningen har jag beaktat 

de behov som följer av att verksamheten i fortsiittningen kommer att 

innefatta löpande uppföljning av ki:irnlacldningsprov. 

Jag hemstiiller att Kungl. Maj:t föreslar riksdagen 

att till Vissa dtgärda för rustningsbegränsning och kontroll för 

buclgdåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 1 400 000 kr. 

Viss signalskyddsmateriel 

V crksam heten under dl.'! programml't Viss signalskyddsrnaterid har 

hudgt'lnals pi.i Lv:1 primiiruppdrag inom delproduktionsområdena Cen

tralt vidtagel materielundcrhiill och Centralt vidtagen materielanskaff

ning. Prim:iruppdragen avser anskaffning od1 underhäll av särskild signal
skyddsmatniel för totalforsv:lfl'ts ..:ivila sektor. 

Vcrksamht'len finansieras från förslagsanslaget Viss signalskyddsmate

rid. 

Programplan för perioden 1972/7 3 1976/77 

Verksamhetens planerad<: omfattning och inriktning :ir av sådan natur 

att niirrnare rL·dogörelse inte biir Eimnas till statsddsprotokollet. Ytterli

gare upplysningar torde fä inh:irnlas av de handlingar som kommer att 

t illhand:ildllas riksd<JgL'llS försvarsutskott. 

Den av överbefälhavaren beriiknade utvecklingen av anslaget Viss sig

n:ilskyddsmateriel framgiir av följande sammanst:illning (prisläge februari 

l 971; I 000-tal kr. l. 

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 Summa 1972/77 
----·-----

l 420 l 935 I 700 l 7ll0 [ 700 2 000 9 035 
------ --· --·- -

Det rer:iknade behovet av bcsLillningsbemyndiganden samt bemyndi

g:rndeskuldt:n fi'>r delprogrammet under programplaneperioden framgår av 

följande sammanstiillning (I 000-tal kr. l. 
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--------
1972/ 1973/ 1974/ 
7 3 74 75 

Bcmyndigandcbehov I 595 200 200 
Bcmyndigandeskuld vid 

utgången av resp. budgetår 4 700 3 200 I 700 
--··----·· ·---- ·-

H 6. Viss signalskyddsmateriel 

1971 /72 Anslag I 420 000 

1972/73 Förslag l 750000 

1975/ 
76 

200 

200 
·---· 

1976/ Summa 
77 1972/77 

5 200 7 395 

3 400 
··----

Betalnings medel och beställningsbemyndigande ( 1 000-tal kr.) 
---------

Primäruppdr;1g m. m. 1971/72 1972/73 

Övcrbefal- DL·p. chefen 
hava ren 

---- -·-· --
Bct. 1 Bem.2 Bet. lkm. Bet. Bcm. 

Centralt vidt~1get materiel-
underh;lll 111. 111. 50 50 200 

200 ~ Centralt vidtagen matcridan- l 750 I 595 
skaffning m. m. 1 3703 6 410 3 1 735 1 395 

Summa kostnader för 
primäruppdragen l 420 I 935 I 750 

Summa mcclclsbehov (anslag) I 420 I 935 l 750 
Summa bcmyndigandcbchov 6 460 - I 595 - 1 595 
------··-··-·-·· 

1 Anslaget för 1971/72 
2 Anslaget för 1971/72 samt bemyndigande diirutöwr (I 420 000 + 5 040 000) 

6 460 000 kr. 
3 llärtill kommer före den 1 juli 1971 bcstiilld materiel samt mot denna svarande 

reservation 630 000 kr. 

Örerhefälhal'aren 

För budgetåret l 972/73 föresliis ett bcstiillningsbrn1yndigande för viss 

signalskyddsmateriel av I 595 000 kr. fördelat med 200 000 kr. till 

Centralt vidtaget matericlundnhii!J m. m. och I 395 000 kr. till Centralt 

vidtagen materielanskaffning m. m. 

För budgetJrl't 1972/73 fiiresliis att anslagt't för viss signalskyddsmate

ricl förs upp med I 935 000 t+ 515 000) kr. Bt'lalningsmcdlen föreslils 

fördelade med 200 000 kr. till Cenlralt vidtaget materielunderh[JJI m. ni. 

och l 735 000 kr. till Crntralt vidtagen materielanskaffning m. m. 

Departemen tschefen 

Jag kan .i huvudsak godta tiVL'rhef:ill1avarens förslag lill inriktning av 

verksamheten under progra111planl'periodcn. 

Min her:ikning av det totala medels- och hl·myndigandebehovet fram-
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går av sammanställningen över bctalningsmedel och bcs!ällningshcmyndi
ganden. 

Liksom lidigarc hör dl't ankomma på Kungl. Maj :I att ta slällning liJI 
vilka anskaffningar m. m. som bör ske inom ramen för dl'I bemyndigande 

som riksdagen kan komma att Jämna. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föresliir riksdagL'n att 

1) medge alt viss signalskyddsmateriel beställs inom en kostnads

ram av 1 595 000 kr., 

2) till Viss signalskyddsmaterie/ fi.ir budget[1rcl 197 2/7 3 anvisa clt 

förslagsanslag av I 7 50 000 kr. 

Vissa teleanordningar 

Verksamheten under delprogrammet Vissa teleanordningar har budge

terats på ett primäruppdrag inom de\produktionsomd.det Centralt vidta

gen materielanskaffning m. m. Prim:iruppdraget avser vidmakthallande 

och nyanskaffning av vissa teleanord ningar för den civila försvarsbered

skapen i länen. 

Verksamheten finansieras fr:!n förslagsanslagl'l Vissa telcanordningar. 

Programplan för perioden 1972/7 3-1976/77 

Verksamhetens planerade omfattning och inriktning är av sådan natur 

alt närmare redogörelse inte bör Jämnas till statsriidsprotokolle!. Ytterli

gare upplysningar torde få inhämtas av de handlingar som kommer att 

tillh~rndahållas riksdagens försvarsutskott. 

Den av televerket ber:iknade utvecklingen av anslaget Vissa tekanord

ningar framgår av följ<inde sammanställning (prisliige februari 1971; 
1 000-tal kr. l. 

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 Summa 1972/77 

400 I 800 J 325 

H 7. Vissa teleanordningar 

1971,172 

1972/7 3 

Anslag 

Försl;1g 

400 000 

950 000 

Kostnader och mede!shchol' 

Prim:iruppdrag 111. m. 

Centralt vidtagen 111atcrida11-
sk<tffning m. rn. 

Su111ma kostnader 
for prim:iruppdragc•t 

Summa medelsbchov (anslag) 

I 310 I 315 I 335 7 085 

1971/72 1972/73 

Tckvcrk"1 Dc'p. chefen 

400 000 

400 000 
400 000 

I 800 OUO 

I 800 000 
I 800 000 

950 000 

950 000 
950 000 
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TelcJ'erket 

För budgetåret 1972/73 föresU\s att anslaget förs upp med I ,8 (+ I ,4) 

milj. kr. Av beloppet utgör 800 000 kr. abonnemangsav~~iftcr för tidigare 

utförda teleanliiggningar eller sådana som avses utföras under budgetåret 

I 971 /72. Ökningen av anslaget fran 400 000 kr. budgetåret 1971 /72 till 

1,8 milj. kr. budgetåret 1972/73 hänger samman med övergången från 

rcservationsanslag till förslagsanslag. Vid utgången av budgetiiret 1970/71 
föreli1g en reservation om ca 2 050 000 kr., vilken vid utgiingen av 

budgetård 1971 /72 bn;iknas ha minskat till ca 830 000 kr. Utgiften 

under anslaget budgetiiret 1971 /72 bl'fäknas sålunda lill 1 620 000 kr. 

Vid ÖVL'rgiingen till förslagsanslag förutsätts reservationen den 30 juni 

1972 inle få disponeras därefter. 

Departeme11tscl!efe11 

Jag kan i huvudsak godta televerkets förslag till inriktning av verksam

heten under programplaneperioden. Den planerade utbyggnaden av telc
anordningar bör dock ske i något långsammare takt. 

Min beräkning av det totala rncdclsbchovct frarng:1r av sammanställ

ningen över kostnader och medelshehov. 

Jag hcmstälkr att Kungl. Maj :t fiiresliir riksdagen 

alt till Vissa teleanordningar för budgl'låret J 972/7 3 anvisa ett 

förslagsanslag av 950 000 kr. 

Vissa skyddsrums.1nläggningar 

Verksamheten umkr delprogrammL'I Vissa skyddsrumsanl:iggningar 

omfattar dels uthetalning av lokalhyror för sådana utrymn11:n i vissa 

skyddsrumsanliiggningar som disponL'ras ;1v andra statliga myndigheter 

än myndigheter inom L:ivilförsvarl'l och krigsm;1kten, undnhiill av viss 

sarnhandsutrustning samt anskaffning av inventarier för gemL'nsamma 

stahsplatser, dels anskaffning av lcklt'knisk utrustning och andl'lar i 

gemensamma stabsplalser för tidigare n:imnda myndigheler. 

Av vnksamheten under tklprograrnmet har ulhctalningarna av lokal

hyror 111. 111. hudgl'lerats p:1 ett prim:iruppdrag inom delproduktionsom

ri1dl'l Anskaffning av bL'Eistningar. Detta primiiruppdrag finansier;1s fdn 

förslags;mslagd Hyror m. m. fiir vissa skyddsrumsanl:iggningar. 

AnskaffningL~ll av tclelL'knisk utrustning od1 amkl;1r i gemensamma 

:;tabspla\sn Ilar budgdt~ra\s pil elt prim:iruppdrag likaledes inom delpro

duklionsomddt't Anskaffning av befostningar. D<'IL1 prim:iruppdrag fi

nansinas fdn investcringsanslagl'l Anskaffning ;1v vissa skyddsrumsan

bggningar. 



Prop. 1972:1 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 112 

Programplan för perioden 1972/73-1976/77 

:vted h:insyn till att prirniiruppdragd röramk anskaffning av teletek

nisk utrustning 111. m. fortfarande :ir under beredning redovisas h~ir endast 

anslagsutvecklingen för anslaget llyror m. m. för vissa skyddsrumsanWgg

ningar. Den av civilförsvarsstyrelsen beräknade utvecklingen av detta 

ansla)! frarng::ir av följande samm:mstiillning (prisläge februari 1971; 

1 000-tal kr.). 

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 Summa 1972/77 

2 I 50 2 50() 2 701) 2 900 3 \(10 3 300 

H 8. Hyror m. m. för vissa skyddsrumsanläggningar 

I l/71 /72 
197"}./73 

Ansl:1g 2 1 :'\O 000 

Förslag 2 SOO 000 

Kost nadcr och mede/sbehor 

l'rim:iruppdrag m. m. 

-·--·----

Anskaffning av befiistningar 

Summa kostnalkr för primär
uppdraget 

Su111111a lllL'Lit'lshchov (anslag) 

('i1·i/ji'i rsra rss 1.1·rclse11 

.. 1. l.iinc- och 11riso111räk11ing 

1971/72 

2150000 

2 150 000 

2 150 000 

1972/73 

Civilför
svarssty
rl"lsen 

2 500 OllO 

2 500 000 

2 500 000 

14 500 

2 500 000 

2 500 000 

2 500 000 

l'risomriikningL'll in1h:h:ir L"Il kostn:1ds1'ikning med 270 000 kr. 

B. Uppxifts.f("irändringar 

Fi)r underhiill av undt'r budgt'tiiret I 971/72 anskaffad ljiirr-

skriftrnalL'riL'i. avsL'dd för anslutning av c:ivilhdiilh<tvarL· od1 J:insstyrc·lser 

till rcscrvklcgr;ifniitet. hehiivs :"O 000 kr. Dessutom hniik11:1s for inwnta

rie:m>kaffning lill gemens.1mm:1 slabsplalscr för civilhef:ilhavarc' och 

J:insstyrebL'r l'l l medl'lshl'110v :tv 30 000 kr. 

/Je par te 111'·111 sch c.fr 11 

Civilfi\rsvarsslyrebcn :rnser att verksamheten undl'r prog.ramplanl'

perioden hör hiillas p:i .i huvudsak nuvarande nivii. 
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Min heriikning av det totala 111edelsbl'110vet framg:ir av sammanstiill
ningen över kostnader och meddsbdrnv. 

Jag hL'mst:iller all Kungl. Maj:l föresl~r riksdagen 
att till Hyror 111. m. fär l'issa skyddsrumsanliigghingar för budg..:t

:irt'l 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 2 500 000 kr. 

ldentitetsbrickor 

LinsstyrelSL'n i Kristianstads· liin har till uppgift att svara för framställ
ning och distribution m. m. av iJenliletshr"iL'kor som kostnadsfritt lilld.::
las nyfi-\dda dkr mot självkostnadspris lillhandahalls ;rndra p.::rsoner. allt 
enligt av riksdagen godkiinda riktlinjer (prop. 1962:1 bil. 13, SU 

1%2:1Lrskr1962:11 ). 
Verksamheten umkr delprogrammet ldentit.:tsbrkkor har budgeterats 

på ett primiiruppdrag under delproduktionsomddct Allmän kdning och 
förbandsv.::rksamhct. Vnksamhden finansieras fri111 förslagsanslaget lden
tilelsbrickor. 

Programplan för perioden 1972/7 3-1976/77 

Bctriiffande utvecklingen och inriklningen av delprogrammet för<'sl[ir 
liinsstyrds.::n i Kristianstads Jän inga förändringar under programplane
pcrioden. '.\/iigon beriikning av ansJagsbehovd för budgetåren 
I <J7 3/74 l '>76/77 har inte lagts fram. 

H 9. ldentitetsbrickor 

1971/72 
1972/73 

Anslag 241 000 
Förslag 300 000 

Kostnader och mede/sbehop 

Prim:iruppdrag 111. m. 

..\llmcin kdning och förbands
VL'rksanilll't 

Summa kostnader för pri
m:i ru ppd raget 

Summa TllL'tklshchov (anslag) 

1971 /72 

241 000 

241 000 
241 000 

8 Riksdagen 197:J. 1 sam!. Nr 1. Bil. 6 

1972/73 

Linsstyrl'lsl'n i 
Kristian,tads hin 

390 000 

390 000 
390 000 

Dt'p. dwfon 

300 000 

300 000 
300 000 
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Personal 

Personalkategori Antal __ !iänster 

Cil'il personal 
Övrig pc-rsonal 

Länsstyrelsen i Kristianstads län 

A. Löne- och prisomräkning 

1971/72 

7 
7 

-------------
Beräknad ändring 1972/7 3 

Länsstyrelsen i Dep. chefen 
Kristianstads län 

of. 
of. 

of. 
of. 

Löne- och prisomräkningen innebär en kostnadsökning med 61 000 kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

Pä grund av synnerligen långa leveranstider och för att säkerställa en 
jämn produktion av brickor är det nödviindigt att öka lagerhållningen av 
brickämnen och kedjor för att täcka behovet t. o. m. budgetarct 

1973/74. Detta medför en kostnadsökning med 68 000 kr. 
Under budgetåret 1969/70 köptes tre s. k. tangentmaskincr för fram

ställning av identitetshrickor. Då det visat sig otillräckligt med endast tre 
maskiner bör ytterligare en maskin anskaffas. Kostnaden för denna 

beräknas till 20 000 kr. 

Departemen tschef en 

Jag bitriider liinsstyrelsens uppfattning att verksamheten bör bedrivas 
med oförändrad inriktning. 

Min beräkning av det totala medclsbehovet framgår av sammanställ
ningen över kostnader och medclshehov. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till ldentitetsbrickor för budgetåret 1972/73 anvisa ett för

slagsanslag av 300 000 kr. 
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KAPIT ALBUDGETEN 

Il Statens allmänna fastighetsfond 

Försvarsdepartementet 

Il 6. Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar 
117. Anskaffning av vissa skyddsrumsanläggningar 

115 

Under åberopande av vad jag har anfört tidigare hemställer jag att 

Kungl. :Vlaj :t föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på siirskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1972/73 heriikna, 

I) till Cfrilfärsvar: .-1nskajfning 1H' anlc'iggningar ett investcrings

anslag av 6 000 000 kr., 

2) till AnskaJ]'ning ap 1•issa skyddsrumsanläggningar ett invcstc

ringsanslag av I 300 000 kr. 

ö* Riksdagen 1972. I sam!. Nr I. Bil. 6 
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111 Försvarets fastighetsfond 

lll 1. Armeförband: Anskaffning av anläggningar 
111 2. Marinförband: Anskaffning av anläggningar 
111 3. Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 
1114. Central och högre regional ledning: Anskaffning av anläggningar 
IIl 5. Gemensamma myndigheter m. m.: Anskaffning av anläggningar 

116 

llI 6. Gemensamma myndigheter m. m.: Anskaffning av anläggningar för 
försvarets forskningsanstalt 
111 7. Anskaffning av vissa militära anläggningar 

Under åberopande av vad jag har anfört tidigare hemställer jag att 

Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i Limnet, för budgetåret 

1972/73 beriikna, 

l) till Armeförband: A11skafji1ing ai• anläggningar ett investe

ringsanslag av 85 000 000 kr., 

2) till Marinförband: A11skalfi1ing av anläggningar ett investe

ringsanslag av 62 000 000 kr., 

3) till Flygrnpenförband: Anskaffning av anläggningar ett inve

steringsansL.ig av 95 000 000 kr., 

4) till Central och högre regional ledning: Anskaffning ai• 
anläggningar ett investeringsanslag av 28 000 000 kr., 

5) till Gemensamma myndigheter m. m.: A nskajfning ai• an

läggningar ett investeringsanslag av 11 000 000 kr., 

6) till Gemensamma myndigheter m. m.: Anskaffning av an
läggningar fiir försi•arets forskningsanstalt ett invcsteringsan

slag av 2 700 000 kr., 
7) till Anskajj"ning ai• vissa militära anläggningar ett investe

ringsanslag av 500 000 kr. 
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IX Diverse kapitalfonder 

Statens datamaskinfond: Försvarets delfond 

Anskaffning av datamaskiner 

Försvarets rationaliseringsinstitut skall gcntt'mot statskontorl't svara 

för samordning i fråga om anskaffning och utnyttjande av datamaskiner 

för försvaret. Upphandling av datamaskinutrustning m. m. för försv:irct 

handhas av statskontoret i sam rad med institutet. 

För finansiering och redovisning av genacllt :rnviindbar datamaskinut: 

rustning finns statens datamaskinfond inriittad. Fonden har td delfon

der, varav en för försvaret. Statskontord förvaltar bada delfonderna. 

Frfo invcsteringsanslagen till fonden bestrids dels utgifter för förvärv av 

datamaskinutrustning, dt'ls andra utgifto:r av investeringskaraktär i sam

band med anskaffning av utrustning, vilka är av si1dan art att de bör 

pcriodiseras. 

Anskaffningen av datamaskiner kan inte hiinföras till visst huvud- eller 

delprogram utan Licker hela försvaret. Verksamheten huugeteras på ett 

primiiruppdr:1g och finansieras frirn investeringsanslaget Anskaffning av 

datamaskiner. 

Programplan för perioden 1972/7 3-1976/77 

Beträffande utvecklingen under programplancpcriodcn anför försvarets 
rationaliseringsinstitul bl. a. följande. 

Behovet av datamaskintid har under de scnask <iren ökat starkt. I 

slutet av prognosperioden niir vissa Jldre ;rnliiggningar ber:iknas vara helt 

ersatta av modernare utrustning kan dock vissa tendenser till stabilisering 
av maskintidsbehovet märkas. 

Under prognosperioui:n v:intas en omLitt:mde utveckling av nya 

informat ionssystcm för stahsvcrksamhl'I och Uirnödenhetsförvaltning 

samt av system som behövs för försvarets planerings- och ekonomisystem. 

Fi:ir att tillgodose kapacitl'tshchovet för de tvi1 förstniimnda omddena 

h:1r undn hudget[iret I <J70(7 I ansk:iffning p~lhörj~its av tvii anliiggningar. 

Den ena är avsedd fi"ir huvudsakligen n:ntral:1 staber 0L'11 den andra för 

l·cntral:1 förvaltningsmyndigheter. 

Utveckling av informationssystcm som iir g,·nerella för stalsl"örvaltning

en kan komma att invnka pil behovet av datam:1skinkapacilci. lnslitutd 

räknar dock tills vidare l11l'd att utrustning för dessa iindamiil behiiver an

skaffas mot slutet av pl'rioden. 

Bl'110Vt't av tn111inaln kommer af I <·ika fortllipand~ i takt med 
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utvecklingen och gL·nomförandet av de nya förriids- och resernklssysLL'
men vid forsvards mat.;:ridn:rk. Terminaln~itet bör byggas ut i ett fiirsta 
steg p;i central od1 region;tl nivi1. Ett stort behov ;1v datamaskiner l'iir 
försvarets forskningsanstalt h•tr redovi"1ts till inslitukt. Flertalet av des>a 

kalkylatorer ingiir i olika experiment och forskningsprojekt varför de inte 
hiir belasta försvarets delfond. Vissa generellt användbara datamaskiner 

kan dock behöva anskaffas för forskning och utveckling. 
i\nskaffningsv.:.rksamlu:ten kommer i stort att under programplane

pcriodcn inriktas pii 

-- alt tillgodosL' sysiL'llllltVL'cklingL·ns (·ikadL' krav pii datamaskinkapacitct 

dl'ls genom nyanskaffning. dels genom komplettering och utökning av 

bdintliga anl:ig!,!ningar. 
- att anskaffa lt'rminalutrustning för myndighL·ter pi.i olika nivi1er i den 

takt som Lkssa k<in ges en meningsfull anv;indning i utvecklade 

in forma I ionssysil'm, 
ny- och L'rs;itlningsanskaffningar av mellanrcgis1rcringsutruslningar ocl1 

annan datarcgistrcringsutrustning samt 
- att tillföra försvaret olika typer av kringutrustning. 

Ocn av rationaliscringsinstitutet lwrlikn<iLlt: utvecklingen av anslaget 
Anskaffning av datam:iskincr frarng:;ir av följande sammanställning tpris
Hig:L' frhruari 1971; I 000-tal kr.). 

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 Summa 1'!72/77 

14 noo 23 000 17 000 16 (j(l(J 16 000 

XI t. Anskaffning av datamaskiner 

1971/72 

1972/73 

Anslag 
Förslag 

Kostnader och medelshehor 

l'rimiiruppdrag 111. 111. 

An,kaffnin!! av datama,kinn 

Summa kn,tnader rör primär
uppdraget 

Su111111a ml'dl'lslwhov <an,1ag·1 

14 000 ()()() 
23 ()()() 000 

1n1172 

14 (1(1(1 (){I() 

14 000 000 

14 000 000 

Fiir.1· rarc1.1· ra 1 in11ali.1·1·ri11gsi11sr i1111 

16 000 

1972/73 

Fiirwarl't' 
rat i"nali,,._ 
ring~insti-

1 ut 

23 oon 01111 

23 000 000 

23 000 000 

88 (J(l(I 

OL'p. dief'Lon 

23 ()()() 000 

23 000 000 

23 000 000 

I anslagsframstiillningcn för hudgct:ircl f LJ71172 ho·riiknadcs hchovl'l 

a\' bctalningsmedd fhr budget;!rct 1972(73 till 17 milj. kr. Del ansla~ 
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som nu föresliis överstiger ddta belopp med 6 milj. kr. Orsaken till 

skilln<1dcn :ir att <rnskaffning av viss datamaskinutrustning för L'entral<1 

stahl'r har försenals och komml'r att hel;1sta försvarets dcll'ond under 

budgt'tiird 1972/7 3 i siälkt för som bc>riikn;1t under 1971 /72. Motsvuan

dL' hl'lopp kommer sannolikt att bli outnyttjat pil anslagd för hudgl'li1ret 

1971/72. 
Institutet föresliir att bL'Ställningar av dau11naskinutrustning far liiggas 

ut till ett hl'lopp av 18 mil,i. kr. BL'stiillningarna avsl'f friimst utökning av 

central datamaskinkapacitl't utanför Stockholm, utrustningar för försva

rl'ls forskningsanstalt och terminalutrustningar. 

Departcmc11 tschcfi'11 

Försva rl'ts ra I ionalisningsinstit ut ;inser att anskaffn ingsvcrksam hl'len 

under programplanl'p<:rioden hör inriktas pii att tillgodose de krav pii 

datamaskinkapacitct som systemutvecklingen inom försvaret kommer att 

medföra. Jag kan i huvudsak godta denna inriktning. 

I L'nlighct med försvarl'ts ralionalisningsinstituts fiirslag bör hL'myndi

gande inhiimtas ;1tt för niista hudgelitr medge beställningar av datamaskin

utruslningar till ett hl'lopp av 18 milj. kr. 

lv1in hcriikning av det lotala mcdelshehovel framgiir av sammansläll

ningen över kostnader och mcdelshchov. 

Jag hemsliilkr att Kungl. Maj:I föreslh riksdagen att 

I) till Anskafji1i11g ar datamaskiner för hudgctiiret 1972/73 anvisa 

ett investeringsanslag av 23 000 000 kr., 

2) medgl' att dat:1maskinutrustning bL·stiills till L'n kostnad av -

utöver tidigare medgivet belopp - högst 18 000 000 kr. 

Vad flirL·drngandl'n siilunda med insliimm:i1Hk av statsddcts övriga 

IL'damötcr hcmstiillt bifaller Hans Maj:t Konungen. 

Ur protokollet: 

Britta Gyllensten 
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Register 

Sid. 

I Översikt 

5 Ramheri.ikningar m. m. 

DRIFTBUDGETEN 

A Försvarsdepartementet m. m. 

16 Försvarsdepartementet 

16 Vissa ni.imndcr m. m. 

19 Kommitteer m. m. 
20 Extra utgifter 

20 Reglering av prissil'gringar för det miliCira försvaret 

20 Reglering av prisskgringar för civilförsvarct 

B Armeförband 

Armeförb;rnd: 

21 Ledning och förbandsverksamhct 

21 Materielanskaffning 

21 lstiindsiit tning JV befästningar och kaserner 

21 forskning och utveckling 

C Marinförband 

22 
22 
22 

22 

Marinförh;md: 

Ledning och fiirbandsverksamhet 

Ma lcrielanskaffning 

lstfodsiittning av befästningar och kaserner 

Forskning och utveckling 

D Flygvapenförband 

23 
23 
23 
23 

FlygvapenförbJnd: 

Ledning och förbJndsvcrksamhct 

Ma tcriclanskaffning 

Istimclsiiltning av befästningar och kaserner 

Forskning och utveckling 

* Ikriiknat belopp 

120 

9 610 000 
9 630 000 
4 200 000 

900 000 
*480 000 000 

*8 800 000 

513 140 000 

* J 6 I 5 000 000 
*535 000 000 

*42 000 000 
*50 000 000 

2 242 000 000 

*525 000 000 
* 325 000 000 
* 13 000 000 
*50 000 000 

913 000 000 

* 8 .s .s 000 000 
*743 839 000 
* 20 000 000 

*375 000 000 

1 993 839 000 
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sid. 

E Central och högre regional ledning 

24 Försvarsstaben 

27 Armestabrn 

30 Marinst:i b,·n 

33 Flygstaben 

36 Militärområdesstaber m. m. 

Krigsorganisation för vissa staber m. m.: 

39 Ledning och förbandsverksamhct 

121 

33 660 000 
28 450 000 
22 390 000 
29 090 000 

I 05 000 000 

11790000 
41 Materielanskaffning *27 000 000 
41 Central och högre regional ledning: Iståndsättning av 

befästningar och kaserner *8 000 000 

F Gemensamma myndigheter och funktioner 

42 Försvarets civilförvaltning 

46 Försvarets sjukvårdsstyrdse 

51 Fortifikationsförvaltningcn 

55 Försvarets materielverk 

55 Försvarets forskningsanstalt 

55 Försvarets radioanstalt 

55 Viirnpliktsverkct 

·60 Försvarets rationaliseringsinstitut 

64 Försvarshögskolan 

66 Militärhögskolan 

69 Försvarets gymnasieskola 

72 I nll'ndenturförv;.ilt ningsskolan 

74 Försvards brevskola 

76 Militärpsykologiska institutet 

79 Krigsarkivct 

82 Militärhistoriska museer 

85 Försvarsmedicinska forskningscklegationen 

85 Rt·gionmusikcn 

89 Frivilliga försvarsorganisationcr m. m. 

91 lnsatsberedskap m. m. 

91 Viss gemensam verksamhet 

95 Vissa ersiittningar m. m. 

98 Försvarets hundskola 

100 Gemensamma myndigheter m. m.: lstandsättning av 

bdiistning;ir och kasernn 

G Civilförsvar 

I 01 Civilförsvar 

* Bcriiknat bt'lopp 

265 380 000 

18 420 000 
13 085 000 
36 960 000 

*225000000 
*I 05 000 000 

*55 000 000 
28 830 000 
10445000 

I 270 000 
I I 230 000 
3 740 000 

875 000 
I 200 000 
2 190 000 
1 800 000 
I 885 000 

*3 500 000 
14 315 000 
17 405 000 

*28 000 000 
15 500 000 
25 390 000 

I 000 

*I 700 000 

622 741 000 

*112 000 000 

112 000 000 
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sid. 

H Övrig verksamhet 

102 Berl·dskapsniimnden för' psykologiskt försvar 

102 Bcrl·dskapsstyrka för FN-tjiinst 

104 Viss anskaffning för militiira anläggningar ni. m. 

106 f<lygkkniska f<:irsliksanstalll'n 

I 06 Vissa iitgiirdcr för rustningsbl'griinsning od1 kontroll 

108 Viss signalskyddsmaterid 

110 Vissa tck:rnordningar 

111 Hyror m. m. för vissa skyddsrumsanliiggningar 

113 ldl·ntitdsbrkkor 

Summa för driftbudgl'lcn 

KAPITALBUDGETEN 

Il Statens allmänna fastighetsfond 

115 Civilförsvar: Anskaffning av :rnUggningar 

115 Anskaffning av vissa skyddsrumsanläggningar 

m Försvarets fastighctsfond 

116 Anrn'.·fiirhand: Anskaffning av anläggningar 

116 Marin förband: Anskaffning av anliiggningar 

I 16 FlygvapL·nförhand: Anskaffning av anliiggningar 

116 C\·ntral och h(igrl' regional kdning'. Anskaffning av 

anliiggningar 

116 Gl'lllL'nsarnma myndighl'ln m. rn.: Anskaffning av 

anliiggningar 

116 c;emL·ns:irnma myndighcll'r m. m.: Anskaffning :iv 

an\:iggning:1r för försvarets forskningsanstalt 

116 Anskaffning av vissa militära anliiggningar 

IX Diverse kapitalfonder 

Stal ens datamaskinfond: Försvarets delfond 

117 Anskaffning av datamaskiner 

Summa fi.ir kapitalbudgl'ten 

Totalt fiir försvarslkparkmcntet 

* lkr:ikrwt bdopp 

122 

*875 000 
8 000 000 
2 000 000 

* l 500 000 
I 400 000 
I 750000 

950 000 
2 500 000 

300 000 

19 275 000 

6 681 375 000 

*(j 000 000 
*I 300 000 

7 300 000 

*85 ()()() ()()() 

*62 000 ()()() 
*95 000 000 

* 28 000 000 

* 11 000 000 

* 2 700 000 
*500 000 

284 200 000 

23 000 000 

23 000 000 

314500000 

6 995 875 000 



Bilaga 7 till statsverkspropositionen 1972 

Socialdepartementet 

översikt 

Till soci~tldepartementet hör d.::n allmlinna försäkringen - sjukförsäk

ring, folkpensionering och ATP - stöd åt barnfamiljerna, sociala service
åtgiirder, hälso- och sjukvården, de sociala vårdområdena, vissa åtgärder 
för handikappade, arbetarskyddet m. m. 

De förslag till utgifter inom socialdepartementets verksamhetsområde 
som läggs fram för budgetaret 1972/73 omfattar närmare 17 miljarder 
kr., varav nära 9,5 miljarder kr. avser folkpensionerna. Detta inne

bär en ökning av socialhuvudtitcln med ca 1 860 milj. kr. från inne
varande budgetår. 

Den betydande ökningen på socialhuvudtiteln ger utrymme för fort
satta förbättringar på viisentliga områden. De kraftiga insatserna för att 
förbättra arbetsplatsernas miljöförhållanden fortsätter. Arbetarskyddet 

tillförs betydande ökade resurser. Folkpensionens årsbelopp höjs genom 
nya pensionstillskott och indcxtilfagg. Insatserna för vård och service åt 
åldringar och hrindikappade förstärks. Anslagen för det ekonomiska stö
det till barnfamiljerna ökas. Den snabba utbyggnaden av samhällets barn
tillsyn fortsätter. Sjukvårdens resurser förbfötras, i första hand för den 
öppna vården utanför sjukhusen. 

Utrcdningsförslag i flera viktiga frågor på det socialpolitiska området 
beräknas föreligga under år 1972. Arbetsmiljöutredningen förbereder 
nya insatser för en bättre arbetsmiljö bl. a. genom ökat inflytande för 
de anställda i arbetsmiljöfrågorna. Sjukpenningutredningen undersöker 
möjligheterna att göra sjukpenningen från försäkringskassan jämförbar 
med beskattad sjuklön från arbetsgivare. Förslag till utformningen av en 
tandvårdsförsäkring skall Higgas fntm av en pågående expertutredning. 

Efter beslutet vid 1971 års höstriksdag om kraftigt förbättrade bostads
tilfägg till barnfamiljerna kommer familjepolitiska kommitten att i sitt 
slutbetänkande bl. a. redovisa förslag i fråga om ett bostadssocialt stöd 
till låginkomstgrupper utan barn. En genomgripande översyn av verk
samheten i daghem och lekskolor pågår i barnstugeutredningen, som i 

ett betänkande under året kommer att behandla verksamheten för barn i 
förskoleåldern. Vidare väntas socialutredningen lägga fram ett principbe
tänkande om den kommunala socialvårdens målsättning och organisa
tion. 

Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bil. 7 

Prop. 1972: 1 
Bilaga 7 
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Socialhuvudtiteln präglas i år framför allt av en kraftig satsning på 
arbetarskyddet och arbetsmiljöfrågorna. De statliga arbetarskyddsorga
nen tillförs ett 60-tal nya tjänster främst för yrkesinspektionens verk
samhet ute på arbetsplatserna. De nuvarande anslagen på ca 37 milj. 
kr. till arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen höjs med drygt 11 

milj. kr. Arbetarskyddets resurser har vidare förstärkts genom den arbe
tarskyddsfond som inrättats fr. o. m. den 1 januari i år. Fonden tillförs 

årligen över 20 milj. kr. 
Den största beloppsmässiga kostnadsökningen i socialhuvudtiteln för 

budgetåret 1972173 faller på folkpensionsanslaget, som höjs med 975 
milj. kr. Folkpensionens årsbelopp beräknas under år 1972 öka med om
kring 400 kr. för ensam pensionär och med ca 750 kr. för ett pensionärs

par. 
Statens bidrag till social hemhjälp åt åldringar och handikappade räk

nas upp med 50 milj. kr. Anslagen för psykiskt utvecklingsstörda och 
andra insatser på socialhuvudtiteln för handikappade höjs med ca 60 

milj.kr. 
De kraftigt förbättrade bostadstilläggen till barnfamiljer med låga in

komster och höga hyror leder till en anslagsökning med 355 milj. kr. för 

nästa budgetår. Förstärkningen av samhällets insatser för barntillsyn, 
bl. a. genom kraftigt höjda driftbidrag för daghem och fritidshem, be
räknas öka statens kostnader för nästa budgetår med ca 90 milj. kr. 

På hälso- och sjukvårdens område prioriteras i första hand den öppna 
hälso- och sjukvården, åldringssjukvården och psykiatrin. Genom de 
ökade resurserna för Uikarutbildning tillkommer under de närmaste åren 
ca 1 000 nya läkare per år. ökade resurser ställs till förfogande för hälso
vårdsupplysning. De statliga anslagen till hälso- och sjukvården ökas för 
nästa budgetår med 185 milj. kr. Viktiga ändringar i sjukvårdslagen be
träffande den öppna sjukvården förbereds. 

De öppna och frivilliga vårdformerna förstärks inom ungdomsvård 
och nykterhetsvård. Ungdomsvårdsskolornas anslag på driftbudgeten 
höjs med ca 12 milj. kr. och för nykterhetsvården beräknas en ökning 
med ca 20 milj. kr. för nästa budgetår. 

För att få en fullsfändig bild av samhällets insatser på det sociala om
rådet bör man till socialhuvudtitelns utgifter lägga de socialpolitiska an
slag som redovisas under andra huvudtitlar, de kostnader för allmfö1 för
s~ikring som inte belastar statsbudgeten samt landstingens och kommu
nernas kostnader för sjukvård och olika sociala uppgifter. 

I följande sammanställning återges de totala samhällsutgifterna för 
socialpolitiken under femårsperioden 1967-1972 (utom vad som avser 
arbetsmarknad och bostadsproduktion). 

Under femårsperioden 1967-1972 har insatserna för den sociala trygg
heten räknat i fast penningvärde ökat med ca 60 % . Samh~illets samman

lagda årskostnader för social omvårdnad och trygghet för medborgarna 
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år 1972 kan beräknas till ca 35 miljarder kr. Den andel av bruttonatio

nalprodukten som används för medborgarnas trygghet stiger från 15 % 

år 1967 till drygt 18 % år 1972. 

Utgifter 
i milj. kr. Ökning 1967--1972 

1967 1972 milj. kr. 0/ 
/0 

Sjukvård och sjuk-
försäkring 8 650 15 300 6 650 77 
Åldringar och handi-
kappade 7 000 13 800 6 800 97 
Barnfamiljer 3 100 5 600 2 500 81 
Övrigt 400 600 200 50 

Sammanlagt 19 150 35 300 16 150 84 

Allmän försäkring 

Antalet folkpensionärer ökar fortlöpande och utgör i början av år 
1972 1 428 000. Av dessa är 990 000 ålderspensionärer. ökningen av de 

äldre åldersgrupperna och de vidgade möjligheterna för äldre förvärvs

arbetande att erhålla förtidspension är de främsta orsakerna till de öka

de folkpensionskostnaderna. Kostnadsstegringarna beror också på stan

dardhöjningar av pensionerna och kompensationen till pensionärerna för 

prisstegringar. 
Folkpensionens årsbelopp (inkl. pensionstillskottet) för en ensam pen

sionär iir i januari i år 7 029 kr. och för ett pensionärspar 11 218 kr., 
vartill kommer skattefria kommunala bostadstillägg. Den 1 juli 1972 ge
nomförs den fjärde etappen av det a\~ riksdagen antagna programmet 
för årliga folkpensionshöjningar genom pensionstillskott. En pensionär 
som inte kunnat förvärva ATP eller som har lågt ATP-belopp får dlirige
nom vid nuvarande basbelopp en ny standardhöjning av sin folkpension 
med 213 kr. resp. 426 kr. för makar fr. o. m. den 1 juli i år. Pensionstill
skotten uppgår därmed till 852 kr. för ensam pensionär och 1 704 kr. 
för pensionärspar. Härtill· kommer de pensionshöjningar som genom 
indexreglerna automatiskt följer av förändringar i konsumentpriserna. 
Sammanlagt beräknas folkpensionens årsbelopp (inkl. pensionstillskot
ten) under år 1972 stiga med omkring 400 kr. för ensam pensionär öch 

med ca 750 kr. för ett pensionärspar. 
Statens sammanlagda folkpensionskostnader beräknas stiga med ca 

975 milj. kr. under nästa budgetår. Därav avser 190 milj. kr. höjningen 

av pensionstillskottcn till pensionärer som inte kunnat förvärva ATP 
eller har låga ATP-helopp. 390 milj. kr. beror på ökat antal pensionärer 
och 395 milj. kr. är beräknade kostnader för vlirdeslikring av folkpen

sionerna. 

. ~ ; 
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Folkpensionsanslaget för budgetåret 1972173 beräknas därmed uppgå 
till 9 390 milj. kr. Kommunernas kostnader för de kommunala bostads

tilläggen till folkpensionärer beräknas till ca l 150 milj. kr. De samman

lagda folkpensionskostnaderna för nästa budgetår berLiknas alltså till 

ca 10 500 milj. kr. ATP-utbetalningarna under samma tid beräknas till 

ca 2 400 milj. kr. för ca 530 000 ATP-pensionärer, varav ca 300 000 
är ålderspensionärer. 

De totala kostnaderna för sjukförsäkringen beräknas under år 1972 

öka med ca 330 milj. kr. till 5 550 milj. kr. Statsbidraget till sjukför
säkringen beräknas nästa budgetår till 870 milj. kr. 

En expertutredning arbetar med att klarlägga hur en tandvårdsförsäk

ring närmare bör utformas. Utredningen har bl. a. att pröva om en tand

vårdsförsäkring bör göras allmängiltig eller om det finns skäl för vissa 

avgränsningar och för prioritering av vissa tandvårdsbehov. En förstärk

ning av folktandvårdens resurser ingår i förutsättningarna för en tand

vårdsförsäkring. Utredningen beräknas slutföra sitt arbete under detta 

år. 

Flera andra frågor som berör socialförsäkringen är under utredning. 

Utredningsarbetet syftar till att kontinuerligt utveckla socialförsäkringen 

och fortlöpande anpassa den till samhällsutvecklingen. Ett grundläggande 

drag i detta utvecklingsarbete är strävandena att skapa ökad jämlikhet 

mellan olika grupper i samhället. 

I pensionsålderskommitten pågår arbetet med en översyn av hela det 

regelsystem som gäller för uttag av alderspension från folkpensioneringen 
och ATP. Utredningen skall behandla såväl frågan om en allmän s1ink
ning av pensionsåldern som frågan om en mera rörlig pensionsålder. 
Även de problem som hör samman med frågan om standardsäkring inom 
den allmlinna pensioneringen skall prövas av denna utredning. 

Inom sjukförsäkringens område undersöker sjukpenningutredningen 
förutslittningarna att göra sjukpenningen från förs:ikringskassan mera 

jämförbar med sjuklön från arbetsgivare. Utredningen skall pröva de tek
niska möjligheterna att göra sjukpenningen beskattningsbar, vilket för

utsätter att de nuvarande sjukpenningbeloppen samtidigt höjs. Sjuk

penningen skulle då också kunna göras pensionsgrundande för ATP. 

Vid förra årets riksdag genomfördes ett enhetligt avgiftssystem för 

den obligatoriska yrkesskadeförsäkringen, liknande det som gäller inom 

ATP. Samtidigt har en översyn av yrkesskadeförsäkringen påbörjats i 
den förra året tillsatta yrkesskadeförsäkringsutredningen. Denna översyn 

.av yrkesskadeförs:ikringen utgör, tillsammans med det arbete som pågår 
i pcnsionsålderskommitten och sjukpenningutredningen, ett led i str1ivan

dcna att åstadkomma större social rLittvisa i arbetslivet. Samma målslitt

ning ligger bakom de kraftigt ökade resurserna för arbetarskydd och fö

retagshälsovård liksom det pågiendc arbetet med en genomgripande 

översyn av hela arbetarskyddslagstiftningen. 
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Den allmänna försiikringens s;:imlade utgifter k;.:n för år 1972 beriik

nas till ca 17 800 milj. kr. Därav faller ca 9 900 milj. kr. på socialhu

vudtitcln. Det återstående beloppet finansieras till ca 5 000 milj. kr. med 

arbetsgivaravgifter, ca 1 800 milj. kr. genom sjukförsäkringsavgifter från 

enskilda och ca 1 100 milj. kr. av kommunerna för pensionärernas bo

stadstillägg. 

Åldringsvård 

Att skapa trygghet för de Uldre är en central uppgift för socialpoliti

ken. Det ökade antalet åldringar kriiver en fortlöpande utbyggnad av 

vårdresurserna. Detta avspeglas bl. a. i en fortsatt ökning av statens bi

drag till kommunernas sociala hemhj:ilp. Und;:r niista budgetår höjs an

slaget för den sociala hemhjiilpen med 50 milj. kr. till totalt 250 milj. 

kr. De ökade insatserna för hemhjiilpcn har lett till att antalet åldringar 

och handikappade som får hjiilp i sina hem beräknas uppgå till ca 

300 000 under år 1972. Motsvarande siffra år 1960 var 80 000. Antalet 

hemsamariter har under samma tid stigit från 11 000 till omkring 80 000. 

Inom ramen för hemhjälpsanslaget kommer liksom tidigare att be

drivas försöksvcrksamhct med särskilda insatser för vård och service 

i glesbygder. För detta ändamål beriiknas 10 milj. kr. 

Utbyggnaden av hemhjiilpsvcrksamheten iir en del av det åldrings

vårdsprogram som steg för steg har förverkligats sedan mitten av 1960-

talct. Detta innefattar ocksi1 en förstärkning av långtidssjukvården och 

en upprustning av de äldres bostäder. 

Sjukhem för långtidssjukvård, huvudsakligen för äldre, tillhör de om

råden som är prioriterade inom sjukhusbyggandet. Det sammanlagda 

platsantalct på sjukhem beriiknas nu till ca 46 000. Pbtsantalet på ålder

domshemmen iir omkring 63 000. Utöver sjukhusens platser för akut

vård förfogar åldringsvården allt.så nu över sammanlagt ca 110 000 plat

ser på sjukh;.:m och ålderdomshem mot knappt 80 000 plats~r år 1965. 

Ett nytt system för avgifter i ålderdomshem genomfördes den l ja

nuari i år. Genom en garantiregel tillförsäkras alla pensioniirer i ålder

domshem en bestiimd andel av pensionen och andra inkomster för egen 

disposition. 

Upprustningen av åldringarnas bostäder fortsätter som ett viktigt led 

i den öppna åldringsvårdens utbyggnad. Det statliga stödet i form av 

räntefria förblittringslån utgår från anslag under elfte huvudtiteln. D.::n

na långivning, som sker utöver ramarna för bostadsbyggnadsprogram

met, har sedan den började år 1964 hittills lett till upprustning av över 

100 000 åldringsbostlider. 

Familjepolitiska åtgärder 

Barnbidragen ger alla barnfamiljer ett grundlliggande ekonomiskt till-



Prop. 1972: 1 Bilaga 7 Socialdepartementet 6 

skott som verksamt bidrar till att utjämna skillnaderna i levnadsnivå mel
lan barnfamiljer och familjer utan barn. Barnbidragsanslaget beräknas 
för budgetåret 1972/73 till 2 170 milj. kr. Barnbidraget utgår till om
kring 1 miljon barnfamiljer med ca 1,8 miljoner barn. 

De statliga och kommunala bostadstilfäggen utgör ett viktigt komple
ment till barnbidragen för familjer med lägre inkomster och familjer med 

flera barn. över 450 000 barnfamiljer med 900 000 barn uppbär nu bo
stadstillägg. Den reform som beslutades vid förra årets höstriksdag in
nebär kraftigt förbättrade förmåner fr. o. m. den 1 april i år för de 
barnfamiljer som bäst behöver stöd, främst familjer med många barn 
och familjer med höga boendekostnader. I anledning av det nya skatte
systemet kommer förslag om ändrade inkomstgränser och reducerings
regler för bostadstilläggen att läggas fram till vårriksdagen. 

De barn vars -föräldrar lever åtskilda är garanterade ett särskilt eko
nomiskt grundskydd genom bidragsförskotten. Detta familjepolitiska 
skydd åt ensamstående med barn höjdes förra året till 40 % av basbe

loppet. Det innebär 2 832 kr. per barn och år vid nuvarande basbelopp. 
Samtidigt höjdes åldersgränsen för bidragsförskotten från 16 år till 18 
år. De ensamstående barnförsörjarna tillförs genom bidragsförskotten 
i runt tal 230 milj. kr. utöver barnbidragen. Det statliga anslaget för bi
dragsförskotten ökar för nästa budgetår med 76 milj. kr. 

En allmän översyn av de familjepolitiska stödåtgärderna pågår i fa
miljepolitiska kommitten. Ett slutbetänkaride från kommitten v1intas un
der året varvid kommitten även kommer att redovisa förslag i fråga om 
ett bostadssocialt stöd til! låginkomstgrupper utan barn. 

Bättre möjligheter till barntillsyn är ett väsentligt inslag i samhällets 
service till barnfamiljerna. En betydande höjning av statsbidragen till 
barnstugor genomfördes fr. o. m. den l januari i år. Driftbidragen för 
daghem höjdes därvid från 2 800 kr. till 4 000 kr. per plats och för fri
tidshcm från 1 500 kr. till 2 000 kr. per plats. Kommunerna har därige
nom fått ökade möjligheter att fortslitta den utbyggnad som pågått de 
senaste åren. Denna utbyggnad har resulterat i att antalet platser för till
syn av barn med förvärvsarbetande eller studerande föräldrar ökat från 
ca 24 000 år 1965 till över 100 000 innevarande år. På grundval av kom
munernas aktuella planer kan man räkna med att daghem och fritids
hem med sammanlagt närmare 28 000 nya platser kommer att byggas 
under innevarande och nästa budgetår. Härtill kommer ett ökat antal 
platser i kommunala familjedaghem. 

Anslagen till statsbidrag för daghem, fritidshcm och familjedaghem 
höjs för nästa budgetår med ca 89 milj. kr. till 344 milj. kr. 

En genomgripande översyn av barnstugeverksamhetcn pågår inom 
1968 års bamstug~utrcdning. Utredningen beräknas under våren 1972 
redovisa ett betänkande som behandlar verksamheten för barn i försko
leåldrarna. Utredningen kommer därvid att redovisa sina förslag be-
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träffande barnstugeverksamhetens organisatoriska utformning och peda
gogiska innehåll. I utredningsuppdraget ingår bl. a. frågan om barnstuge

verksamhetens målsättning samt frågan om en förskoleverksamhet som 
skall omfatta alla barn en tid närmast före inträdet i grundskolan. 

En omfattande försöksvcrksamhet håller på att organiseras för att man 
skall få praktiska erfarenheter av de delvis nya verksamhetsformer som 
barnstugeutredningen kommer att aktualisera. 

Hälso· och sjukvård 

Utvecklingen på sjukvårdens område har under 1960-talct inneburit 
djupgående organisatoriska förändringar och betydande framsteg. Sam
tidigt har kostnadsutvecklingen inom sjukvården ställt allt starkare krav 
på en effektiv planering och rationalisering. 

De viktiga frågorna om sjukvårdsplaneringen behandlas i socialdepar
tementets sjukvårdsdelegation. Delegationen har tillsatt en särskild ar

betsgrupp med uppdrag att på grundval av en analys rörande de fakto
rer som är av betydelse för sjukvårdsplaneringen i samråd med sjukvår
dens huvudmän arbeta fram ett riksomfattande system med enhetligt 
uppbyggda sjukvårdsplaner. 

Socialstyrelsen har samtidigt sin uppmärksamhet riktad på hur de re
surser som finns tillgängliga inom sjukvården bäst skall kunna utnyttjas. 
Detta arbete med nivåstruktureringen inom sjukvården är av stor bety
delse för att få till stånd en effektivare vårdplanering med kortare vänte
tider. 

Socialdepartementets sjukvårdsdelegation har i oktober 1971 också 
uppdragit åt socialstyrelsen att göra en allsidig översyn av det nuvarande 

programmet för fördelning av läkartjänster. 
Den sjukvårdspolitiska målsättningen under de senaste åren har i hög 

grad varit inriktad på att prioritera en utbyggnad av den öppna sjukvår
den, psykiatrin och långtidssjukvården. Planeringen har i allt högre grad 
inriktats på en utbyggnad av den mindre kostnadskrävande decentrali
serade sjukvården vid läkarstationer och vårdcentraler utanför sjukhusen. 
Man kan nu börja att avläsa resultaten härav bl. a. genom en v1isentlig 
förbättring av läkartillgången inom dessa viktiga områden av sjukvården. 
Antalet verksamma provinsialläkare har sedan år 1968 ökat från 823 
till 1 039, dvs. med över 25 % . Under samma tid har vakanssiffrorna för 
dessa läkartjänster kunnat minskas från omkring 20 % till 6 % . Därut
över har sedan år 1969 inrättats över 200 nya specialistläkartjänster 
inom den öppna sjukvården. Sammantaget har den öppna sjukvården 

alltså under de senaste åren genom en prioritering av detta vårdområde 

tillförts mer än 400 nya läkartjänster. 
En utredning som syftar till fortsatta förbättringar inom den öppna 

sjukvården har lagts fram. Utredningens förslag avser att ge sjuk-
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vårdshuvudmännen ökade möjligheter att välja sådana lösningar av 
den öppna sjukvårdens organisation som passar skiftande lokala för
hållanden. Olika åtgärder föreslås också för att underlätta en samord

ning av den öppna sjukvården utanför sjukhusen med verksamheten vid 
sjukhusen. Denna utredning liksom ett av socialstyrelsen lämnat be
tänkande om läkartjänsternas utformning samt bchörighctsfrågor m. m. 
remissbehandlas f. n. Avsikten iir att en proposition i dessa frågor skall 
läggas fram vid årets riksdag. 

ökade resurser ställs till förfogande för socialstyrelsens insatser på 
hä\sovårdsupplysningens omräde. Anslaget till hälsovårdsupplysning fö
reslås höjt med 800 000 kr. till 3,8 milj. kr. 

Kapaciteten för läkarutbildningen har mer iin fördubblats under 1960-

talet och under de närmaste åren beräknas nytillskottet av läkare utgöra 

ca 1 000 om året. Det nya systemet för läkarutbildningen ger samhället 
större möjligheter att kanalisera läkarresurserna till de delar av landet 
och de områden av sjukvården där behoven är störst. Genom änd
ringar i sjukvårdslagen har det också skapats bättre möjligheter till 
en närmare integration mellan sluten och öppen sjukvård. Den syste

matiska undervisningen för läkare under vidareutbildning byggs ut från 
150 till 200 kurser nästa budgetår. 

Inom sjukvårdens investeringsramar prioriteras byggnadsföretag som 
avser i första hand läkarstationer för den öppna hälso- och sjukvården 
och vidare sjukhem för åldringssjukvårdcn, psykiatriska kliniker och 
vårdhem för psykiskt utvecklingsstörda. Invcsteringsramen för främst 

dessa områden av sjukvt:rden omfattar för år 1972 en total byggnads
kostnad på 450 milj. kr. Därutöver har för åren 1972-197 3 beräknats 
en särskild invcsteringsram för större sjukhusprojekt vilken omfattar en 
sammanlagd byggnadskostnad på 300 milj. kr. Den totala nedlagda kost
naden under år 1972 i påbörjade och planerade sjukvårdsinvesteringar 
beräknas uppgå till ca 1 150 milj. kr. 

Karolinska sjukhuset föreslas för n~ista budgetår fö en sammanlagd 
personalförstärkning med 14 nya tjänster vartill kommer medel för tjäns
ter för genomförande vid sjukhuset av ändrade arbetstidsbestämmelscr. 

Bl. a. den plastikkirurgiska kliniken och psykiatriska kliniken får för

stärkta resurser. 
Akademiska sjukhuset i Uppsala får tjänster för ett nytt cytologiskt 

centrallaboratoriu~n. Nya tj(inster tillförs vidare det förra året inrät
tade nya kimrgiska blocket vid sjukhuset. Medel anslås för utrustning 
av ett nytt block för neurokliniker samt hud-, ögon- och rehabilite
ringskliniker m. m. vilka skall vara färdiga år 1974. S:t Görans sjukhus 
får ökade resurser för verksamheten vid den barnmedicinska kliniken. 

Sammanlagt höjs de statliga anslagen till hälso- och sjukvården för 
nästa budgetår med 185 milj. kr. till ca 1 933 milj. kr. 
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Ungdomsvårdsskolor 

De senaste årens utveckling inom ungdomsvårdsskolesektorn har 
präglats av en medveten strävan att bygga ut den öppna vården utanför 

skolorna och åstadkomma en ökad samordning mellan skolornas och 
kommunernas verksamhet. Den öppna vårdformen innebär att eleverna 
är inskrivna vid ungdomsvårdsskola men bor i enskilda hem eller i spe
ciella mindre enheter och är inordnade i ortens skol- eller arbetsliv. Se
dan år 1969 är antalet elever i den öppna vården större än elevantalet 
inom skolorna. 

Utbyggnaden av den öppna vården har medfört att tillgängliga plats
resurser på ungdomsvårdsskolorna kommit att utnyttjas i mindre grad 
än tidigare. Väntetid för plats har under det senaste året inte förekommit. 

Den nuvarande beläggningssituationen ger utrymme för att ytterligare 
en skola kan läggas ned under nästa budgetår. Vidare kan antalet 

avdelningar minskas vid sex <mdra skolor. 

För att utveckla och förbättra behandlingsformerna vid ungdoms
vårdsskolorna pågår försöksverksamhet vid tre skolor som en fortsätt
ning på den verksamhet som bedrivs vid Ryagårdens yrkesskola. För 
nästa budgetår beräknas också medel för en fortsatt förbättring av un
dervisningen och möjligheterna till arbetsträning och arbetsprövning vid 
ungdomsvårdsskolorna. 

Intagningar på grund av narkotikamissbruk är av betydande omfatt
ning. För närmare en tredjedel av de år 1970 nyintagna pojkarna och 

flickorna anges någon form av sådant missbruk som en av orsakerna 
till omhändertagandet. Alkoholmissbruk är ungefär lika vanligt. En 
förstärkning av de medicinska och psykologiska behandlingsresurserna 
har därför genomförts bl. a. i samarbete med vissa universitetsinstitu
tioner och sjukhus. 

En översyn av ungdomsvårdsskolcstadgan har påbörjats bl. a. för 
att möjliggöra ett ökat hänsynstagande till närhetsfaktorn vid placering 
i ungdomsvårdsskola samt för att öka behandlingsaltemativcn vid ~ård 
utom skola. 

Vid den översyn av socialvården som pågår inom socialutredningen 
prövas bl. a. frågan om huvudmannaskapet för ungdomsvårdsskolorna 
samt frågan om en nära anknytning till den psykiska barna- och ung
domsvården samt det allmänna skolväsendets resurser. 

Anslaget för ungdomsvårdsskolorna och vården utom skola ökas för 

nästa budgetår med 12 milj. kr. till ca 92 milj. kr. 

Nykterhctsvård och narkomanvård 

En utbyggnad av de öppna och frivilliga vårdformerna och en minsk
ning av tvångsåtgärderna kännetecknar den pågående utvecklingen inom 
nykterhetsvården. Den kommunala nykterhctsvården samordnas i allt 

I* Riksdagen 1972. 1 saml. Nr 1. Bil. 7 
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större utsträckning med socialvården i övrigt. Inriittandet av sociala 
centralnämnder möjliggör en anpassning av socialvårdens nämndorga
nisation till nya arbetsformer. ökad samverkan eftersträvas vidare mel
lan nykterhetsvårdcn och andra vårdområden, främst sjukvård och ar

betsvård. 
I en nyligen avlämnad utredning redovisas utvecklingstcndenserna in

om nykterhetsvårdcn under den senaste tioårsperioden. Antalet personer 
med vilka nyktcrhctsnämnderna tagit befattning uppgick till ca 86 000 
i början av 1960-talct. Ar 1969 hade detta antal gått ner till ca 72 000. 
Den öppna nykterhetsvårdens resurser har byggts ut kraftigt. Antalet 

alkoholpolikliniker har ökat från ett 60-tal till drygt l 30. Platserna vid 
inackordcringshem har under den senaste tioårsperioden ökat från om
kring 200 till I I 00. På flera orter har anordnats övergångsbosHider som 
komplement till inackordcringshem. 

Utredningen redovisar vissa allmänna ställningstaganden beträffande 

nykterhctsvården. Bl. a. framhålls att patienterna bör beredas plats 
på institutioner som är belägna så nära hemorten som möjligt. Vidare 
förutsätts att utvecklingen fortsätter mot en ökning av de frivilliga och 
öppna vårdformcrna samtidigt som tvångsåtgärderna alltmer skjuts i 
bakgrunden. Vidare föreslås att en plan utarbetas för den framtida vård

verksamheten vid Venngarn. 

På grundval av den av utredningen konstaterade nedgången i beliigg
ningen vid de allmänna vårdanstalterna föreslås att nykterhetsvårdens 
verksamhet vid Svartsjöanstalten avvecklas och att anstalten under näs
ta budgetår överlämnas till kriminalvården. 

För vissa byggnadsarbcten vid al!m;inna och enskilda vårdanstaltcr bc
riiknas ett medelsbchov på 4,5 milj. kr. för nästa budgetår. Driftbidra
get för erkända och enskilda vårdanstalter föreslås höjt med 8 kr. till 
86 kr. per dag för niista budgetår. Stirskilda medel beriiknas för upp
rustning av inventarier vid vårdanstalter. Anslaget för statsbidrag till 
nykterhetsnämndernas verksamhet höjs med 11 milj. kr. Vidare ökas 

statsbidragen till Länkrörelscn. 
[ bckämpandct av den illegala narkotikahantcringcn är en utbyggnad 

av det internationella samarbetet en angelägen uppgift. I detta syfte har 

från svensk sida tagits en rad initiativ. Sålunda har Sveriges represen
tanter inom bl. a. FN:s narkotikakommission, Europarådet, Viirldshälso
vårdsorganisationen, Interpol och Internationella Tullsamarbetsrådet ar
betat för att öka medvetenheten om narkotikaproblem och om behovet 

av ökat internationellt samarbete för att bekämpa den illegala handeln. 

Arbetet med en fristående konvention i FN-regi som vidgar den inter
nationella narkotikakontrollen till att omfatta bl. a. centralstimulerande 
medel slutfördes förra året under aktiv svensk medverkan. Frågan om 
en revidering av 1961 års allmänna narkotikakonvention har tagits upp. 
Inom Interpol och Internationella Tullsamarbetsrådet har Sveriges 
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representanter arbetat för en ökad aktivitet i kampen mot den illegala 
narkotikahandeln. ökad medelsanvisning föreslås för bidrag till en av 

FN. inrättad fond för narkotikamissbrukets bekämpande. 

Vården av narkotikamissbrukare erbjuder flera svåra problem. En
ligt de riktlinjer som statsmakterna dragit upp på grundval av narko

manvårdskommittens förslag skall vården omfatta uppsökande verk
samhet, öppen vård, sluten vård och eftervård. För att förverkliga dessa 
intentioner håller socialstyrelsen fortlöpande en nära kontakt med 

kommun.er och landsting. Med ledning av de erfarenheter som nu före

ligger i dessa frågor håller socialstyrelsen f. n. på med att utarbeta en 
vägledande information beträffande narkomanvårdens utformning. Den 
uppsökande verksamheten har aktiverats och insatserna för att bygga ut 
den öppna vården har ökats. En utbyggnad sker också ifråga om efter

vården. Ökad medelsanvisning för statsbidrag till såväl den av samhället 

som den av organisationerna bedrivna vården av narkotikamissbrukare 
berliknas för n~ista budgetår med ca 2 milj. kr. 

Åtgärder för handikappade 

Målsättningen för samhällets handikappomsorg är att så långt det är 
möjligt göra de handikappade oberoende av sitt handikapp och under
lätta för dem att leva med i samhället. Förverkligandet av denna mål

sättning är ett viktigt led i jämlikhetsarbetet. 

Åtgärderna för handikappade sätts in på en rad områden. De av
ser rehabilitering, bostäder, färdtjänst, hemhjälp, vårdartjänst, under
visning, arbetsmarknadsutbildning, tekniska hjälpmedel, institutionsvård 
samt förtidspensioner och invaliditetsersättningar inom folkpensionering
en och förtidspensioner inom ATP. 

Statens kostnader för det stöd som mer direkt avser handikappade 
beräknas för budgetåret 1972/73 till 3 060 milj. kr. För tio år sedan 
var motsvarande kostnader 460 milj. kr. Vidare kan under budgetåret 
1972/73 beräknas utgå förtidspensioner från ATP till handikappade 
med 670 milj. kr. 

Utbyggnaden av det statliga stödet skapar förutsättningar att bedriva 
en effektiv och differentierad handikappvård. Genom en aktiv upp
sökande verksamhet i kommunerna ges också större möjligheter att 
tillgodose enskilda behov i ökad utsträckning. Kommunerna och lands

tingen svarar också i övrigt för väsentliga insatser på handikappområ
dct, framför allt beträffande omvårdnad, service och rehabilitering. 

I enlighet med handikapputredningcns förslag har statens handikapp
råd under förra året ombildats till ett organ för samråd mellan ämbets

verken, Svenska kommunförbundet, Svenska landstingsförbundet och 
handikapporganisationerna. 

Vidare har kommunförbundet och landstingsförbundet rekommende-
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rat kommunerna och landstingen att i enlighet med utredningens för
slag inrätta lokala och regionala handikappråd. 

De statliga bidragen till handikapporganisationernas allmänna verk
samhet förs i årets budgetförslag samman under ett gemensamt anslag 
i enlighet med ett av handikapputredningen framlagt förslag. Dessa bi
drag till handikapporganisationcrna föreslås höjda med ca 300 000 kr. 
till 2 milj. kr. 

I en utredning har lagts fram förslag om hjälpmedelsvcrksamhctens 
organisation, lindrade statsbidragsreglcr för enklare hjälpmedel samt 
nya distributionsformcr för förbrukningshjälpmedel. Förslaget prövas 
f. n. i socialdepartementet. En särskild proposition i dessa frågor kom
mer att förcliiggas årets riksdag. 

Anslagsbehovet för hjälpmedel, vissa invaliditctsförebyggande åtgär

der, insatserna för psykiskt utvecklingsstörda, viss elevsocial verksam
het, vårdartjänst och bidrag till handikapporganisationerna m. m. beräk

nas för nästa budgetår öka med omkring 60 milj. kr. till ca 295 milj. kr. 
De kostnader under folkpensionsanslaget som avser förtidspensioner 
m. m. till handikappade kan beräknas stiga med ca 130 milj. kr. till ca 

1 570 milj. kr. På andra anslag som innefattar stöd åt handikappade, 

främst under utbildnings- och inrikesdepartementen för utbildning, ar

betsvård och bostäder, beräknas för nästa budgetår insatserna för handi

kappade öka med ca 120 milj. kr. till ca 1 195 milj. kr. Den sammanlag
da anslagsökningen jämfört med innevarandf budgetår uppgå1 således 
till omkring 310 milj. kr. 

Arbetarskydd och arbetstid 

Det omfattande reformarbetet fortsätter på arbetarskyddets område 
för att skapa en bättre arbetsmiljö och för att ge de anställda ökad trygg
het på arbetsplatsen. Kraftiga förstärkningar av arbetarskyddets resurser 
föreslås för nästa budgetår. De statliga arbetarskyddsorganen tillförs ett 
60-tal nya tjänster avsedda framför allt för yrkcsinspektionernas verk
samhet ute på arbetsplatserna. De centrala lcdningsfunktionerna på ar
betarskyddsområdet samordnas och förstärks. Arbetarskyddsstyrelsen och 

arbetsmedicinska institutet förs samman till ett gemensamt verk. ökade 

medel anvisas även för särskilda arbetarskyddsprojckt. 
Härutöver tillförs arbetarskyddet kraftigt ökade resurser för forsk

ning, utbildning och information genom den arbetarskyddsfond som 
inrättats fr. o. m. den 1 januari i år. Fonden tillförs årligen över 20 milj. 

kr. 
Tryggheten i arbetslivet gäller också hälsan i arbetet. Ett uthyggnads

program för företagshälsovårdens läkarresurser och ett program för ökad 
utbildning i företagshälsovård för läkare, skyddsingenjörer och sjukskö
terskor håller på att genomföras. För viktiga sainordningsfrågor m. m. 
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har till arbetarskyddsstyrelsen knutits en förctagshlilsovårdsdclegation 
med företrlidare för arbetsmarknadspartcrna, sjukvården och arbetar

skyddet. 
Aven arbetstiden är en viktig arbetsmiljöfråga. Den allmlinna ar

betstiden har successivt förkortats. Den nya arbetstidslagcn innebär att 
en förkortning av arbetstiden till 40 timmar per vecka skall vara genom

förd för alla arbetstagare senast den 1 januari 1973. 
En genomgripande översyn av arbetarskyddslagstiftningen pågår inom 

arbetsmiljöutredningen. En utgångspunkt för utredningens arbete lir 
att den nya lagstiftningen skall ge underlag för åtgärder och ingripanden 

på ett betydligt vidare område än den nuvarande lagen. Arbetstagarnas 
fysiska och psykiska hlilsa måste kunna skyddas effektivt i varje led av 
produktionen. Kraven på en förbättrad arbetsmiljö måste kunna göra 

sig gällande redan på planeringsstadiet. 
Arbetsmiljöfrågornas betydelse gör det angeläget att så snabbt som 

möjligt kunna genomföra en ny lagstiftning på detta område. Avsik

ten lir därför att förslag om en ny arbetarskyddslagstiftning med nya 
regler på väsentliga punkter skall kunna underställas riksdagen under 
nlista år. Att förstärka skyddsombudens handlingsmöjligheter och öka de 
anställdas inflytande över miljön på den egna arbetsplatsen tillhör de 
frågor som bör lösas i en första etapp av reformarbetet. Dit hör också 
frågorna om yrkesinspektionens organisation och arbetsformer. 

InternationeJI samverkan 

Socialattacheer finns i Washington, London, Bryssel och Bonn. Deras 
huvuduppgifter lir att förse såväl myndigheter som arbetsmarknadens 
parter med upplysningar i socialpolitiska och arbetsmarknadspolitiska 

frågor. 
I anslagen till internationell samverkan ingår också Sveriges kostna

der för deltagande i internationella arbetsorganisationen (ILO) och 
världshälsovårdsorganisationen (WHO). Tyngdpunkten i ILO:s arbete 
har på senare tid förskjutits från internationellt normskapande till tek
niskt bistånd åt utvecklingsländerna. Från svensk sida har föreslagits 
att det internationella samarbetet i arbetsmiljöfrågorna skall tas upp vid 

en kommande konferens med ILO. WHO:s insatser avser främst bi

stånd till olika länder för bekämpning av sjukdomar och för annat hälso

vårdsarbete. 
Under ett tiotal år har europeiska familjeministrar regelbundet sam

lats till informella konferenser. Den senaste konferensen hölls i Stock
holm hösten 1971. Våren 1971 anordnades vidare ett nordiskt semina

rium om social planering i Norrköping. Ett nordiskt seminarium om 

glesbygdsfrågor kommer att hållas i Åre våren 1972. 
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Sammanställning 

Anslagsförändringarna inom socialdepartementets verksamhetsområde 

i förhållande till riksstaten för budgetåret 1971172 framgår av följan-

de sammanställning (milj. kr.). 

Anvisat Förslag Förändring 
1971/72 1972/73 

DRIFTBUDGETEN 
Femte hm•udtiteln 
A. Socialdepartementet m. m. 15,5 17,3 + 1,8 
B. Allmän försäkring m. m. 9 341,3 1.0 328,4 + 987,l 
c. Ekonomiskt stöd åt barn-

familjer m. m. 2 718,3 3 161,2 + 442,9 
D. Sociala serviceåtgärder 425,8 579,8 + 154,0 
E. Myndigheter inom hälso-

och sjukvård m. m. 93,l 107,7 --;- 14,6 
F. Öppen hälso- och sjuk-

vård m. m. 36,9 38,3 ' 1,4 
G. Universitetssjukhus m. m. 547,6 598,3 + 50,8 
H. Övrig sjukhusvård 1 163,3 1 296,2 + 132,9 
I. Ungdomsvård m. m. 105,4 119,8 + 14,3 
J. Nykterhetsvärd m. m. 194,1 214,5 ' 20,4 
K. Viss rehabiliteringsverk-

sam het 233,7 294,6 + 60,9 
L. Arbetarskydd m. m. 37,3 48,7 + 11,4 
M. Internationell samverkan 9,2 10,0 + 0,9 

Summa för driftbudgeten 14 921,5 16 814,9 -:-1 893,4 

KAPIT ALBUDGETEN 
Statens allmänna fastighetsfond 31,0 43,3 + 12,3 
Statens utlåningsfondcr 20,0 20,0 
Fonden för låneunderstöd 73,0 51,0 22,0 

Summa för kapitalbudgeten 124,0 94,3 29,8 

Totalt för socialdepartementet 15 045,5 16 909,3 1-1 863,8 
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Utdrag av protokollet över sociaiärenden, hållet inför Hans Maj:t 
Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972. 

Närvarande: Statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena 

WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, 
HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GETJER, MYRDAL, ODH
NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LöFBERG, LIDBOM, 
CARLSSON, FELDT. 

Chefen för socialdepartementet, statsrådet Aspling, anmlikr de frå
gor som gäller utgifterna för budgetåret 1972/7 3 inom socialdepartemen
tets verksamhetsområde, dock att de på driftbudgeten under punkterna 
C 1-4, D '..?.-6 och I 1-4 samt på kapitalbudgeten under punkterna 
Il: 11.3 och V: 1 upptagna frågorna anmfös av statsrådet Odhnoff. 
Föredragandena anför. 

DRIFTBUDGETEN Femte huvudtiteln 

A SOCIALDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Socialdepartementet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

5 984 028 
6 900 000 
7 240 000 

Beräknad ändring 

1971/72 

56 
44 

100 

1972/73 

-6 
-5 
-11 
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Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar (även utrikes resor) 
Expenser 
Publikationstryck 

Beräknad ändring 

1971/72 

6 426 000 
19 000 
75 000 

315 000 
65 000 

6 900 000 

1972/73 

+330000 
- 1000 
-:- 10000 
+ I 000 

+340 000 

Antalet tFinstcr under anslaget till socialdepartementet har minskat 
samband med att depart.-:mcntets befattning med regeringsrlittsmål 

fr. o. m. den 1 januari 1972 flyttats över till regeringsrättens kansli. Där
med minskar medelsbchovet under anslaget för nlista budgetår med 
350 000 kr. I övrigt bör anslaget ökas för pris- och löneomräkning. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

7 240 000 kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Socialdepartementet för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

förslagsanslag av 7 240 000 kr . 

. \. 2. Kommitteer m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

5 923 442 

6 300 000 
7 800 000 

Reservation 761 871 

Medelsbehovet för kommitteverksamheten m. m. under nästa bud
getår beräknar jag till 7,8 milj. kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t 
föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. 111. för budgetåret 1972/73 anvisa ett 
reservationsanslag av 7 800 000 kr. 

A 3. Försöksverksamhet m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

578 700 

2 000 000 

2 000 000 

Reservation 1 421 300 

Från detta anslag utgår bidrag till undersökningar, utvccklingsarbete 
och försöksvcrksamhet inom socialdepartementets verksamhetsområde. 

Bidrag kan utgå bl. a. för prövning och utvlirdering av nya metoder in· 
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om det sociala området liksom för undersökningar som tar sikte på en 
vidareutveckling av ett visst område, såväl när det gäller mål och me

toder som organisation och resursanvändning. 
Från anslaget har hittills beviljats bidrag med ca 2 milj. kr. till ett 

tiotal olika projekt med anknytning dels till verksamheten inom barn
stugor m. m., dels till olika frågor som är aktuella inom socialvår
den i allmänhet. Inom barnstugeverksamheten har bidrag från detta an
slag anvisats till ett omfattande utvecklingsarbete avseende barnstuge
verksamhetens utformning och innehåll samt utbyggnadsplaneritigen för 
kommunernas insatser för barn i förskoleåldern. Vidare pågår under
sökningar beträffande bl. a. integrering av handikappade barn, psykolog
och kuratorsmedverkan samt formerna för samarbetet mellan föräldrar 
och personal inom barnstugeverksamheten. 

På det sociala området i övrigt har med bidrag från detta anslag satts 
igång ett planerings- och utvecklingsarbete för en socialcentral och fält
station i Tierp och i anslutning härtill en undersökning om sambandet 
mellan sociala och medicinska förhållanden. Medel har också beviljats 
till en försöksverksamhet som syftar till att med befintliga resurser finna 
lämpliga samarbetsformer inom det sociala området mellan olika myn
digheter och organ på det lokala planet. Andra projekt berör bl. a. åld
ringsvården, vården av alkoholmissbrukare och ungdomsvårdsskoleverk

samheten. 
Jag räknar med att den försöksverksamhet m. m. som kommit igång 

genom detta anslag kommer att få stor betydelse för utvecklingen inom 
det sociala området. För fortsatt försöksverksamhet under nästa budget
år beräknar jag ett oförändrat anslagsbelopp på 2 milj. kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Försöksverksamhet m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett reservationsanslag av 2 000 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

473 621 
350 000 

300 000 

Reservation 109 998 

Från detta anslag har hittills bl. a. utgått bidrag till vissa handikapp
organisationcr. För nästa budgetår bör medel för sådana bidrag tas upp 
under anslaget K 8 Bidrag till handikapporganisationer. Anslaget för 

extra utgifter under nästa budgetår bör tas upp med 300 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Extra utgifter för budgetåret 1972/73 anvisa ett reserva

tionsanslag av 300 000 kr. 
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B ALLMÄN FÖRSÄKRING M. M. 

De lagfästa garantierna för medborgarnas ekonomiska trygghet på 
ålderdomen och vid sjukdom och invaliditet [ir fr. o. m. år 1963 sam

ordnade i lagen om allmän försäkring. Utvecklingen inom socialför
säkringen har därefter fortsatt i snabb takt och inneburit en fortgåen

de utbyggnad av den allmänna pensioneringen och den allmänna sjukför
säkringen. Förslag till nya betydelsefulla reformer utarbetas inom olika 
utredningar. Utrcdningsarbetet syftar till att kontinuerligt utveckla so

cialförsäkringen och fortlöpande anpassa den till utvecklingen i sam
hället. Ett grundläggande drag i detta utvecklingsarbete är strävandena 
att åstadkomma ökad jämlikhet mellan olika grupper i samhället. 

En expertutredning arbetar med att klarlägga hur en tandvårdsför
säkring närmare bör utformas. Utredningen har bl. a. att pröva om en 

tandvårdsförsäkring bör göras allmängiltig eller om det finns skäl för 

vissa avgränsningar och för prioritering av vissa tandvårdsbehov. En 

förstärkning av folktandvårdens resurser ingår i förutsättningarna för 
en tandvårdsförsäkring. Utredningen beräknas slutföra sitt arbete un

der detta år. 
På sjukförsäkringens område undersöker sjukpenningutredningen för

utsättningarna att göra sjukpenningen från försäkringskassan mer jäm
förhar med sjuklön från arbetsgivare. Utredningen skall pröva de tek
niska möjligheterna att göra sjukpenningen beskattningsbar, vilket själv
fallet förutsiitter att de nuvarande sjukpenningbeloppen samtidigt höjs. 
Sjukpenningen skulle då också kunna göras pensionsgrundande för 
ATP. Även denna utredning beräknas bli klar med sitt arbete under 

detta år. 
Inom pensionsålderskof!1mitten pågår arbetet med en översyn av 

hela det regelsystem som gäller för uttag av ålderspension från folk

pensioneringen och ATP. Utredningen skall behandla såviil frågan om 

en allmän sänkning av pensionsåldern som frågan om en mera rörlig 
pensionsålder. Utredningen skall också pröva de problem som hör sam
man med frågan om standardsäkring inom den allmänna pensionering

en. 

Samhällets insatser inom den allmänna försäkringen beräknas i år 

omfatta ca 17 800 milj. kr. mot 9 600 milj. kr. för fem år sedan. Av 
dessa 17 800 milj. kr. faller ca 9 900 milj. kr. på socialhuvudtiteln, 
5 000 milj. kr. finansieras med arbetsgivaravgifter, 1 800 milj. kr. ge
nom de försäkrades avgifter och 1 100 milj. kr. av kommunerna för bo
stadstilläggen till pensionärerna. 
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Antalet folkpensionärer och kostnadsutvecklingcn för folkpensioner

na framgår av följande sammanställningar. Beräkningarna för åren 
1972 och 1975 utgår från nuvarande lagstiftning. 

Antal folkpe11sio11ärer 

I början 
av år 

1960 
1965 
1970 
1972 
1975 

Genom
snittlig 

Ålders- Förtids-
pension pension 

738 800 143 100 
827 200 150 600 
946 600 187 900 
990 000 225 000 

I 055 500 244 000 

årlig ökning 
1960-1964 
1965-1969 
1970-1974 

17 700 
23 900 
21 800 

1 500 
7 450 

11 200 

Folkpe11sionskost11aderna i milj. kr. 

Hustru
tillägg 

33 700 
41 700 
53 700 
62 000 
68 500 

I 600 
2 400 
2 950 

Änke
pension 

55 000 
84400 

100 700 
105 000 
106 200 

5 900 
3 250 
l 100 

År Ålders- Förtids- Änke- Övrigt 

1960 
1965 
1970 
1971 
1972 

pension pension pension, 

2001 
3 146 
5 180 
5 950 
6470 

378 
577 

1 040 
I 355 
1 520 

barn
pension 

115 
345 
590 
620 
720 

84 
131 
244 
310 
340 

Barn
pension 

27 000 
35 900 
34 300 
34 400 
34 500 

1 800 
-300 

50 

Invalid
ersätt
ning 

5 200 
10 700 
Il 600 
12 500 

1 000 
l 100 

350 

Summa Kommunalt 

2 578 
4 199 
7 054 
8 235 
9050 

bostads
tillägg 

275 
449 
849 
985 

1100 

För år 1972 tillkommer dessutom 285 milj. kr. som utgör kostnader
na för det särskilda tillägg som enligt riksdagens beslut skall utgå till 
folkpensionärerna i januari i år. 

Kostnadsutvecklingen är delvis en följd av den ändrade befolk
ningsstrukturen med ett ökat antal åldringar. Den kraftiga kostnads

ökningen beror dock främst på standardböjningar av pensionerna och 

en anpassning av pensionerna till förändringar i penningvärdet. 
Folkpensionens årsbelopp - inkl. pensionstillskott men frånsett kom

munala bostadstillägg - är f. n. 7 029 kr. för ensam pensionär och 

11 218 kr. för ett pensionärspar. Den 1 juli 1972 genomförs den fjärde 
etappen av det år 1969 beslutade programmet för årliga folkpensions
höjningar genom pensionstillskott. En pensionär som inte kunnat för

värva ATP eller som har lågt ATP-belopp får därigenom en ny stan
dardhöjning av sin folkpension med 213 kr. resp. 426 kr. för makar. 

Summa Kommu-
nalt 
bostads
tillägg 

997 600 538 000 
1 145 000 580 700 
1 333 900 657 900 
1 428 000 708 000 
1 521 200 745 000 

29 500 
37 800 
37 450 

8 500 
15 450 
17 400 
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Pensionstillskotten uppgår därmed till 852 kr. för ensam pcnsion~ir och 
1 704 kr. för pensionärspar. De nämnda beloppen är heräknade på 
grundval av nuvarande basbelopp 7 100 kr. Hlirtill kommer de pen
sionshöjningar som genom indexreglerna automatiskt följer av föränd
ringar i konsumentpriserna. Sammanlagt beräknas folkpensionens års
bclopp (inkl. pensionstillskotten) under loppet av detta år öka med om
kring 400 kr. för en ensam pensioniir och med ca 750 kr. för ett pen
sionärspar. 

Utbetalningen av ATP-pensioner får för varje år allt större betydelse. 

F. n. får ca 535 000 personer pension från ATP. Såväl antalet pensionärer 
som utgående genomsnittliga pensionsbclopp ökar kraftigt för varje 
iir. Antalet ATP-pensionlirer och kostnadsutvecklingen för ATP-utbetal
ningarna framgår av följande sammanställning. Beräkningarna för åren 

1972 och 1975 utgår från nuvarande lagstiftning och nuvarande basbe
lopp 7 100 kr. 

ATP:s utveckling 

Ålders- Förtids- Änke- Barn- Summa 
pension pension pension pension 

Antal pensionärer i 
början av år 
1963 2 500 4 500 6 400 4 200 17 600 
1965 51 300 17 600 19 600 12 700 101 200 
1970 224 600 70 300 68 100 30 000 393 000 
1972 (beräknat) 302 000 105 000 93 000 34 000 534 000 
1975 (beräknat) 400 000 130 000 137 000 37 000 704 000 

Genomsnittlig 
årlig ökning 
1965-1969 34 650 10 550 9 700 3 450 58 350 
1970-1974 35 050 I I 950 13 800 1 400 62 200 

Pensionskostnader 
milj. kr. år 
1963 7 9 14 5 35 
1965 57 47 48 16 168 
1970 560 359 195 52 1166 
1972 (beräknat) 1 075 705 335 75 2190 
1975 (beräknat) 1 900 790 520 90 3 300 

Fr. o. m. den 1 juli 1970 har möjligheterna ökats för äldre förvärvs

arbetande att få förtidspension i form av folkpension och ATP. Den 

som fyllt 63 år och har ett tungt eller pressande arbete som han inte 

längre orkar med har nu möjlighet att få förtidspension. Detsamma gäller 
för en äldre arbetstagare som t. ex. på grund av företagsncdläggning mist 

sitt arbete och inte kan få något nytt arbete som han orkar med. Det 
har i vissa fall uppkommit problem vid tillämpningen av de nya be
sWmmelserna. Jag avser därför att se över lagreglernas tekniska utform-
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ning i de delar där tilfämpningssvårigheter uppkommit och att redovisa 
förslag i denna fråga i en proposition till vårriksdagen. 

Jag beräknar att statens sammanlagda folkpensionskostnadcr nästa 
budgetår kommer att öka med ca 975 milj. kr. Därav hänför sig 190 
milj. kr. till höjningen av pensionstillskottcn, 390 milj. kr. beror på ett 
ökat antal ålders- och förtidspensionärer och 395 milj. kr. är beräkna
de kostnader för värdesäkringen av folkpensionerna. Anslagsbehovct 

för folkpensioner under budgetåret 1972/73 uppgår därmed till 9 390 
milj. kr. Kommunernas kostnader för de kommunala bostadstilläggen till 

folkpensionärer bcrriknas för samma budgetår till ca 1 150 milj. kr. De 
sammanlagda folkpensionskostnaderna under nästa budgetår beräknas · 

alltså till över 10 500 milj. kr. Härtill kommer ATP-utbetalningarna som 

för samma tid beräknas till drygt 2 400 milj. kr. 
Utvecklingen inom sjukförsäkringen belyses i följande sammanställ-

ning över kostnadsutvccklingcn (i milj. kr.). 

År Grund- Till- Moder- Läke- Läkar- Övriga 
sjukpen- läggs- skaps- medel vård sjuk-
ning och sjuk- hjälp hjälps-
barn- penning utgifter 
tillägg 

1960 176 424 62 86 163 150 
1965 360 779 229 176 252 203 
1969 563 1 913 329 452 423 290 
1970 567 2 095 367 516 511 422 
1971 589 2 285 420 588 540 445 
1972 594 2 421 442 670 580 462 

ökningen av sjukförsäkringskostnaderna speglar den omfattande re
formering av sjukförsäkringen som genomförts med höjda förmåns
nivåcr i olika avseenden. De tidigare karensdagarna i sjukpcnningför
säkringcn har avskaffats och sjukpenningnivån har höjts v:isentligt. För
bättrade läkemcdelsrabatter har sänkt medicinkostnaderna för allmänhe
ten och ingen behöver nu betala mer än 15 kr. vid varje inköp av me
dicin på recept. Läkcmedclsreformen har fullföljts genom att apoteken 
fr. o. m. år 1971 har överförts till ett statligt apoteksbolag. 

Det nya enhetliga ersättningssystemet för läkarvård i samhä11ets regi 
som trädde i kraft den l januari 1970 är ett led i en aktiv sjukvårds
politik inriktad på att främja den öppna sjukvården. Men den är sam
tidigt en social reform som gör den öppna sjukvårdens resurser tillgäng
liga för en rimlig kostnad särskilt för dem som behöver en mera omfat
tande läkarvård. Sedan den 1 juli 1971 gäller också förenklade och ut
vidgade bcstiimmelser för sjukförsäkringens ersättning för resekostnader. 
Ersättning kan nu utgå :ivcn för resekostnader i samband med kon
valescentvård och sjukgymnastik. 

Förvalt- Summa 
nings-
utgifter 

70 1 131 
166 2165 
283 4 253 
317 4 795 
353 5 220 
381 5 550 
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Den s. k. hemmafruförslikringen har fr. o. m. år 1971 byggts ut till 
en hemmamakeförsäkring som omfattar både män och kvinnor som är 
hemarbetande. Reglerna för barntillägg från sjukförsäkringen har ock

så gjorts lika för män och kvinnor. 
För den obligatoriska yrkesskadeförsäkringen gäller ändrade finansie

ringsregler fr. o. m. den 1 januari i år, då det infördes ett enhetligt av

giftssystem liknande det som gäller för ATP. 
En utredning har tillkallats för att göra en genomgripande översyn av 

förmånsreglerna inom hela yrkesskadeförsäkringen. Inom ramen för 
en särskild yrkesskadeförsäkring skall enligt utredningens direktiv utar
betas förslag till åtgärder för att förbättra samordningen med socialför

säkringen i övrigt. Utredningen skall lägga fram förslag om ett nytt 
system för samordning mellan yrkesskadeförsäkringen och den allmän
na pensioneringen samt om en utbyggnad av vissa förmåner inom 

yrkesskadeförsäkringen. Utöver kompensation för inkomstbortfall vid 
yrkesskada skall förslag utarbetas till en särskild erslittning för det 

handikapp i andra avseenden som skadan förorsakar. Även vissa be

stämmelser om finansieringen skall ses över. 
Denna översyn av yrkesskadeförslikringen utgör, tillsammans med 

det arbete som pågår i pensionsålderskommitten och sjukpenningutred
ningen, ett led i strävandena att åstadkomma större social rättvisa i ar
betslivet. Samma strävan ligger bakom de i annat sammanhang berörda 
förslagen om kraftigt ökade resurser för arbetarskydd liksom det på
gående arbetet med en genomgripande översyn av hela arbetarskydds

lagstiftningen. 
På områden utanför den allmänna försäkringen men med angiänsan

de utredningsuppgifter märks främst familjepolitiska kommitten, som 

utreder frågan om det ekonomiska stödet åt barnfamiljerna. Ett fram
lagt utredningsförslag angående barnpensionerna m. m. inom den all
männa försäkringen (SOU 1971: 19) kommer att tas upp till behandling 
i anslutning till det slutbeHinkande om det ekonomiska stödet till barn
familjerna, som under året väntas från familjepolitiska kommitten. 

Utöver vad jag tidigare nämnt vill jag erinra om det utredningsarbete 
som pågår hos riksförsäkringsverket och socialstyrelsen bl. a. beträffan

de hälsoundersökningar och annan förebyggande hälsovård och i fråga 
om reglerna för sjukförsäkringens erslittning vid privatläkarvård. 

På det administrativa området pågår ett omfattande utredningsarbete 

angående möjligheterna att bl. a. genom användningen av den moderna 
ADB-tekniken rationalisera administrationen inom den allmänna för

slikringen. Vidare pågår förberedande utredningar för en decentralise· 
ring av en del av riksförsäkringsverkets arbete med den allmänna försäk

ringen. Sålunda görs en utredning om överflyttning från riksförsäkrings

verket till de lokala skattemyndigheterna av arbetet med arbetsgivar
avgifterna till den aJlmänna försäkringen. Yrkesskadeförsäkringsutred-
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ningen skall lägga fram förslag om decentralisering av yrkesskadeären
den i första instans till försäkringskassorna. Vidare pågår förberedelser 
för flyttning av riksförsäkringsverkets ADB-enhet till Sundsvall. 

B 1. Försäkringsdomstolen 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1 828 319 

2 443 000 
2 615 000 

Försäkringsdomstolen är högsta prövningsinstans för socialförsäkring
en. Den har att pröva sådana beslut av riksförsäkringsverket, försäkrings

rådet eller tillsynsmyndigheten för erkända arbctslösh_etskassor, över 
vilka besvär anförts eller vilka underställts domstolens prövning. Dom
stolen utgörs f. n. av nio lagfarna och nio icke lagfarna ledamöter. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Försäkrings- Departements-
domstolen chefen 

Personal 
Domare 9 
Föredragande 9 
Övrig personal 12 

30 

Anslag 
Lönekostnader 2133 000 +171 000 +171 000 
Sjukvård 3 000 
Rcseersättningar 15 000 2 000 + 1000 
Lokalkostnader 180 000 + 12 000 + 12 000 
Expenser 112 000 - 11 000 - 12 000 

Därav engångsutgifter (20 000) (- 20 000) (-20 000) 

2 443 000 +174 000 +172 000 

F örsäkringsdomstolen 

Löne- och prisomräkning + 174 000 kr. 

Departementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 
att till Försäkringsdomstolen för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 615 000 kr. 
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B 2. Försäkringsr.idet 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1168 802 
1 367 000 

1507000 

24 

Försäkringsrådet har att följa yrkesskadeförsäkringens tillämpning 
och utveckling och utgör första besvärsinstans i yrkesskadeärenden 
m. m. Rådet består av minst sju ledamöter, varav två representerar ar
betsgivarna och två arbetstagarna. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Försäkrings- Departements-
rådet chefen 

Personal 
Domare 6 
Föredragande 6 
Övrig personal 7 

19 

Anslag 
Lönekostnader 1 281 000 +131400 +131 000 
Sjukvård 2 500 
Reseersättningar 1 000 
Lokalkostnader 51 600 + 6 900 + 6 900 
Expenser 30 900 + 1 700 + 2100 

Därav engångsutgifter (2 000) (- 800) (-800) 

1367 000 +140 000 +140000 

F örsäkringsrådet 

Löne- och prisomräkning m. m. +138 300 kr. 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att till Försäkringsrådet för budgetåret 1972173 anvisa ett för

slagsanslag av 1 507 000 kr. 

8 3. Riksförsäkringsverket 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

33 873 954 

36 370 000 
44 392 000 

Riksförsäkringsverket är central förvaltningsmyndighct för ärenden 

som rör den allmänna försäkringen, dvs. sjukförsäkring, folkpensione-
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ring och tilläggsp.!nsionering. I verkets uppgifter ingår bl. a. att utöva 
tillsyn över de allmänna försäkringskassorna, som är lokala organ för 
den allmänna försäkringen. Utbetalning av folkpension och tilläggspen
sion sker i huvudsak genom verkets försorg. Verket bedriver vidare för
säkringsverksamhet enligt lagstiftning om yrkesskadeförsäkring och krigs
försäkring för sjömän m. fl. samt handlägger ärenden om ersättning vid 
kroppsskada under militärtjänstgöring. I verket handläggs även ärenden 

angående debitering och uppbörd av arbetsgivaravgifter och åtgärder 
till förebyggande och hävande av invaliditet. Verket lir första besvärs
instans enligt lagen om allmän försäkring. Verket är vidare redovis
ningscentral och har ett revisionskontor för ett antal statsmyndigheter. 

Riksförsäkringsverkets styrelse utgörs av en generaldirektör och en 
överdirektör samt fem särskilt förordnade ledamöter. Verket är organi
serat på en administrativ avdelning, en försäkringsavdelning, en be
svlirsavdelning, en yrkesskadeavdelning och två fristående byråer, mate

matisk-statistiska byrån och utredningsbyrån. Avdelningarna är organi
serade på sammanlagt elva byråer och två fristående sektioner. 

1971/72 

Personal 
Sektionschefer och högre 
personal 54 
Handläggande personal 181 
Övrig personal 693 

928 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 39 573 000 
Sjukvård 147 000 
Rcseersättningar 220 000 

Därav utrikes resor (7 000) 
Lokalkostnader 2 060 000 
Kostnader för drift av data-
maskinanläggning m. m. 2 600 000 
Övriga expenser 2 700 000 

Därav engångsutgifter (10 000) 

Summa utgifter 47 300 000 

Inkomster 
Försäljning av publikationer 
m.m. 20 000 
Ersättning från allmänna 
pensionsfonden 10 910 000 

Nettoutgift 36 370 000 

Bidrag till riksförsäkrings-
verket och försäkringsrädet, 
som redovisas på driftbudge-
tens inkomstsida 9 650 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Riksförsäk- Departements
ringsverket chefen 

+ 1 
+22 +9 
+12 -3 

+35 -!-6 

+ 9 420 000 -!- 7 797 000 

' 80 000 + 40 000 
(-) (-) 

+ 1 205 000 + 1 525 000 

+ 900 000 + 750 000 
+ 806 000 600 000 

(-1- 52 000) (-I- 2 000) 

-: 12 411 000 ,f 10 712 000 

+ 3 109 000 + 2 690 000 

+ 9 302 000 + 8 022 000 

+ 3 350000 + 3 350000 
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Riksförsäkringsverket 

1. Löne- och prisomräkning + 6 654 000 kr. 

2. Lagbyrån behöver förstärkas med en byrådirektör vid ombuds
mannasektionen och ett kvalificerat biträde vid internationella sektio

nen (+126 000 kr.). 
3. Arbetsuppgifterna på tillsynsbyrån har till följd av bl. a. de ofta 

förekommande ändringarna av försäkringens regclsystem successivt ökat. 
Främst på grund härav erfordras ytterligare fem byrådirektörer och en 
assistent. Genom förändring av granskningen av apoteksverifikationer 
kan antalet biträdestjänster minskas med tre (+361 000 kr.). 

4. Avgiftsbyrån har fr. o. ri1. år 1972 fått ökade arbetsuppgifter på 
grund av dels den nya förvaltningslagen, dels det påföljdssystem som in
förts beträffande arbetsgivarnas uppgiftsskyldighet. För denna arbets

ökning behövs personalförstärkning med sju amanuenser och tre biträ

den ( +490 000 kr.). 
5. Den kraftiga ökningen av antalet ärenden på bcsvärsavdelningen 

har medfört alltför långa väntetider för de försäkrade. Ytterligare en 
besvärsbyrå bör därför inrättas omfattande en byråchef, fyra byrådi

rektörer och fyra förste byråsekreterare ( +679 000 kr.). 
6. Yrkesskadeavdclningens personal behöver ökas med fem assisten

ter och fem biträden till följd av det ökade antalet yrkesskadeärenden 
som anmäls till avdelningen. Då stora delar av handläggningen av yrkes
skadeärenden efter hand kan beräknas flyttas ut på försäkringskassor
na bör behovet av personalförstärkning tillgodoses med medel för till
fällig personal ( +400 000 kr.). 

7. Det växande behovet av information till allmänheten och mass
media samt det ökade behovet av kontakter med organisationer m. fl. 
motiverar att en arvodesavlönad redaktör anställs ( +61 000 kr.). 

8. Riksförsäkringsverket har i uppdrag att i samarbete med stats
kontoret utreda och bedriva försöksverksamhet beträffande ADB-tek
nikens användning inom den allmänna försäkringen m. m. För det fort
satta arbetet behövs väsentligt ökade medel. Riksförsäkringsverkets an
del i kostnaderna för ifrågavarande utredning, den s. k. RAFA-utred

ningen, beräknas för budgetåret 1972/73 uppgå till 2 963 000 kr., varav 

2 336 000 kr. avser lönekostnader. 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

44 392 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för ytterligare fyra ama
nuenser vid avgiftsbyrån (4) samt en förstärkning av besvärsavdelningen 

med två byrådirektörer och tre förste byråsekreterare (5). Vidare har jag 
bediknat sammanlagt 3 272 000 kr. för RAFA-utredningens arbete. Jag 
räknar med att en ny ADB-anläggning för den allmänna försäkringens 
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behov skall börja installeras i Sundsvall under nästa budgetår. över
flyttningen av ADB-verksamheten i sin helhet till den nya anläggningen 
i Sundsvall beräknas vara slutförd i början av år 1974. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Riksförsäkringsverket för budgetåret 1972173 anvisa ett 

förslagsanslag av 44 392 000 kr. 

B 4. Folkpensioner 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

7 635 709 722 
8 415 000 000 
9 390 000 000 

Från detta anslag bekostas folkpension i form av ålderspension, för
tidspension, änkepension och barnpension samt hustrutillägg, barntillägg 
och invaliditetstillägg till den som uppbär ålders- eller förtidspension. 

Härifrån bekostas också vårdbidrag till handikappade barn samt invalidi
tetsersättning till handikappad över 16 år som inte uppbär folkpension. 
Alderspension liksom hel förtids- eller änkepension utgår för år räknat 
med 90 % av fastställt basbelopp för ensam pensionär och med sam
manlagt 140 % för två pensionsberättigade makar. För den som inte 
kunnat förviirva ATP eller som har lågt ATP-belopp kompletteras folk
pensionen med pensionstillskott, som innevarande budgetår utgår med 
9 % av basbeloppet för en ensam pensionär och med 18 % av basbe
loppet för ett pensionärspar. Basbeloppet fastställs för varje månad och 
har för januari 1972 fastställts till 7 100 kr. 

Bestämmelserna om de· nämnda folkpensionsförmånerna återfinns i 
lagen (1962: 381) om allmiin försäkring (ändrad senast 1971: 943), lagen 
(1962: 392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpen
sion (ändrad senast 1970: 189) och Jagen (1969: 205) om pensionstill
skott (ändrad senast 1971: 276). 

Riksförsäkringsverket 

Vid beräkningen av folkpensionskostnaderna under budgetåret 1972/ 
73 har riksförsäkringsverket utgått från ett uppskattat antal pensionsta
gare i januari 1973, vilken månad ansetts representativ för hela budget
året. Verket har därvid gjort följande uppskattning beträffande antalet 

pensionärer med olika slag av pensionsförmåncr. 
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Pensionsförmån Uppskattat antal personer 

Jan. 1972 Jan. 1973 Förändring 
( 1971 /72) (1972/73) 

Humdförmån 
Ålders pension 990 000 1 011 000 +21 000 
Förtidspension 225 000 235 000 +10 000 
Hustrutillägg 62 000 65 000 + 3 000 
Änkepension, huvudfall 86 000 89 000 -!· 3 000 

övergångsfall 19 000 16 000 - 3000 
Invaliditetsersättning 
(inkl. vårdbidrag) 11 600 12000 ...\... 400 
Barn pension 34 400 34 500 100 
Summa pensionstagarc 1 428 000 1 462 500 -:·34 500 

Till äggsförmån 
Invaliditetstillägg 12 300 12 500 + 200 
Barntillägg (antal barn) 13 800 14 000 200 

På grundval av ett basbelopp på 7 IDO kr. beräknar riksförsäkrings
verket anslags behovet för budgetåret 1972(7 3 till 9 165 milj. kr. 

Departementsclzefen 

Ett tioårsprogram för ftrliga folkpensionshöjningar genom pensionstill
skott fastställdes av 1969 års riksdag. Den fjärde etappen av detta pro
gram genomförs den 1 juli 1972, då de pension~irer som inte kunnat 
förvärva ATP eller scim har ATP-belopp som understiger en garantinivå 

får en ny standardhöjning av folkpensionen. Denna standardhöjning ut
gör 3 % av basbeloppet och blir 213 kr. för en ensam pensionär och 
426 kr. för ett pension~irspar om man utgår från det nuvarande bas
beloppet 7 100 kr. Pensionstillskotten uppgår d~irmed till 852 kr. för 
ensam pensionär och 1 704 kr. för pcnsionärspar. 

Dessutom kommer folkpensionen att höjas automatiskt vid föränd
ringar i konsumentprisindex. Jag beräknar att folkpensionens årsbe
lopp - inkl. pensionstillskott men frånsett kommunalt bostadstillägg -
under loppet av detta år kommer att öka med sammanlagt omkring 
400 kr. för en ensam pensionär och med ca 750 kr. för ett pensionärs

par. 
Folkpensionens årsbelopp (inkl. pensionstillskott) är L n. 7 029 kr. för 

en ensam pensionlir och I l 218 kr. för ett pcnsionärspar. Till de nämn
da pensionsbeloppen skall läggas kommunalt bostadstilliigg, som utgår 
i samtliga kommuner. I flertalet kommuner är bostadstiföigget numera 
helt eller delvis anknutet till pensioniirens faktiska bostadskostnad. Niir
mare 700 000 folkpensionärer hade kommunalt bostadstilfögg under för
ra året och av dessa bodde omkring hälften i kommuner dlir bostads
tilläggct kunde uppgå till 3 000 kr. eller mera per år beroende ptt bo

stadskostnad och inkomst. 
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Som framgår av riksförsäkringsverkets beräkning kommer antalet 
pensionstagare att öka med ca 35 000 under år 1972. ökningen av an
talet ålderspensionärer överensstämmer med trenden från tidigare år. 
Beträffande förtidspensionärerna har främst de vidgade möjligheterna 
till pension som infördes den 1 juli 1970 lett till en ökning av antalet 
pensionstagare. Riksförsäkringsverket fäknar med en ytterligare ökning 
av antalet förtidspensionärer under år 1972. 

Jag beräknar statens sammanlagda folkpensionskostm1der under niista 
budgetår till 9 390 milj. kr., vilket inneblir en ökning med 975 milj. kr. 
jämfört med anslaget för innevarande budgetår. Av denna kostnadsök
ning hänför sig 190 milj. kr. till den nya höjningen av pcnsionstillskot
ten, medan 390 milj. kr. beror på en ökning av antalet pensionärer un
der innevarande budgetår jämfört med tidigare beräkningar samt en 
beräknad fortsatt ökning av antalet pensionärer under niista budgetår. 
395 milj. kr. är beräknade kostnader för värdesäkringen av folkpensio
nerna. Kostnaderna för de olika pensionsförmånerna framgår av följande 

tablå. 

Pensionsförmån 

Ålderspension 
Förtidspension 
Hustrutilliigg 
Änkepension, huvudfall 

övergångs fall 
Invaliditetsersättning (inkl. värdbidrag) 
Barnpension 
Invaliditetstillägg 
Barntillägg 

Summa 

Beräknade kostnader 

1972/73 
milj. kr. 

6 723 
1 572 

262 
583 
95 
53 
60 
27 
15 

9 390 

Förändring 
jämfört med 

1971/72 

+595 
+281 
+ 45 
+ 53 

3 
+ 1 
__,_ 2 
+ 2 

1 

+975 

Kommunernas kostnader för de kommunala bostadstilfäggcn till folk
pensionärer beräknas för nästa budgetår uppgå till omkring l 150 milj. 
kr. Samhällets totala folkpensionskostnader under budgetåret 1972/73 
kommer därmed att utgöra i runt tal 10 500 milj. kr. Härtill kommer 
ATP-utbetalningarna, som för samma tid kan beräknas till 2 400 milj. kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Folkpensioner för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslags

anslag av 9 390 000 000 kr. 
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B 5. Ersättning till postverket för pensionsutbetalningar 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

14516508 
14 600 000 
18 400 000 

30 

Ersättning till postverket för utbetalning av allmän~a pensioner er
läggs halvårsvis i efterskott. Anslaget för budgetåret 1972/73 avser alltså 
kostnader för pensionsutbetalningar under kalenderåret 1972. 

Riksförsäkringsverket 

Pensionsutbetalningama genom postverket fr. o. m. budgetåret 1967/68 
framgår av följande sifferuppgifter. 

Budgetår Antal ut- Totalkostnad, Därav på 
betalningar kr. statsverket, kr. 

1967/68 12 378 024 14 977 409 13 423 409 
1968/69 12 376 838 14 975 974 13 170 974 
1969/70 12 303 633 15 502 578 13 276 578 
1970/71 12 270 869 17 056 508 14 516 508 
1971 /72 (beräknat) 12 500 000 17 375 000 14 500 000 
1972/73 ( » ) 12 800 000 17 792 000 14 500 000 

Den stagnation i antalet utbetalningar via pensionsanvisningar som 
trots ett växande pensionärsbestånd intdi.ffat under de senaste budget
åren är primärt föranledd av att vissa löpande utbetalningar - numera 
omkring 450 000 per år - överflyttats på Kommunernas Pcnsionsan
stalt. Mera långsiktigt har utvecklingen dämpats av den pågående för
skjutningen mot utbetalningar via postgiro. För kalenderåret 1972 har 
verket räknat med högst 12,8 milj. utbetalningar genom pensionsanvis
ningar. Av dessa har 36 % antagits komma att innefatta antingen folk
pension jämte tilläggspension eller - en obetydlig andel - enbarttilläggs
pension. 

För åren 1970 och 1971 utgår ersättning till postverkct för utbetalning 
och viss ur kontrollsynpunkt erforderlig databehandling av pensionsan
visningar med sammanlagt 1: 39 kr. per utbetald anvisning. I fråga om 

pensionsanvisningar, som förutom folkpension även innefattar tilläggs
pension, har verket förutsatt att halva crs~ittningen till postverket kom
mer att bekostas av medel ur allmänna pensionsfonden. Riksförsäkrings
verket har utifrån en oförändrad ersättning under år 1972 beräknat an

slagsbehovet för budgetåret 1972/73 till 14,5 milj. kr. 
Postverket har därefter i en framställning begärt att ersättningen för 

pensionsutbetalningar under år 1972 skall höjas till 1: 76 kr. per utbe

tald pensionsanvisning. 
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Departementschefen 

Ersättning till postverket för utbetalning av allmänna pensioner under 
år 1971 skall enligt Kungl. Maj:ts beslut den 17 december 1971 utgå 
med 1: 53 kr. per utbetald pensionsanvisning. Den av postverket före
slagna ersättningsgrunden för ar 1972 bör godtas. Med tillämpning av 
det föreslagna ersättningsbeloppet beräknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 18,4 milj. kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Ersättning till postverket för pensionsutbetalningar för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 18 400 000 kr. 

B 6. Bidrag till sjukförsäkringen 

1970/71 Utgift 690 000 000 
1971/72 Anslag 870 000 000 
1972/73 Förslag 870 000 000 

Från anslaget utgår statsbidrag till försäkringskassornas utgifter för 
vissa sjukförsäkringsförmåner. Statsbidrag utgår fr. o. m. år 1971 med 
55 % av kassornas utgifter för grundsjukpenning, barntillägg och mo
derskapspenning samt för sjukvårdsersättning (utom sjukhusvård). För 
åren 1967-1970 utgick statsbidrag med 40 % av nämnda utgifter. Till 

kassornas utgifter för frivillig sjukpenningförsäkring utgår statsbidrag 

med i regel 20 %. Statsbidraget till läkemedelsersättning utgör 1: 15 kr. 
per år för varje inskriven försäkrad. Bidragsbestämmelserna återfinns 
i lagen (1962: 381) om allmän försäkring (ändrad senast 1971: 943), 
kungörelsen (1962: 402) om frivillig sjukpcnningförsäkring hos allmän 
försäkringskassa (ändrad senast 1971: 946), lagen (1954: 774) med sär
skilda bestämmelser om frivillig sjukpenningförsäkring i allmän sjuk
kassa (ändrad senast 1970: 144) och förordningen (1954: 519) angående 
kostnadsfria eller prisnedsatta läkemedel (omtryckt 1962: 405, ändrad 
senast 1970: 206). 

Riksförsäkringsverket 

Anslagsbelastningen för innevarande budgetår beräknas nu till ca 

840 milj. kr., vilket är 30 milj. kr. lägre än anslagsbeloppet. 
Verkets kostnadsberäkningar för nästa budgetår utgår från oföränd

rade bestämmelser. Befolkningsutvecklingen har antagits medföra en 
årlig ökning av huvuddelen av försäkringskassornas utgifter med om
kring en procent. Härutöver beräknas en viss ökning av utgifterna för 

sjukvårdsersättningar. 
För år 1972 beräknas statsbidraget till 845 milj. kr. och för år 1973 

till 887 milj. kr. Anslagsbehovet för budgetåret 1972173 beräknas där
med till 870 milj. kr. 

Riksförsäkringsverkets beräkningar framgår av följande tabell. 
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Utgifter, grupperade med hänsyn till 
utgående statsbidrag 

Försäkringskassornas utgifter samt 
statsbidrag, milj. kr. 

Beräkning för 

1970 1971 1972 

Statsbidrag med 55 % (år 1970 40 %) 
Grundsjukpenning 532,0 541 546 
Barntillägg 35,3 48 48 
Moderskapspenning 120,3 125 129 
Läkarvård inkl. utom riket 511,1 540 580 
Tandläkarvård och mödratandvard 14,2 14 14 
Sjukhusvård utom riket 0,8 1 1 
Resor 98,8 109 118 
Sjukvårdande åtgärder en!. 2 kap. 6 § AFL 30,9 34 36 
Ersättn. till kommun m. m. enl. 2 kap. 7 ~ AFL 39,4 40 44 

Summa utgifter med 40 resp. 55 '.'~ statsbidrag I 382,8 I 452 1 516 

Statsbidrag med 20 % 
Frivillig sjukpenningförsäkring 23,0 22 22 

Statsbidrag med I: J 5 kr. per försäkrad 
Läkemedelsersättning 516,l 588 670 

Ej statsbidrag 
Tilläggssjukpenning för anställning 1 964,8 2 150 2 279 
D:o för annat förvärvsarbete 130,2 135 142 
D:o för moderskap 247,0 295 313 
Sjukhusvård 213,9 225 227 
Förvaltningsutgifter 316,7 353 381 

Summa utgifter 4 794,5 5 220 5 550 

Statsbidragskostnad 
40 resp. 55 % av utgifter enligt ovan 553,l 799 834 
20 % av utgifter enligt ovan 4,6 4 4 
1: 15 kr. per försäkrad 7,2 7 7 

Summa statsbidrag 564,9 810 845 

Fördelningen av statsbidrag på budgetår 

Budgetår Statsbidrag 
1969/70 529 280 
1970/71 690 285 405 
1971/72 (beräknat) 840 405 435 
1972/73 ( » ) 870 410 

Departemellfschefen 

Jag har inte något att erinra mot riksförs~ikringsvcrkets anslagsberäk-

ning. Anslaget bör föras upp med 870 milj. kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till sjukförsäkringen för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett förslagsanslag av 870 000 000 kr. 

1973 

551 
48 

133 
630 

14 
1 

126 
39 
50 

1 592 

22 

765 

2 416 
149 
332 
229 
411 

5 915 

876 
4 
7 

887 

460 
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B 7. Vissa yrkesskadeersättningar m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1488041 
1500000 
1500 000 

33 

Från anslaget bekostas tillägg på vissa äldre livräntor samt ersättning 
i anledning av skadefall, där ersättning på grund av speciella författ
ningar eller särskilda beslut helt eller delvis utgår av statsmedel. 

Riksförsäkringsverket 

Anslagsbelastningen för budgetåret 1970/71 uppgick till 1488000 kr. 
vid ett genomsnittligt basbelopp på ca 6 600 kr. Av medelsförbruk

ningen är 648 000 kr. att hänföra till uppräkning och värdesäkring av 
vissa äldre livränteförmåner som utgår från yrkesskadeförsäkrings- resp. 
fiskarförsäkringsfonden. 839 000 kr. avser ersättningar utgivna enligt 
vissa särskilda författningar, exempelvis erslittningar i anledning av skada 
ådragen under tjänstgöring i civilförsvaret eller vid brandsläckning. 

För budgetåret 1972/73 beräknas medelsbehovet för uppräkning av 
äldre livräntor till 610 000 kr. och för ersättningar enligt särskilda för
fattningar till 870 000 kr. eller tillsammans avrundat 1,5 milj. kr. 

De partementschef en 

Jag har inte något att erinra mot riksförsäkringsverkets anslagsbe

räkning. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Vissa yrkesskadeersättningar m. m. för budgetåret 1972173 
anvisa ett förslagsanslag av 1 500 000 kr. 

2 Riksdage11 1972. 1 sam!. Nr 1. Bil. 7 
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C EKONOMISKT STÖD ÅT BARNFAMILJER M. M. 

Samhällets direkta ekonomiska stöd åt barnfamiljerna utgörs främst 

av allmänna barnbidrag, bostadstillägg, bidragsförskott, bosättningslån 

samt moderskapsförsäkring och barnpensioner inom den allmänna för

säkringen. 

Genom de allmänna barnbidragen får alla barnfamiljer ett grundläg

gande ekonomiskt tillskott. Barnbidragen utgår till omkring 1 milj. barn

familjer med ca 1,8 milj. barn under 16 år. Barnbidragsbeloppet höjdes 

fr. o. m. den 1 januari 1971 med 300 kr. till 1 200 kr. per barn och år. 

Anslagsbehovct för nästa budgetår uppgår till 2 170 milj. kr. 

De statliga och kommunala bostadstilläggen utgör ett betydelsefullt 

komplement till barnbidragen för familjer med lägre inkomster och 

familjer med flera barn. över 450 000 barnfamiljer med 900 000 barn 

uppbär nu bostadstillägg. Den reform som beslutats vid förra årets riks

dag (prop. 1971: 156, SoU 1971: 45, rskr 1971: 327) innebär kraftigt för

bättrade förmåner fr. o. m. den 1 april i år för de barnfamiljer som bäst 

behöver stöd, foimst familjer med många barn och familjer med höga 

boendekostnader. De statliga tiUäggen höjs då till 75 kr. per månad för 

varj~ barn samtidigt som reglerna förenklas. Samtidigt höjs åldersgrän
sen från 16 till 17 år. Vidare förstärks de statsbidragsberiittigande kom

munala bostadstilläggen kraftigt. De hyresanknutna bostadstilläggen för
dubblas och kommer att täcka 80 % av hyreskostnaderna från 400 kr. i 

månaden och upp till vissa övre hyresgränser. Barnfamiljer med låga 

inkomster får diirmed ökade ekonomiska möjligheter att skaffa sig mo

derna och rymliga bosHider. Anslagsbehovet för bostadstillägg för barn

familjer beräknar jag till 815 milj. kr. för niista budgetår. 

Som en engångsåtgiird kommer en siirskild utbetalning att göras i 

januari i år till de barnfamiljer som hade statligt bostadstilfägg i slutet 

av förra året. Genom denna engångsutbetalning tillförs barnfamiljerna 

125 milj. kr. 
De nya skatteregler som gäller fr. o. m. år 1971 föranleder lindringar 

i reglerna för bedikning av bostadstilfägg för år 1973. Förslag i denna 

fråga bör Higgas fram till vårriksdagen i en särskild proposition. 

Utöver de tidigare niimnda stödformerna är barn vars föriildrar le

ver åtskilda garanterade ett särskilt ekonomiskt grundskydd genom bi

dragsförskotten. Den ekonomiska tryggheten för dessa barn iir därför 

inte beroende <tv den underhållsskyldige förälderns förmåga att betala 

underhållsbidrag. Bidragsförskotten höjdes den 1 januari 1971 från 

30 % till 40 % av basbeloppet och uppgår nu till 2 832 kr. per barn 
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och år vid nuvarande basbelopp 7 100 kr. Samtidigt höjdes den övre 
åldersgdinsen för bidragsförskott från 16 år till 18 år. Statens kostnader 
för denna uthyggnad av förmånerna, ca 75 milj. kr. per år, kommer i en
lighet med besHimmelserna för ersättning till kommunerna för utgivna 
bidragsförskott att belasta statsbudgeten första gången nästa budgetår. 

Följande sammanställning visar omfattningen och utvecklingen av 
samh~illcts direkta ekonomiska stöd åt barnfamiljerna (milj. kr.). 

År 

1965 
1969 
1970 
1971 
1972 

Allm. 
barn-
bidrag 

1 387 
1 594 
l 611 
2152 
2165 

Bostads- Bidrags-
tillägg förskott 

220 68 
524 113 
580 124 
620 226 
860 230 

Moder- Barn- Summa 
skaps- pensioner 
försäkring 

229 43 1 947 
329 50 2 610 
367 53 2 735 
420 56 3 474 
442 58 3 755 

En allmiin översyn av de familjepolitiska stödåtgärderna görs av fa

miljepolitiska kommitten. Kommitten skall bl. a. undersöka effektivi
teten av olika stödformer och pröva deras inbördes sammansättning 
och avvägning. Ett slutbetänkande från kommitten väntas komma under 
år 1972. Därvid kommer kommitten även att redovisa förslag i fråga 
om ett bostadssocialt stöd till låginkomstgrupper utan barn. 

C l. Allmänna barnbidrag 

1970/7 l Utgift 
1971i72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1 859 799 125 
2 160 000 000 
2 170 000 000 

Allmänna barnbidrag utgår för barn under 16 års älder med 1 200 kr. 
per år. Kostnaderna bestrids helt av statsmedel. Bidragsbestämmelserna 
återfinns i lagen (1947: 529) om allmfinna barnbidrag (ändrad senast 
1971: 593). 

S ocialstyref.1·en 

Socialstyrelsen beräknar anslagsbehovet för budgetåret 1972/73 till 
2 175 milj. kr. Beräkningarna grundas på statistiska centralbyråns befolk
ningsprojektion (Be 1971: 6) med en nettoimmigration av 20 000 per år. 

Föredraganden 

Enligt beslut vid 1970 års riksdag höjdes barnbidragsbeloppct den 
1 januari 1971 med 300 kr. till 1 200 kr. per barn och år. Med hiin-
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syn till att invandringen under år 1971 varit lägre än vad socialstyrelsen 
räknat med i sin anslagsframställning beräknar jag anslagsbehovet för 

nästa budgetår till 2 170 milj. kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Allmä1111a barnbidrag för budgetåret 1972/73 anvisa ett 
förslagsanslag av 2 170 000 000 kr. 

C 2. Ersättning till postvcrket för utbetalning av allmänna barnbidrag 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

4 748 612 
4 800 000 
6 700 000 

Från anslaget utgår ersättning till postverket för utbetalning av all
männa barnbidrag. Ersättningen erläggs halvårsvis i efterskott. Anslaget 
för budgetåret 1972/73 avser alltså kostnader för utbetalningar under 

kalenderåret 1972. 

Socialstyre/sen 

Ersättningen till postvcrket har för år 1971 utgjort 1: 15 kr. för varje 
utbetald barnbidragsanvisning. Med utgångspunkt i de för år 1971 till
lämpade ersättningsgrunderna beräknar socialstyrelsen anslagsbehovet 
för nästa budgetår till 4,9 milj. kr. 

Postverket har därefter i en framställning begärt att ersättningen för 
utbetalning av barnbidragen under år 1972 skall höjas till l: 59 kr. för 
varje utbetald barnbidragsanvisning. 

Föredraganden 

Ersättning till postvcrket för utbetalning av allmänna barnbidrag un
der år 1971 skall enligt Kungl. Maj:ts beslut den 17 december 1971 ut
gå med 1: 28 kr. för varje utbetald barnbidragsanvisning. Den av post

verket föreslagna ersättningsgrunden för år 1972 bör godtas. Anslags
behovet för nästa budgetår beräknar jag till 6,7 milj. kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Ersättning till postverket för utbetalning av allmänna 

barnbidrag för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag 

av 6 700 000 kr. 
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C 3. Bostadstillägg för barnfamiljer, m. m. 

1970/71 Utgift 554 841 028 
1971/72 Anslag 1535 000 000 
1972/73 Förslag 815 000 000 

1 Därav 75 000 000 kr. på tilläggsstat 
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Från anslaget bekostas statliga bostadstillägg för barnfamiljer och 
statsbidrag till kommunala bostadstillägg för barnfamiljer. Bostadstilläg
gen, som iir inkomstprövade, syftar till att ge barnfamiljer med lägre in
komster och familjer med flera barn ett förstärkt ekonomiskt stöd. De 
statsbidragsberättigande kommunala bostadstilläggen är anknutna till 
bostadskostnaderna. Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen 
(1968: 425) om statliga bostadstillägg och kungörelsen (1968: 426) om 
statsbidrag till kommunala bostadstillägg till barnfamiljer. 

Bostadsstyrelsen 

Bostadsstyrelsen föreslår vissa ändringar i fråga om dels möjlighe
terna att bevilja bostadstillägg retroaktivt, dels reglerna för utbetalning 
av bostadstilläggen i vissa fall samt dels möjligheterna till kontroll av 
sökandens förmögenhet. Vidare anser styrelsen att inkomstgränserna 
- såsom skett tidigare år - bör anpassas till inkomstutvecklingen så att 
stödsystemet hålls på oförändrad nivå. Bostadsstyrelsen beräknar an
slagsbehovet för nästa budgetår till avrundat 600 milj. kr. Styrelsen 
föreslår att 450 000 kr. får disponeras för information om bostads
tillägg m. m. 

Föredraganden 

1971 års riksdag har nyligen beslutat om en kraftig höjning av bo
stadstilläggen fr. o. m. den 1 april 1972 (prop. 1971: 156, SoU 1971: 45, 
rskr 1971: 327). Höjningarna tar främst sikte på familjer med flera barn 
och familjer med höga boendekostnader. De statliga bostadstilläggen för
enklas och förbättras genom att de nuvarande grundbeloppen och de 
bostadsanknutna tilläggsbeloppen ersätts av ett enhetligt inkomstprövat 
stöd med 75 kr. per månad för varje barn. Åldersgränsen för bostads
tilläggen höjs samtidigt från 16 år till 17 år. 

Den största förstärkningen tillförs barnfamiljerna genom de stats
bidragsberättigandc kommunala bostadstilläggen, som är knutna till 
bostadskostnaden. Fr. o. m. den 1 april i år kommer dessa tillägg att 
kunna utgå med 80 % av den del av hyran som överstiger 400 kr. i 
månaden upp till en hyra på 650 kr. i månaden för familjer med ett 
eller två barn, 800 kr. i månaden för familjer med tre eller fyra barn 
och 925 kr. i månaden för familjer med fem eller flera barn. Statsbidra
get till kommunernas kostnader för de statsbidragsgrundande tilläggen 
har den 1 januari i år höjts från 50 till 60 % . 
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Både de statliga och de kommunala bostadstilläggen är inkomst
prövade. Denna prövning sker på grundval av familjeförsörjarens be

skattningsbara inkomst till statlig inkomstskatt enligt den senaste taxe
ring som det finns uppgift om vid beslutstillfället. Bidragsrättcn för år 

1972 är således normalt beroende av den inkomst under år 1970, som 
fastställts vid 1971 års taxering. 

Genom de nya skatteregler som gäller fr. o. m. år 1971 förändras 
innebörden av den beskattningsbara inkomsten. En anpassning av redu
ceringsreglerna för bostadstilläggen till de nya skattereglerna bör därför 
göras i avvaktan på den översyn som görs inom familjepolitiska korn

mitten. Utgångspunkten bör därvid vara att för år 1973 behålla bostads
tilläggssystemet på i huvudsak oförändrad nivå jämfört med om tidigare 
skatteregler gällt. Förslag i denna fråga bör läggas fram till vårriksdagen 
i en särskild proposition. 

Som jag nämnt görs en allmän översyn av inkomstprövningsreglerna 
inom familjepolitiska kommitten. Bostadsstyrelsens framställning om änd
ringar i bidragsbestämrnelserna har överlämnats till kommitten. Kom

mitten beräknas redovisa sina förslag under detta år. 
Anslagsbehovct för nästa budgetår beräknar jag till 815 milj. kr., var

av i runt tal 600 milj. kr. avser statliga bostadstillägg och 215 milj. kr. 
statsbidrag till kommunala bostadstilfagg. Jag har även beräknat 450 000 
kr. för fortsatt upplysningsverksamhet om bostadstilläggen. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bostadstilliigg för barnfamiljer. m. m. för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 815 000 000 kr. 

C 4. Ersättning för bidragsförskott 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

78 067 297 
93 000 000 

169 000 000 

Från anslaget bekostas ersättning till kommunerna för utgivna bidrags
förskott. Bidragsförskott utgår till barn under 18 år som endast den ena 
av föräldrarna har vårdnaden om eller som står under vårdnad av annan 
än föräldrarna. Dessa barn garanteras ett generellt underhåll, som i regel 
motsvarar 40 9·o av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Bi
dragsbestämmelserna återfinns i lagen (1964: 143) om bidragsförskott 

(ändrad senast 1971: 902). 
I den mån ersättning för bidragsförskott inte kunnat tas ut av den un

derhållsskyldige, bekostas bidragsförskotten till tre fjärdedelar av staten 

och till en fjärdedel av den kommun, vars barnavårdsnämnd beviljat bi
dragsförskottet. Statsbidrag söks av kommunerna för kalenderår i efter

skott. 
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Socialstyrelsen 

Anslagsbehovet för budgetåret 1972/73 bestäms i huvudsak av kom
munernas nettokostnader för bidragsförskott under kalenderåret 1971. 
Socialstyrelsen beräknar antalet barn med bidragsförskott år 1971 till 
ca 130 000 vilket motsvarar ca 6,5 % av totala antalet barn under 18 
år. Medelbeloppet per barn beräknas till ca 2 760 kr. vid basbeloppet 
6 900 kr. De underhållsskyldiga beräknas betala tillbaka ca 30 % av 
utbetalda bidragsförskott. Kommunernas nettokostnader för år 1971 
beräknas till ca 225 milj. kr., varav staten skall svara för 75 % . På 
grundval härav föreslår socialstyrelsen att anslaget för budgetåret 1972/ 
73 förs upp med 169 milj. kr. 

Föredraganden 

Den 1 januari 1971 höjdes bidragsförskotten från 30 % till 40 % av 
basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Vid basbeloppet 7 100 kr. 

utgör bidragsförskottet därmed 2 832 kr. per år, dvs. 236 kr. per må
nad. Vid samma tidpunkt höjdes också maximiåldern för rätt till bidrags
förskott från 16 år till 18 år. Till följd av att ersättningen till kommu
nerna utbetalas för kalenderår i efterskott påverkar höjningarna anslags
behovl!t först fr. o. m. budgetåret 1972/73. Socialstyrelsen har beräknat 
de ökade kostnaderna för budgetåret 1972/73 till 76 milj. kr. 

Jag har ingen erinran mot socialstyrelsens beräkning. Totalt kan 
anslagsbchovct för nästa budgetår beräknas till 169 milj. kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Ersättning för hidragsförskott för budgetåret 1972/7 3 

anvisa ett förslagsanslag av 169 000 000 kr. 

C 5. Omkostnader för statens bosättningslån 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/7 3 Förslag 

495 574 
500 000 
540 000 

Från anslaget bekostas ersättningar till riksbankens ortsombud och 
till riksbanken för arbetet med bosättningslånen. Ersättning till ortsom
bud utgår med i regel 10 kr. för varje låneansökan, över vilken orts· 
ombud yttrar sig. Ersättningen till riksbanken utgör 6 kr. för varje lån 
som utestår den 31 december det budgetår ersättningen avser. Ersätt
ningsgrunderna återfinns i kungörelsen (1937: 810) angående ersättning 
åt ortsombud för yttrande över ansökningar om statliga bosättningslån 
(ändrad senast 1968: 17) och i brev den 30 april 1971. 
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Fullmäktige i riksbanken 

Med utgångspunkt i oförändrade ersättningsregler beräknar riks
banksfullmäktige anslagsbchovct för budgetåret 1972/73 till 540 000 kr. 
Därav utgör ersättningen till ortsombuden 210 000 kr. och ersättningen 

till riksbanken 330 000 kr. 

De partementsclzef en 

Jag beräknar i likhet med riksbanksfullmäktige medelsbehovct under 

nästa budgetår till 540 000 kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår 

riksdagen 
att till Omkostnader jör statens bosättningslän för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 540 000 kr. 
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D SOCIALA SERVICEATGARDER 

De sociala serviceåtgärderna för främst åldringar och barnfamiljer ut
gör en viktig del av socialpolitiken. Kraftigt ökade resurser har under de 
senaste åren satts in på en utbyggnad av dessa områden. Inom åld

ringsvården har utbyggnaden skett efter de riktlinjer som drogs upp i 

1964 års reformprogram (prop. 1964: 85, SU 1964: 108, rskr 1964: 245). 
Den öppna vården har därigenom fått allt större betydelse. Utbyggnaden 
av den sociala hemhjälpen till åldringar och handikappade har medfört 
att antalet hjälpta personer ökat från ca 145 000 år 1965 till omkring 
275 000 under år 1971. Dessutom pågår en utbyggnad även av andra 
åtgärder inom den öppna åldrings- och handikappvården, t. ex. mat
distribution, färdtjänst, fotvård, hårvård, motionsgymnastik och olika 
former av sysselsättning för personlig aktivering och meningsfull sam

varo. 
Den sociala hemhjälpcns utveckling under 1960-talet framgår av 

följande sammanställning. 

År Åldringar och handikappade Barn- Totala års-
Antal Antal Antal familjer kostnader, 
hjälpta arbetstim. hcmsama- Antal milj. kr. 

(milj. tim.) riter hjälpta 

1960 79 500 8,4 11 500 64 000 85,0 
1965 144 000 17,2 23 400 69 800 178,3 
1969 231 000 35,l 50 500 85 000 480,0 
1970 254 000 36,8 65 500 85 000 520,0 
1971 1 275 000 42,0 75 000 90 000 600,0 
19721 300 000 45,5 80000 95 000 670,0 

1 Beräknat 

Hemhjmpsvcrksamheten beräknas fortsätta att öka. Omkring 300 000 
åldringar och handikappade kan beräknas få social hemhjlilp i år. I 
det följande kommer att förordas en höjning av anslaget till kom
munernas hemhjälpsverksamhct med 50 milj. kr. till totalt 250 milj. kr. 

En omfattande försöksvcrksamhct med slirskilda insatser för vård och 
service i glesbygder bedrivs med medel från anslaget till bidrag till social 
hemhjälp. De hittills gjorda insatserna har redan varit till praktisk hjälp 

för många som bor ute i glesbygderna. Försöksverksamheten bör fort
siitta även under nästa budgetår och jag kommer i det följande att be
räkna 10 milj. kr. för detta ändamål. 

Upprustningen av åldringarnas bostäder fortsätter som ett viktigt led 
i den öppna åldringsvårdens utbyggnad. Det statliga stödet i form av riin
tcfria förbättringslån utgår från anslag under inrikeshuvudtitcln. Den
na Iångivning sker utöver det övriga bostadsbyggnadsprogrammet. Se-

2* Riksdagen 1972. 1 saml. Nr 1. Bil. 7 
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dan år 1964 har sådana förbättringslån hittills beviljats till över 
100 000 åldringsbostäder. Denna bostadsupprustning fortsiitter och för
slag om medelsanvisningar läggs fram av chefen för inrikesdepartemen
tet. 

Aldringsvårdsprogrammet går ut på att jämsides med de nämnda in

satserna inom den öppna vården också öka vårdmöjligheterna på ål
derdomshem och sjukhem inom långtidsvården. Utvecklingen av anta
let vårdplatser vid sjukhem och ålderdomshem framgår av följande 
sammansHillning. 

År Antal vårdplatser på sjukhem 
för lång- för psykiskt sammanlagt 
varigt sjuka· platsantal 
kroppssjuka på sjukhem 

1960 18 600 6 400 25 000 
1965 23 800 6 700 30 500 
1969 31 300 7 900 39 200 
1970 35 300 8 200 43 500 
1971 1 37 000 8 400 45 400 
19721 38000 8 400 46400 

1 Beräknat 

Antal vard
platser på 
alderdoms
hem 

42 300 
48 400 
57 000 
59 700 
61 200 
62 600 

Sammanlagt 
platsantal på 
sjukhem och 
ålderdoms
hem 

67 300 
78 900 
96 200 

103 200 
106 600 
109 000 

Utbyggnaden av långtidssjukvården har underfättats genom olika åt
giirder. Det särskilda lånestöd till sjukvårdshuvudmännen, som inför
des år 1964 och som avsåg nya sjukhcmsbyggen som påbörjats före den 
1 januari 1970 har omfattat ca 15 000 nya vårdplatser vid sjukhem. 
Den förtur som in<;>m ramen för byggnadsreglcringen har getts sjuk
hemsbyggandet har skapat utrymme för denna expansion. Utbyggnaden 
av långtidssjukvården ges fortsatt prioritet inom ramen för byggnads
regleringen. 

Ett nytt system för avgifter i ålderdomshem genomfördes den 1 ja
nuari i år. Genom en garantiregel tillförsäkras alla pensionärer i ålder
domshem en bestämd andel av pensionen och andra inkomster för 

egen disposition. 
En utbyggd barnomsorg ~ir ett viisentligt inslag i familjepolitiken. Föl

jande sammanställning visar hur denna samhällets service för barnfa

miljerna byggts ut sedan 1960-talets början. Sammanställningen avser 
platsantalet i mitten av resp. år. 
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År Antal platser Sammanlagt Antal barn i 
i daghem i fritidshcm i familje- antal lekskola 

daghem platser 

1960 10 300 2 400 4 000 16 700 38 400 
1965 11 900 3 000 8 000 22 900 52 100 
1969 26 900 5 200 25 600 57 700 75 500 
1970 33 000 6 500 32 000 71 500 86 000 
1971 1 41 000 8 000 42 000 91 000 95 000 
19721 52 000 10 000 45 000 107 000 105 000 

1 Beräknat 

Den utveckling som kommit i gång under de senaste åren inncblir att 
antalet platser för tillsyn av barn med förvlirvsarbetandc eller studerande 
förlildrar ökat från ca 23 000 år 1965 till över 100 000 i år. 

En enkät till kommunerna hösten 1971 visar att en t:tbyggnad med 
sammanlagt närmare 28 000 nya platser i daghem och fritidshem är pla
nerad i kommunerna för innevarande och nästa budgetår. För att ge 
kommunerna ökade finansiella resurser att snabbt genomföra ett sådant 
byggnadsprogram och samtidigt sfärka sysselsättningen på byggar
betsmarknaden under vintern har möjligheter öppnats för förskottsutbe
talning av lån till anordnande av barnstugor för platser som påbörjas un

der tiden den 1 oktober i971-dcn 15 januari 1972. För anordnings
bidragen ti!Himpas förskottsutbetalning enligt gällande hidragsbestämmel
scr. Det har också öppnats möjlighet att t. o. m. den 30 juni 1972 bygga 
barnstugor som kommunalt beredskapsarbete förutsatt att byggandet ut
gör ett tillskott till den långsiktiga byggnadsplanen i kommunen. 

Kommunernas möjligheter attt fullfölja utbyggnaden av barnomsor
gen har vidare underUittats genom den höjning av statsbidragen till 

barnstugor som genomfördes den 1 januari i år. Bidragen till driften 
av d:ighem höjdes diirvid från 2 800 kr. till 4 000 kr. per plats och år 
och bidragen till driften av fritidshcm från 1 500 kr. till 2 000 kr. per 
plats och år. Tillsammans med ökningen av platsantalct innebär detta 
att anslagsbehovet för bidrag till driften av barnstugor ökar från 130 
milj. kr. till 216 milj. kr. för nlista budgetår. 

Även antalet platser i kommunala familjedaghem kan, på grundval 
av uppgifter som lämnats i kommunenkäten, beräknas öka. Erfarenhe
terna av utvecklingen sedan statsbidragen till denna verksamhet infördes 
har visat att regeln om att statsbidrag utgår endast för så många famil
jcdaghemsplatser som motsvarar antalet barnstugeplatser i kommunen 

numera inte behövs. Jag kommer därför i det följande att förorda att 

nämnda regel slopas. 
Det totala statliga stödet till barnstugor och familjedaghem kan för 

nlista budgetår beräknas till 344 milj. kr. Statens kostnader under de 

senaste budgetåren samt anslagen för innevarande och nästa budget

år framgår av följande sammanställning (i milj. kr.). 
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Budgetår Dag- och fritidshem Familje- Summa 
Drift- Anordnings- Lånestöd daghem 
bidrag bidrag 

1964/65 17,7 3,2 20,9 
1969/70 45,8 45,9 23,5 6,7 121,9 
1970/71 77,0 44,4 24,0 23,0 168,4 
1971/72 130,0 65,0 35,01 25,0 255,0 
1972/73 216,0 70,0 20,0 38,0 344,0 

1 Därutöver 15 milj. kr. på til\äggsstat 

Utbyggnaden av daghem och lekskolor ökar behovet av välutbil
dad personal. Förslag framläggs därför under åttonde huvudtiteln om 
en ytterligare ökad elevintagning vid förskoleseminarierna under nästa 

budgetår. 
En genomgripande översyn av barnstugeverksamhetcn pågår inom 

1968 års barnstugeutredning. Utredningen beräknas under våren 1972 
redovisa ett betänkande som behandlar verksamheten för barn i förskole
åldrarna. Utredningen kommer där att redovisa sina förslag beträffande 
barnstugeverksamhetens organisatoriska utformning och pedagogiska 
innehåll. I utredningsuppdraget ingår bl. a. frågan om målsättningen för 
den verksamhet som bedrivs i daghem och lekskolor samt frågan om ut
formningen av en förskoleverksamhet som på sikt kan omfatta alla 
barn under en tid niirmast före inträdet i grundskolan. Utredningen har 
även i uppdrag att utforma riktlinjer för utarbetande av kommunala 
barntillsynsplaner för utbyggnad av en barntillsyn som tillgodoser ef
terfrågan från föräldrar som förvärvsarbetar, studerar eller av annan an
ledning har behov av samhällsstöd i omsorgen om sina barn. 

För att snarast möjligt få fram praktiska erfarenheter av de delvis 
nya verksamhetsformer som barnstugeutredningen kommer att aktua
lisera har Kungl. Maj:t på förslag från utredningen gett socialstyrelsen 
i uppdrag att organisera en försöksverksamhet beträffande dels barnstu
geverksamhetens organisatoriska utformning och pedagogiska innehåll, 
dels utbyggnadsplaneringen beträffande kommunernas insatser för barn 
i förskoleåldern. Drygt 2 milj. kr. har ställts till förfogande för denna 

försöksverksamhet. 
En omfattande försöksverksamhet avseende lekskoleverksamhet i gles

bygdsområden bedrivs med särskilda medel som finns anvisade under 
anslaget Bidrag till social hemhjälp. Bidrag har hittills anvisats för ett 
tjugotal sådana försöksprojekt som siktar till att ge erfarenheter om hur 
lekskoleverksamheten i landets glesbygdsområden lämpligen bör utfor

mas. S~\rskilda försök pågår även med lekskoleverksamhet med språkträ
ning för invandrarbarn samt beträffande integrering av handikappade 

barn i barnstugor. 
Barnstugeutredningen kommer i sitt fortsatta arbete att behandla frå

gan om fritidsverksamheten för barn i skolåldern. En omfattande för-
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söksverksamhet med fritidsaktivitetcr för barn i skolåldern har nyligen 
påbörjats med medel från allmänna arvsfonden. Erfarenheterna från 
denna verksamhet som bedrivs i samarbete mellan kommuner och ung
domsorganisationer, förlildraföreningar m. m. bör bli av värde för ut
redningens arbete. 

D 1. Bidrag till social hemhjälp 

1970/71 Utgift 185 814 541 
1971/72 Anslag 200 000 000 
1972/73 Förslag 250 000 000 

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, handi
kappade och barnfamiljer. Samma bidrag utgår till kommuns kostnader 
för bidrag till enskild sammanslutning, som bedriver social hemhjälps
verksamhet. Statsbidraget utbetalas för kalenderår i efterskott. Anslaget 
för budgetåret 1972173 avser alltså bidrag till verksamheten under ka
lenderåret 1972. 

Från anslaget bekostas även viss försöksverksamhet avseende vård och 
service m. m. i glesbygder. 

Bidragsbestämmelsema återfinns i kungörelsen (1964: 427) om stats
bidrag till social hemhjälp och i brev den 30 april 1971. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen räknar med en fortsatt ökning av hemhjälpsverksam
heten under år 1972. Styrelsen beräknar anslagsbehovet för budget
året 1972173 till 225 milj. kr., varav 10 milj. kr. för fortsatt försöks
verksamhet i fråga om vård och service åt åldringar och handikappade 
samt aktiviteter för barn och ungdomar i glesbygder. 

Departementschefen 

Jag har i inledningen till detta avsnitt redogjort för hur den sociala 
hemhjälpen byggts ut i snabb takt under de senaste åren. Ungefär 
275 000 åldringar och handikappade samt 90 000 barnfamiljer kan be
räknas ha fått hjälp av hemsamariter och hemvårdarinnor under år 1971. 
Enligt bidragsreglema kommer under budgetåret 1972173 att betalas 
ut statsbidrag till kommunernas nettokostnader för hemh}älpsverksam
heten under år 1972. Verksamheten väntas då fortsätta att öka. Med 
hänsyn härtill och med beaktande av resultatet av avtalsrörelsen beräknar 
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jag medelsbehovet för statsbidrag till social hemhjälp till 240 milj. kr. 
under nästa budgetår. 

Sedan budgetåret 1968/ 69 bekostas från detta anslag försöksverk
samhet med särskilda insatser för vård och service för åldringar och 
handikappade i glesbygd. Försöksvcrksamheten vidgades fr. o. m. bud

getåret 1970171 till att avse ii ven andra befolkningsgrupper. varvid s1ir
skilt avsågs behovet av fritidsaktiviteter för barn och ungdom i glesbyg
der. Den statsunderstödda försöksverksamhetcn pågår f. n. i ett 50-tal 
glesbygdskommuner. Bidrag har beviljats för bl. a. uppsökande och 
kartläggande verksamhet, bostadsförbättringsverksamhet, distribution av 
djupfryst färdiglagad mat samt annan varudistribution och transportser
vice, snöröjning, särskilt utrustade servicebussar, fotvård, kommunika
tionsradioanläggning, kulturell service, lckskoleverksamhet samt anlägg
ningar för fritidsverksamhet m. m. åt pensionärer, handikappade och 

ungdomar. Vidare har bidrag utgått till en närmare undersökning om 
de sociala levnadsförhållandena och socialvårdens funktion i en gles
bygdskommun. Bidrag har också utgått till Jämtlands läns landsting för 
försöksverksamhet med ambulant reumatikervård och till Västerbottens 
läns landsting för ambulant tandvårdsservice. I några kommunblock på
går en brett upplagd försöksverksamhet för en samlad social service. 
Medel har vidare ställts till socialstyrelsens förfogande för uppföljning 
och utvärdering av försöksverksamhetcn. 

Jag finner det angeläget att försöksverksamheten bedrivs även under 
budgetåret 1972/7 3. Jag beriiknar 10 milj. kr. för ändamålet. 

Det sammanlagda anslagsbehovct .under anslaget beräknar jag till 
250 milj. kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till social hcmhjä/p för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett förslagsanslag av 250 000 000 kr. 

D 2. Bidrag till anordnande av barnstugor 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

54 368 921 
65 000 000 

70 000 000 

Reservation 14 023 

Från anslaget utgår statsbidrag till anordnande av barnstugor. Stats· 
bidrag utgår med högst 5 000 kr. per plats för nybyggnad, om- eller 
tillbyggnad eller inköp av byggnad för barnsluga. Bidraget utgår till lo
kaler 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 
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daghem, gemensam barnstugeavdelning och fritidshem. Förskott med 
90 % av beviljat anordningsbidrag kan betalas ut när byggnadsarbetena 
påbörjats. Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen (1966: 173) 
om statsbidrag och lån till barnstugor. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen har i sin anslagsframställning räknat med att ca 14 000 
statsbidrngsberiittigande platser i daghem. gemensamma barnstugeavdel
ningar samt fritidshem påbörjas under vartdera av budgetåren 1971172 
och 1972/73. 

Med hänsyn till att byggnadskostnaderna för serietillverkade barn
stugor ökat från ca 9 000 kr. per plats år 1966 - dvs. när nuvarande 
anordningsbidrag fastställdes - till ca 12 000 kr. per plats budgetåret 
1970/71, föreslår socialstyrelsen att anordningsbidragct skall höjas till 
6 000 kr. per plats fr. o. m. den I juli 1972. Anslagsbehovet för budget
året 1972/7 3 beräknas på grundval härav till 84 milj. kr. 

Föredraganden 

Den pågående utbyggnaden av barnstugcvcrksamhctcn har redovisats 
i inledningen till detta avsnitt. På grundval av kommunernas utbyggnads
planer, redovisade i september 1971. räknar jag med att byggen för 
sammanlagt omkring 28 000 nya platser kommer att påbörjas under in
nevarande och nästa budgetår. 

Socialstyrelsens förslag om en höjning av anordningsbidraget är jag 
inte beredd att tillstyrka. Jag beräknar anslagsbehovet för budget
året 1972/73 till 70 milj. kr. 

Jag hcmstiiller att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till anordnande av barnstugor för budgetåret 

1972173 anvisa ett reservationsanslag av 70 000 000 kr. 

D 3. Bidrag till driften av barnstugor 

1970/71 Utgift 76 044 142 
1971/72 Anslag 130 000 000 

1972/73 Förslag 216 000 000 

Från anslaget utgår statsbidrag till driften av barnstugor. Fr. o. m. 

den 1 januari 1972 utgår driftbidrag till barnstugor med 4 000 kr. per 
plats och år för sådana avdelningar för barn under skolåldern, där minst 
två tredjedelar av antalet platser utnyttjas för barntillsyn minst fem tim
mar per barn och dag (daghem eller gemensam barnstugeavdelning). 
För omsorg om barn i skolåldern utgår driftbidrag med 2 000 kr. per 
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plats och år till barnstugeavdelning, som hålls öppen under minst fem 
timmar per dag (fritidshem). Driftbidrag utbetalas i efterskott för bud
getår. Förskott kan utgå med högst hälften av beräknat bidrag för bud
getår. Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen (1966: 173) om 
statsbidrag och lån till barnstugor. Ett särskilt bidrag till jordbruksdag
hem utgår med högst 60 % av driftkostnaderna. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen föreslår liksom föregående år att driftbidraget utgår 

per avdelning i stället för per plats. Bidraget föreslås utgöra 75 000 kr. 
per avdelning och år i daghem och gemensam barnstugeavdelning samt 
45 000 kr. per avdelning och år i fritidshem. Antalet statsbidragsberätti
gade avdelningar vid daghem och gemensam barnstugeavdelning beräk
nas vid slutet av budgetåren 1971/72 och 1972/73 vara 4 040 resp. 
4 830. För fritidshem uppskattas motsvarande antal till 660 resp. 790. 

Med de av styrelsen föreslagna bidragsreglerna beräknas medelsbe

hovet för budgetåret 1972173 till 234 milj. kr. Vid oförändrade bidrags
regler bediknas medelsbchovet till 159 milj. kr. 

Föredraganden 

Statens bidrag till driften av barnstugor har höjts i flera omgångar 
under senare år. Betydande bidragshöjningar genomfördes åren 1966 
och 1970 och en ytterligare höjning trädde i kraft den 1 januari i år 
(prop. 1971: 156, SoU 1971: 45, rskr 1971: 327). Det statliga bidraget 
höjdes då från 2 800 kr. till 4 000 kr. per plats i daghem och gemensam 
barnstugeavdelning och från I 500 kr. till 2 000 kr. per plats i fritids
hem. Genom bidragshöjningen har staten ökat möjligheterna för kom
munerna att genomföra en fortsatt utbyggnad av barnstugcverksamhe
ten. Som jag tidigare nämnt räknar jag med att byggen för sammanlagt 
omkring 28 000 nya platser i dag- och fritidshem kommer att påbörjas 
under innevarande och nästa budgetår. 

Med hänsyn bl. a. till barnstugeutredningens pågående arbete be

träffande barnstugeverksamhetens framtida organisatoriska utformning 
m. m. är jag inte beredd att nu tillstyrka någon ändring av bidragskon

struktionen. 
Med beaktande av utbetalningsbestämmelserna för driftbidragen till 

barnstugor beräknar jag anslagsbehovet för nästa budgetår till 216 

milj. kr. I förhållande till innevarande budgetår innebär det en ökning 

med 86 milj. kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till driften av barnstugor för budgetåret 1972173 
anvisa ett förslagsanslag av 216 000 000 kr. 
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D 4. Bidrag till kommunala familjedaghem 

1970/71 Utgift 23 824 870 
1971/72 Anslag 25 000 000 
1972/73 Förslag 38 000 000 

Från anslaget utgår statsbidrag till kostnader för kommunala familje
daghem. Bidrag utgår med 35 % av kommunens kostnader för lön och 
sociala förmåner (exkl. omkostnadsersättning) åt dagbarnvårdare efter 

avdrag för influtna föräldraavgifter. Rätt till statsbidrag inträder, när 
kommunens organiserade barntillsyn - genom både barnstugor och fa
miljedaghem - nått en viss omfattning uttryckt i platser per antal in
vånare i kommunen. För det första 10 000-talet invånare krävs minst 

en plats per 200 invånare och för invånarantal över 10 000 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 familjedaghemsplatser vid 
beräkningen av statsbidraget inte får överstiga antalet statsbidragsbe
rättigande barnstugeplatser. Statsbidrag utgår i efterskott för kalender
år. Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelse (1968: 236) om stats
bidrag till kommunal familjedaghemsverksamhet. 

Socialstyre/sen föreslår att anslaget för nästa budgetår förs upp med 

30 milj. kr. 

Föredraganden 

Statsbidrag till kommunala familjedaghem utgår sedan den 1 januari 
1969 med 35 % av kommunens nettokostnader för verksamheten. Kom
munens rätt till statsbidrag har bl. a. begränsats genom en regel som 
innebär att statsbidrag utgår för högst det antal familjedaghemsplatser 
som motsvarar det antal barnstugeplatser som finns i kommunen. Av
sikten med denna s. k. balansregel var att garantera en önskvärd jämn 
utbyggnad av såväl antalet barnstugeplatser som familjedaghemsplatser. 
Erfarenheterna sedan statsbidragsgivningen infördes har dock inte gett 
vid handen att kommunerna medvetet skulle prioritera en utbyggnad 
av familjedaghemsverksamheten på bekostnad av en utbyggnad av an
talet platser i barnstugor. Samtidigt har statsbidragsgivningen lett till att 
familjedaghemsverksarnheten förbättrats och fått ökad stabilitet. För
hållandet att dagbarnvårdarna i ökande omfattning organiserar sig fack

ligt synes också ha medverkat till en ökad yrkesmedvetenhet. 
Jag vill understryka att familjedaghemmen har stor betydelse när det 

gäller att möta ett övcrgångsvis kraftigt ökat barntillsynsbehov i expan
derande kommuner. Med hänsyn till vad jag här berört och till att den 
gällande balansregeln medför att utgående bidrag kan minska vid kom
munsammanläggningar förordar jag att nämnda regel slopas med verkan 
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fr. o. m. år 1972. Den ökade kostnaden härför kan beräknas till ca 

3 milj. kr. för budgetåret 1972/73. Med ledning av uppgifterna från 
kommunenkäten hösten 1971 beräknar jag anslagsbehovet för niista 

budgetår till 38 milj. kr. 
Jag hemstlillcr att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

1) godkänna den av mig förordade ändringen i grunderna för 

bidrag till kommunala familjedaghem att giilla fr. o. m. den 

1 januari 1972; 

2) till Bidrag till ko111m1111ala f amiljcdaghem för budgetåret 

1972173 anvisa ett förslagsanslag av 38 000 000 kr. 

0 5. Bidrag till ferievistelse för barn 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

3 673 747 

4 000 000 

4 000 000 

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 eller i feriehem. För barn, som är handikappat 

eller sjukt, utgör bidraget 200 kr. Bidraget utgår för kalenderår i ef
terskott. Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen (1967: 473) om 

statsbidrag till ferievistelse för bJrn. 

Socialstyre/sen 

Under år 1970 omfattade den statsbidragsberättigade ferieverksam
heten ca 35 000 barn, varav ca 18 000 vistades på barnkoloni och ca 
17 000 vistades i feriehem. Utvecklingen sedan år 1964 visar en kraf
tig minskning av koloniverksamheten medan antalet barn som vistas i 

feriehem ökat något. 
Socialstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med oförändrat belopp, 

4 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag bitriider socialstyrelsens förslag. Jag hemställer att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att till Bidrag till faievistelse för barn för budgetåret 1972173 

anvisa ett förslagsanslag av 4 000 000 kr. 
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D 6. Bidrag till scmesterhem m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1 275 186 

1800000 
1800000 

51 

Statsbidrag till driften av semesterhem utgår till semesterhemsan

ordnare med 4 kr. per dag och plats som utnyttjas av personer, som 

med hänsyn till sina sociala och ekonomiska förhållanden anses behöva 

hjiilp för att få tillnille till vila och rekreation. Statsbidrag betalas ut 

av socialstyrelsen i efterskott för kalenderår. Förskott kan utgå med 

högst tre fjärdedelar av det beräknade bidragsbeloppet för kalenderår. 

Statsbidrag utgår även för resor till semesterhem eller resor i samband 
med annan form av semestervistelse. Socialstyrelsen fördelar därvid 

för detta tindamål avsedda medel mellan semesterhemsnämnderna i 
lantlstingsområdena, varefter det ankommer på dessa nämnder att be

vilja och betala ut resebidragen. Bidragsbestämmclscrna återfinns i 
kungörelsen (1967: 472) om statsbidrag till driften av scmestcrhcm 

m. m. Gindrad senast 1969: 782). 

Socialstyre/sen 

Ar 1970 utgick statsbidrag för ca 11 300 gäster vid semesterhem 

jfönfört med ca 14 000 gäster år 1964. Statsbidrag utgick vidare för 

ca 9 700 semcsterresor år 1970 jämfört med ca 13 000 år 1964. 

Socialstyrelsen föreslår att anslaget för nlista budgetår förs upp med 

oförändrat 1,8 milj. kr., varav 1,1 milj. kr. skall utgöra bidrag för re

sor. 

Föredraganden 

Jag biträder socialstyrelsens förslag. Jag hemstliller att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att till Bidrag till semesterhem 111. m. för budgetåret 1972173 

anvisa ett förslagsanslag av 1 800 000 kr. 
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E MYNDIGHETER INOM HÄLSO- OCH SJUKV ARD, 
SOCIAL V ARD M. M. 

Utvecklingen på sjukvårdens område har under 1960-talet inneburit 

djupgående organisatoriska förändringar och .betydande framsteg. Sam
tidigt har kostnadsutvecklingcn inom sjukvården ställt allt starkare krav 
på en effektiv planering och rationalisering. 

De viktiga frågorna om sjukvårdsplaneringen behandlas i socialde
partementets sjukvårdsdelegation. Delegationen har tillsatt en särskild 
arbetsgrupp med uppdrag att på grundval av en analys rörande de fak
torer som är av betydelse för sjukvårdsplaneringen i samråd med sjuk
vårdens huvudmän arbeta fram ett riksomfattande system med enhetligt 
uppbyggda sjukvårdsplaner. En viktig aspekt på arbetsgruppens verk
samhet är att få en samordning med övrig samhällsplanering, framför 
allt länsplaneringen. En förutsättning för ett framgångsrikt planerings
arbete av detta slag lir att man centralt kan tillhandahålla huvud
männen allmänt planeringsunderlag och riktlinjer när det gäller sådana 
frågor som befolkningsutveckling, personalbehov, nivåstrukturering och 
förändringar i sjukdomspanoramat. 

I syfte att finna lösningar som höjer effektiviteten och utnyttjande
graden av vårdplatserna inom akutsjukvården gör socialstyrelsen också 
en kontinuerlig uppföljning av patientgenomströmningen i sluten vård 
och en fortlöpande registrering av den aktuella vårdplats- och plane
ringssituationen. Sammantagna ger dessa rapporter uppgifter om be
lastningen på enskilda kliniker och sjukhus inom sluten vård, som kan 
vara till hjälp bl. a. för att bedöma fördelningen av nya läkartjänster. 

Socialdepartementets sjukvårdsdelegation har i oktober 1971 också 
uppdragit åt socialstyrelsen att göra en allsidig översyn av det nuvaran
de programmet för fördelning av läkartjänster. 

Den sjukvårdspolitiska målsättningen under de senaste åren har i hög 

grad varit inriktad på att prioritera en utbyggnad av den öppna sjuk
vården, psykiatrin och långtidssjukvården. Planeringen har i allt högre 
grad inriktats på en utbyggnad av den mindre kostnadskrävande de
centraliserade sjukvården vid läkarstationer och vårdcentraler utanför 

sjukhusen. Man kan nu börja att avläsa resultaten härav bl. a. genom en 
väsentlig förbättring av läkartillgången inom dessa viktiga områden av 

sjukvården. 
Det finns i detta sammanhang även anledning att peka på den ökade 

läkarutbildningen, som beräknas leda till att antalet läkare stiger från 

ca 11 000 år 1970 till ca 16 000 år 1975. Socialstyrelsen har sam-
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tidigt sin uppmärksamhet riktad på hur de resurser som finns tillgängliga 
inom sjukvården bäst skall kunna utnyttjas. Detta arbete med nivåstruk
tureringen inom sjukvården är av stor betydelse för att få till stånd en 
effektivare vårdplanering med kortare viintetider. 

Jag vill även erinra om att utredning pågår av vissa frågor rörande 
sjukvårdskostnaderna. Utredningen innefattar dels en samhällsekono
misk analys rörande sjukvårdskostnadernas utveckling, dels en teknisk 
undersökning rörande verkningar individuellt och kollektivt av nuva

rande metoder för sjukvårdskostnadernas finansiering. 

Centrala och regionala myndigheter m. m. 

E 1. Socialstyrelsen 

1970/71 Utgift 33 967 722 
1971/72 Anslag 35 645 000 
1972/73 Förslag 42 510 000 

Socialstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ~irenden som rör 
socialvården, hälso- och sjukvården samt Jäkemedelsförsörjningen. Sty
relsen utgörs av generaldirektören och åtta särskilt förordnade ledamö
ter. Inom verket finns sex avdelningar, en för hälsovård, social barna
och ungdomsvård m. m., en för långtidsvård, åldringsvård m. m., en 
för akutsjukvård, nykterhetsvård m. m., en planerings- och bercdskaps
avdelning, en administrativ avdelning samt en Jäkcmedclsavdclning. 
Avdelningarna är i sin tur uppdelade på totalt 22 byråer. Kostnaderna 
för läkemedelsavdelningen bestrids från anslaget E 14 Statlig fökcmcdels
kontroll. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 

1971/721 

226% 
228 

454 'l2 

27 255 000 
61 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Social-
styrelsen 

+38 
+16 

+54 

-i-8 550 000 
+ 31 000 

Departements-
chefen 

+4 

+4 

+3 878 000 
+ 29 000 
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1971/721 Beräknad ändring 1972/73 

Social- Departements-
styrelsen chefen 

Rcseersättningar 793 000 + 469 000 + 100 000 
Därav utrikes resor högst (27 000) ( -1- 95 000) (+1000) 

Traktamenten åt vissa 
befattningshavare inom 
socialstyrelsen 95 000 + 10000 + 10 000 
Lokalkostnader 3 089 000 +l 466 000 +1500000 
Expenser 

a) expenser för eget behov 
varav för representation 
högst 10 000 och för kurs-
avgifter högst 6 000 1 340 000 --;- 534 000 + 100 000 
b) expenser för annat än 
eget behov 278 000 ' 38 000 -1- 38 000 T 

c) kostnader för flyttning 
av verket 115 000 115 000 115 000 

Kostnader i samband med 
inrättande av redovisnings-
central 433 000 372 000 

Kontorsdrift m. m. i kvarteret 
Garnisonen ' 958 000 + 909 000 T 

Databearbetning 996 000 57 000 80 000 
lnformationsverksamhet 1496000 --'-1158000 + 90 000 
Undersöknings- och infor-

mationsverksamhet rörande 
lekmaterial m. m. 400 000 293 000 

Reglering av trafikskador 20 000 
Anlagsprövning av värd-

personal 100 000 + 27 000 ' 27 000 
Kurser för ledamöter i lokala 

företagsnämnder 36 000 + 24 000 + 24 000 

Summa utgifter 36 074 000 + 13 819 000 +6 882 000 

J11komster 

Försiiljning av publikationer 429 000 + 17 000 + 17 000 

Nettoutgift 35 645 000 -f-13 802 000 +6 865000 

1 Exkl. läkemedclsavdelningen 

Socialstyre/sen 

I. Lönc- och prisomräkning 6 l 67 000 kr. 
2. Omfattningen av hälsovårdsbyråns arbetsuppgifter motiverar yt

terligare en kvalificerad fäkare med heltidstjäl).stgöring. Därvid kan en 
tFinst som deltidsföredragande dras in. Vidare behövs två hälsovårds
konsulenter. På grund av ökande arbetsuppgifter bör byrån vidare för
sHirkas med en amanuens och ett kvalificerat biträde (352 000 kr.). 

3. För utrednings- och planeringsarbete samt författande. av råd och 
anvisningar rörande den allmänna barnavården bör barnavårdsbyrån 

til!föras en byrådirektör. 
För verksamheten med förmedling av adoptivbarn från utlandet bör 

byrtm förstärkas med en byrådirektör. En halvtidstjänst som byrådirek
tör behövs för utveckling och central ledning av familjerådgivningen. 
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Den ökande barnstugevcrksamheten ställer allt större krav på social
styrelsen, varför en avdelningsdircktör krävs för ändamålet. Vidare be
hövs en förste byråsekreterare och en amanuens för verksamhet inom 
barnstugeområdet samt en byrådirektör för att utveckla den förskole
pedagogiska metodiken. 

Slutligen föreligger inom byrfm behov av personalförsforkning med 
en byrådirektör och en amanuens för utvecklingsarbete rörande vården 
utom skola för ungdomsvårdsskoleklientclet (685 000 kr.). 

4. På grund av den kraftiga utvecklingen inom tandvårdsområdet 
är det nödviindigt att tandläkarpersonalen på tandvårdsbyrån förstärks 
med en heltidstjiinst som föredragande. I stället utgår en byrådirek
törstjänst för tandläkare, som f. n. är förd på övergångsstat (+20 000 
kr.). 

5. För uppgifter inom obstetrik och gynekologi behöver mcdicinal
byrån en heltidsanställd läkare. Samtidigt kan en tjänst som deltids

föredragande dras in(+ 77 000 kr.). 
6. Sjukhushyråns arbetsuppgifter har bl. a. utökats med betydande 

uppgifter rörande investeringsfrågor inom sjukvården. Med anledning 
härav samt ökade uppgifter i fråga om läkarfördelningen behöver byrån 
en byrådirektör och en assistent. Vidare behövs en tjänst som byrådi

rektör avsedd för sjuksköterska med halvtidstjlinstgöring för ärenden 
rörande sjuksköterskors och annan sjukvårdspersonals tjiinstgöring i slu
ten kroppssjukvård (194 000 kr.). 

7. Mentalsjukvårdsbyrån behöver ytterligare en byrådirektör och ett 
bitriide för skrivgöromål (+122 000 kr.). 

8. För uppgifter inom nykterhets- och narkomanvårdsområdena be
hövs en byrådirektör och en förste byråsekreterare ( + 153 000 kr.). 

9. Långtidsvårdsbyrån har ett betydande utrednings- och planerings
arbete. För detta arbete och för att Hicka behovet av ökad administrativ 
hjälp för byråns uppgifter i övrigt behövs en försHirkning med två 
byrådirektörcr. Vidare erfordras ytterligare en assistent (arbctsterapevt) 

för hjälpmedelsärenden m. m. (+233 000 kr.). 
10. Socialvårdsbyrån behöver en byrådirektör bl. a. för bearbetning 

av material inom byråns område samt för utarbetande av råd och an
visningar, en byrådirektör för byråns medverkan i projekt som syftar 
till att utveckla och stimulera kommunerna till insatser för olika former 
av social vårdservice, utarbetande av råd och anvisningar m. m. samt 
en assistent (arbetsterapevt) med uppgift att sprida kunskap om teknis

ka hjälpmedel till institutionsbunden och öppen åldringsvård m. m. 
Vidare behöver byrån två kvalificerade biträden (+323 000 kr.). 

11. Första planerir.gsbyrån behöver inrätta ett kurssekretariat mea en 

förste byråsekreterare och en assistent för styrelsens omfattande ut
bildnings- och kursverksamhet. Vidare behövs på byrån en assistent och 
ett bitrli<le ( +205 000 kr.). 
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12. För utvecklingsarbete och försöksverksamhet bör andra plane
ringsbyrån tillföras en byrådirektör och ett biträde (+131 000 kr.). 

13. Styrelsens juridiska verksamhet behöver omorganiseras. Styrel
sen föreslår, att en särskild enhet skapas för ändamålet direkt under 
verksledningen. För den samlade ledningen bör inrättas en tjänst som 

chefsjurist. Verksamheten bör delas upp på två byråer, en lagbyrå och 
en byrå för ansvarsärenden, vilket medför behov av ytterligare en by
råchefstjänst. Däremot kan nu anvisade särskilda medel för sex måna
ders dubblering av byråchefstjänsten utgå. Vidare behöver byrån ytterli
gare en avdelningsdirektör på grund av den stora ansvällning som ägt 
rum av byråns arbetsuppgifter samt en byrådirektör för att närmast un
der byråchefen svara för verkställigheten av ansvarsnämndens ärenden. 

Dessutom erfordras en assistent för vissa uppgifter beträffande diarie
föring, remissförfarande m. m. (+427 000 kr.). 

14. För att biträda verksledningen med större organisations- och 
rationaliseringsfrågor erfordras en avdelningsdirektör och ett kvalifice
rat biträde. Vidare bör kanslibyrån förstärkas med en byrådirektör och 

en förste byråsekreterare. Härutöver har byrån behov av en assistent 
och tre kvalificerade biträden (+487 000 kr.). 

15. Enligt riksrevisionsverkets förslag skall socialstyrelsen övergå till 
ett kostnadsbokföringssystem på data. I samband därmed skall ett s. k. 
revisionskontor organiseras hos styrelsen. Kameralbyrån måste därvid 

förstärkas med en byrådirektör (+86 000 kr.). 
16. Informationsbyrån behöver förstärkas med en avdclningsdirektör 

för administrativa och kamerala frågor, en byrådirektör, en förste by
råsekreterare och ett kvalificerat biträde för utgivning av styrelsens tid
skrifter och publikationsserier samt en byrådirektör för information om 
pågående aktiviteter, konferenser på länsplanet m. m. Vidare behöver 
byrån ett kvalificerat biträde för utställningsverksamhet, konfcrensverk
samhet samt massmediainformation m. m. (+346 000 kr.). 

17. För kuratorsverksamhet för svenska ungdomar i utlandet som 
riskerar att råka i svårigheter på grund av innehav eller missbmk av 

narkotika erfordras ytterligare medel (+105 000 kr.). 
18. För att styrelsen skall kunna anlita experter i erforderlig utsträck

ning och biträdeshjälp till dessa erfordras en uppräkning av medelstill

delningen för ändamålet (+620 000 kr.). 
19. På grund av ökad förctagsnämndsverksamhet och annan för

valtningsdemokratisk verksamhet m. m. erfordras förstärkning av av
löningsmedlen för att inte övriga uppgifter skall eftersättas (+150 000 
kr.). 

20. Två nya anslagsposter har tillkommit, nämligen Kostnader i sam
band med inrättande av redovisningscentral vid socialstyrelsen och Kost
nader för kontorsdrift och biblioteksverksamhet inom kvarteret Garni
sonen. 
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Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

42 510 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för en tjänst som av
delningsdirektör för den alltmer omfattande barnstugeverksamhcten och 
en tjänst som byrådirektör för det pedagogiska utvecklingsarbetet inom 
ungdomsvårdsskolorna (3). Vidare har jag beräknat medel för en tjänst 

som föredragande, avsedd för tandläkare på tandvårdsbyrån. Samtidigt 
kan de medel dras in, som anvisats för en på övergångsstat uppförd tjänst 
som byrådirektör i samband med att innehavaren avgår med pension 
under år 1972 (4). Arbetsbelastningen på socialstyrelsens lagbyrå har ökat 
alltmer, och under de senaste åren har medel anvisats för att möjlig
göra en dubblering av byråchefstjänsten under sex månader av aret. 
Jag förordar att en ny arbetsenhet nu inrättas för att i första hand svara 
för uppgifter rörande medicinalväsendets ansvarsnämnd. För ledningen 
av denna enhet bör inrättas en tjänst som byråchef. Samtidigt kan de 
medel som tidigare anvisats för dubblering av den nuvarande byråchefs
tjänsten dras in (13). Socialstyrelsens redovisnings- och revisionsverksam
het kommer fr. o. m. nästa budgetår att omfatta - förutom styrelsen 
och vissa underförvaltningar - även ungdomsvårdsskolor, nykterhets

vårdsanstalter och länsnykterhetsnämnder. Kameralbyrån behöver i sam

band härmed förstärkas med en byrådirektör. Jag beräknar medel för en 
sådan tjänst (15). 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
1) bemyndiga Kungl. Maj:t att inrätta en tjänst hos socialstyrelsen 

som byråchef i Ce 1; 
2) till Socialstyre/sen för budgetåret 1972/73 anvisa ett för

slagsanslag av 42 510 000 kr. 

E 2. Giftnämnden 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1 213 796 
1 358 000 
1390000 

Giftn~imnden är giftmyndighet enligt giftförordningen (1962: 702) 
och registreringsmyndighet enligt bekämpningsmedelsförordningcn 
(1962: 703). Det åligger nämnden särskilt att följa utvecklingen i frå

gor om hälsofarliga varor och bekämpningsmedel samt att ha tillsyn 
över efterlevnaden av vissa författningsbestämmelser på området. Gift
nämnden består av ordförande och tio andra ledamöter utsedda av 
Kungl. Maj:t. 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Gift- Departements-
nämnden chefen 

Personal 
Handläggande personal 8 +l 
Övrig personal 4 +l 

12 +2 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 937 000 +195 000 + 94 000 
Sjukvård 4000 
Reseersättningar 24000 7 000 + 2 000 

Därav utrikes resor (4 000) (+ 4000) (+ 1 000) 
Lokalkostnader 46 000 + 31 000 + 31 000 
Expenser 72 000 ' .17 000 + 5 000 

Därav engångsutgifter (29 000) ( + lO 000) (-) 
Utrednings- och informa-
tionsverksamhet rörande 
oskadliggörande av giftrester 260 000 26 000 -100000 
Undersökningar av 
hälsofarliga varor 15 000 + 2 000 
Särskilda undersökningar 10 000 

Summa utgifter 1 368 000 +278 000 ' 32000 ~ 

Inkomster 
Ersättning för särskilda 
undersökningar 10000 

Nettoutgift 1358 000 +278 000 + 32 000 

G if miimnden 

I. Löne- och prisomräkning 142 000 kr. 
2. För att avlasta bl. a. byråchefen vissa ärenden erfordras en för

stärkning av den handläggande personalen med en byråsekreterare 

(+62 000 kr.). 
3. Genom den utökning som skett av den handläggande personalen 

kriivs ytterligare ett biträde (+37 000 kr.). 
4. På grund av de alltmer kvalificerade uppgifterna inom kansliet, 

bl. a. förande av olika register och uppgifter för databehandling, iir det 

nödvändigt att en tjänst som biträde byts ut mot en assistenttjänst 

(+9 000 kr.). 

Departcmentschefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

1390000 kr. 
Anslagsposten Utrednings- och informationsverksamhet rörande 

oskadliggörande av giftrester har minskats med 100 000 kr. med hiinsyn 

till att handläggningen av vissa avfalls- och destruktionsfrågor under 

nästa budgetår avses bli överförd till naturvårdsverket. Chefen för 
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jordbruksdepartementet kommer senare i dag att förorda att medel för 
dessa ändamål beräknas under anslaget till naturvårdsverket. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Giftnämnden för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslags

anslag av 1 390 000 kr. 

E 3. Nämnden för sjukvårds- och socialvårdsbyggnadcr 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

215 971 
282 000 

315 000 

Nämnden för sjukvårds- och socialvårdsbyggnader har huvudsakligen 
till uppgift att pröva byggnadsritningar för sjukvårds- och socialvårds
byggnader. Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationali
scringsinstitut {Spri) lämnar därvid biträde med den byggnadstekniska 
granskningen m. m. Nämndens verkstiillande ledamot och direktör är 

samtidigt chef för Spris byggnadsavdclning. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
1. Lönekostnader 
2. Reseersättningar 
3. Lokalkostnader 
4. Expenser 

1971/72 

2 
2 

4 

247 000 
5 000 

18 000 
12000 

282 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Nämnden Dcpartements
ehefen 

+42 000 +28 000 

+ 4000 + 4000 
+ 1000 + 1000 
+47 000 +33 000 

Nämnden för sjukvårds- och socialvårdsbyggnader 

1. Löne- och prisomräkning 28 883 kr. 
2. Med hänsyn till arbetsuppgifternas beskaffenhet och därav följan

de ansvarsställning bör tjänsten som förste byråsekreterare i Ae 24 bytas 
ut mot en tjlinst som byrådirektör (+14 121 kr.). 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

315 000 kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Nämnden för sjukvårds- och socialvårdsbyggnader för 

budgetåret 1972173 anvisa ett förslagsanslag av 315 000 kr. 
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E 4. Bidrag till sjukvårdens och socialvårdens planerings- och 
rationaliseringsinstitut 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

6 087 684 

6 400 000 

6 050 000 

60 

Från anslaget utgår bidrag till sjukvårdens och socialvårdens plane
rings- och rationaliseringsinstitut (Spri). Institutet har till uppgift att 

främja, samordna och medverka i huvudmännens planerings- och ra

tionaliseringsverksamhct inom hälso- och sjukvården samt socialvården. 
Huvudmän för institutet är staten och en särskild stiftelse, i vilken 

tills vidare som medlemmar ingår Svenska landstingsförbundet samt 

Göteborgs och Malmö kommuner (prop. 1967: 68, SU 1967: 105, rskr 

1967: 251). 

Departementschef en 

Enligt det avtal som tidigare gällde mellan staten och Stiftelsen för 

sjukvårdens och socialvårdens planering och rationalisering skulle sta

ten under avtalsperioden 1968-1971 bidra till kostnaderna för Spri med 
6 milj. kr. per år. Bidraget var indexreglerat. Kungl. Maj:t har nu genom 

beslut den 1 oktober 1971 för sin del godkänt en mellan samma parter 

träffad överenskommelse om förlängning av avtalet samt om vissa änd

ringar i avtalet. Med utgångspunkt i att institutets verksamhet under 
åren 1972-197 4 totalt kostar 20, 21 resp. 22 milj. kr. skall staten enligt 
nämnda överenskommelse under samma år svara för ett bidrag på 
resp. 5,9, 6,2 och 6,5 milj. kr. Avtalet gäller t. o. m. utgången av år 
1977. I fråga om parternas bidrag för tid efter år 197 4 skall enligt avtalet 
stirskild överenskommelse träffas före den 1 juli 1974. Bidragen ut

betalas kvartalsvis i förskott. För nästa budgetår bör därför anvisas 

6 050 000 kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till sjukvårdens och socialvårdens planerings- och 

rationaliseringsinstitut för budgetåret 1972173 anvisa ett för

slagsanslag av 6 050 000 kr. 

E 5. Länsläkarväsendet m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

5 684 190 

7 655 000 

8 289 000 

Länsläkarorganisationen har till huvudsaklig uppgift att som rådgi

vande och inspekterande organ medverka i den allmänna hälsovårdens 
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främjande. Vidare skall organisationen följa planeringen av den all

männa sjukvården och ha uppsikt över den öppna sjukvården samt öva 

tillsyn över vissa inrättningar och över personer, som yrkesmässigt 

utövar hälso- och sjukvårdande verksamhet. I organisationen ingår 

länsläkare, biträdande länsläkare och länshälsovårdskonsulenter. U n

der anslaget beräknas vidare medel för fem i statens tjänst kvarstående 
provinsialläkare. 

Personal 
Provinsialläkare 
Läns läkare 
Bitr. länsläkare 
Länshälsovårdskonsulentcr 
Länssjuksköterskor 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Apparat- och instrument
utrustning 
Ersättning för vissa läkar
undersökningar enligt ar
betarskyddslagen 

Socialstyre/sen 

1971/72 

5 
25 
15 
23. 

68 

6 710 000 
12000 

564 000 
315 000 

1 000 

48000 

5 000 

7 655 000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 756 000. 

Beräknad ändring 1972/73 

Social- Departements-
styrelsen chefen 

+ 5 
+ 5 
+ 3 

+13 

+1779000 
+ 7000 
-!- 104 000 
+ 35 000 

+1925 000 

+589 000 

+ 10 000 
-!- 35 000 

-!-634 000 

2. Länsläkarorganisationen har sedan den inrättades år 1962 fått ett 

avsevärt vidgat arbetsfält. Bl. a. fordrar de omgivningshygieniska frågor

na och de sociala och socialmedicinska problemställningarna allt större 

insatser av organisationen. Med hänsyn härtill behövs under nästa bud

getår en förstärkning med fem biträdande länsHikare (+575 000 kr.). 

3. Fem ytterligare tjänster för länshälsovårdskonsulenter föreslås 

(+420 000 kr.). 

4. Tre tjänster bör inrättas för Jänssjuksköterskor med huvudsaklig 

uppgift att biträda länsläkarna i deras inspektionsverksamhet <+230 000 
kr.). 

Vidare föreslås indragning av vissa arvoden till fyra förste provinsial

!äkare. 
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De partementschef en 

Med htinvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. Maj:t 
föreslår riksdagen 

att till Länsliikarväsendet 111. m. för budgetåret 1972/73 anvisa 
ett förslagsanslag av 8 289 000 kr. 

E 6. Socialvårdskonsulenter och Iänsnykterhetsnämnder 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 

1972/73 Förslag 

6 414 663' 
7 520 0001 

8 397 000 

1 Anslagen Statens socialvårdskonsulentcr och Länsnykterhetsnämndcrna 

Socialvårdskonsulenterna, som är underställda socialstyrelsen, är 17 
till antalet med var sitt distrikt. Sex distrikt omfattar två län, övriga ett 
Hin. I konsulenternas arbetsuppgifter ingår bl. a. att biträda länsstyrel

serna i frågor om socialhjälp och barnavård samt socialstyrelsen med 
viss tillsynsverksamhet. Vidare skall de bistå de sociala centralnämnder
na m. fl. med råd och upplysningar. 

Länsnykterhetsnämnderna har i likhet med de kommunala nykterhets
nämndcrna och de sociala centralnämnderna till uppgift att övervaka 
nykterhetstillståndet och vidta åtgärder för dess förbättrande. Läns
nykterhetsnämnderna verkar för en enhetlig tillämpning av bestämmel
serna på området och skall i övrigt vägleda och bistå de kommunala 
nämnderna. 

I sju län bedrivs försöksverksamhet med samordning av bl. a. social
vårdskonsulentcrnas, länsnykterhctsnämndernas och barnavårdskonsulen
tcrnas verksamhet. 

Personal 
Konsulenter och assistenter 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

1971/72 

66 
52 

118 

6 209 000 
12000 

549 000 
421 000 
329 000 

7 520 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Social- Departements-
styrelsen chefen 

+ 6 
+ 6 

-:-12 

+1520000 +680000 
' l 000 ' -l- 45 000 + 27 000 

150 000 +118000 
+ 86000 + 52000 

+1802000 +877000 
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Socialstyre/sen 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 854 000 kr. 
2. För ytterligare skrivpersonal hos konsulenterna erfordras 

135 000 kr. 

3. För förstärkning av konsulentorganisationen och utvidgning av 
beslutad försöksverksamhet behövs ytterligare sex konsulenter samt sex 
kontorsbiträden. I första hand föreslår styrelsen att tjänster inrättas 
för delning av de distrikt .som omfattar Kopparbergs och Gävleborgs 
län resp. Jämtlands och Västernorrlands län på grund av de synner
ligen svåra arbetsförhii.llandcn som dessa distrikts storlek innebär. 

Departementschefen 

Med hänsyn till utvecklingen inom socialvårdskonsulenternas och 

länsnykterhetsnämndernas arbetsområden har jag funnit lämpligt att 
föra samman anslagen för berörda verksamheter till ett anslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. Maj:t 
föreslår riksdagen 

att till Socialvårdskonsulenter och liinsnykterhetsniimnder för 
budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 8 397 000 kr. 

Vissa laboratorier m. m. 

E 7. Statens str.ilskyddsinstitut 

1970/71 Utgift 
197 J /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

4 018 521 
4711000 
5 711 000 

Statens strålskyddsinstitut är strålskyddsmyndighet enligt strålskydds
lagcn (1958: J 10). 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 röntgen
kontrollavdclningen, kärnfysikaliska avdelningen, avdelningen för strål
skyddsmedicin samt avdelningen för klinisk radiofysik. Vidare finns 
inom institutet laboratorier för dosimetri och radioaktivitetsmätningar 

och en administrativ sektion. 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Strålskydds- Departements-
institutet chefen 

Personal 
Handläggande personal 20 + 4 + 2 
Övrig personal 55 +10 

75 +14 + 2 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 3 992 000 +1518000 + 804 000 
Sjukvård 6000 
Rescersättningar 137 000 + 18 000 + 7 000 

Därav utrikes resor (17 000) <+ 3 000) (+ 1 000) 
Lokalkostnader 347 000 ' 123 000 + 112 000 -;-

Expenser 105 000 + 105 000 + 55 000 
Kostnader för drift av 
stationer för mätning av joni-
serandc strålning m. m. 29 000 + 2 000 + 2 000 
Övriga utgifter 329 000 + 256 000 + 20 000 

Därav för inköp och 
underhåll av inventarier 
och instrument (150 000) (+ 199 000) (+ 14 000) 

Summa utgifter 4 945 000 +2 022 000 +I 000000 

Inkomster 
Uppbördsmedel 234000 

Nettoutgift 4 711 000 +2 022 000 +1000000 

Statens strålskyddsinstitut 

1. Löne- och prisomräkning 771 000 kr. 

2. Med hänsyn till institutets storlek och verksamhetens beskaffen

het bör tjänsten som professor och föreståndare för institutet i C 1 by

tas ut mot en tjänst som överdirektör i C 4. I samband härmed bör den 

avlöningsförstärkning som f. n. är knuten till tjänsten dras in (+8 824 

kr.). 

3. På grund av att isotoplaboratoriet vid radiumhemmet utvidgats att 

belj~ina hela karolinska sjukhuset i stället för såsom tidigare endast 

radiumhemmet har sjukhusets behov av fysikcrassistans ökat i sådan 

omfattning att avdelningen för klinisk radiofysik måste tillföras ytterli

gare en fysiker. Avdelningen behöver vidare två nya tjänster för kvali

ficerade laboratorieassistentuppgifter. En av dessa har betalats av Cancer

föreningen i Stockholm men då verksamheten lämnat forskningsstadiet 

och nu bedrivs som rutin anser sig cancerföreningen ej längre böra 

bekosta denna verksamhet (+ 148 770 kr.). Då de kemiska uppgifterna 

vid isotoplaboratoriet dessutom blivit alltmer kvalificerade erfordras 

även att en tjänst där som ingenjör byts ut mot en tjänst som fysiker 

(kemist) ( +21 248 kr.). 

4. Vid speciallaboratorierna bör inrättas två ingenjörstjiinstcr, varav 



Prop. 1972: 1 Bilaga 7 Socialdepartementet 65 

en för lågaktivitetslaboratoriet. Medel för sistnämnda tjänst har tidigare 
utgått från atomforskningsrådet. Den andra erfordras för att biträda med 
radonmätningar i gruvor (+ 92 316 kr.). Vid laboratorierna har dess
utom kemisk sakkunskap på akademisk nivå blivit alltmer nödvän
dig särskilt i samband med de upptagna gruvundersökningarna, varför 
laboratorierna bör tillföras en fysiker ( + 67 406 kr.). 

5. Institutets bibliotek nyttjas huvudsakligen av institutets egna av
delningar men även av radiobiologiska och radiofysiska institutionerna 
vid karolinska institutet. För att biblioteket skall kunna utnyttjas ra
tionellt måste det handhas av en bibliotekarie (+64 163 kr.). 

6. För övriga uppgifter inom institutet behövs en strålskyddsinspek

tör, två ingenjörer och fyra skrivbiträden, varav två med halvtidstjänst
göring. Två tjänster som förste fysiker bör bytas ut mot tjänster som 
avdelningsföreståndare. Vidare bör en assistenttjänst bytas ut mot en 
tjänst som amanuens i reglerad befordringsgång. Med hänsyn till stor
leken på institutets verkstad bör den förestås av en verkstadsförestån
dare i stället för en ingenjör. Dessutom behövs ökade medel för in

formationsändamål samt för vissa instrument (+ 461 420 kr.). 

Departementschefen 

Strålskyddsinstitutet framhåller att undersökningar av radioaktivi

teten i gruvluft är en uppgift av högsta angelägenhetsgrad. Jag delar 
strålskyddsinstitutets uppfattning och har därför beräknat medel dels för 
en fysiker med placering vid speciallaboratorierna och dels för jon
kammare för mätning av radonhalten i gruvor. Jag ber~iknar också me

del för en tjänst som ingenjör, vilken under en följd av år funnits vid 
institutets lågaktivitetslaboratorium men inte varit uppförd på institutets 
stat (4,6). 

Vidare beräknar jag medel för en ökad informationsverksamhet om 
strålrisker och strålskydd (6). 

För innevarande budgetår har beräknats 55 000 kr. för bearbetning 
av vissa blodundersökningar på personal i radiologiskt arbete. Samma 
belopp bör beräknas för ändamålet under nästa budgetår, då bearbet
ningen beräknas bli slutförd. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

5 711 000 kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens strålskyddsinstitut för budgetåret 1972/73 an
visa ett förslagsanslag av 5 711 000 kr. 

E 8. Statens strålskyddsinstitut m. m.: Inredning och utrustning 

1971 /72 Anslag 
197'2/73 Förslag 

800 000 
1100 000 

3 Riksdagen 1972. 1 saml. Nr 1. Bil. 7 

Reservation -
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Utrustningsnäm11de11 för universitet och högskolor 

Nämnden har tidigare beräknat 500 000 kr. för inredning av om
o::h tillbyggda lokaler vid statens strålskyddsinstitut m. m. Nämnden 
har dock anfört, att slutlig ställning till frågan om erforderliga resurser 

i detta avseende kan tas först sedan inredningsprojekteringen avslutats. 
Eftersom överläggningar f. n. pågår med byggnadsstyrelsen om fördel
ningen av kostnader mellan byggnads- och inrcdningsanslag, kommer 
nämnden först senare att kunna ta slutlig ställning till mcdelsbehovet för 
inredning. Medelsbchovet bedöms dock f. n. inte komma att under

stiga 500 000 kr. 
Den av nämnden tidigare redovisade kostnadsramen för utrustning av 

1,4 milj. kr. bedömer nämnden som tillräcklig. 
Nämnden hemställer, att l, 1 milj. kr. anvisas under nästa budgetår 

för ifrågavarande inredning och utrustning. 

Departementsclzcfen 

Vid min anmälan av detta anslag i föregående års statsverkspropo
sition beräknade jag kostnaderna för inredning och utrustning av stråi

skyddsinstitutets om- och tillbyggda lokaler till 1,9 milj. kr. Härav har 
under innevarande budgetår anvisats 800 000 kr. Resterande belopp bör 
anvisas under n1ista budgetår. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Statens strålskyddsinstitut m. 111.: Inredning och utrust

ning för budgetåret 1972173 anvisa ett rcscrvationsanslag av 

1 100 000 kr. 

E 9-13. Statens bakteriologiska laboratorium 

Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) är i samverkan med so
cialstyrelsen landets centrala organ för epidemiologiskt befolknings

skydd. 
Dess dominerande uppgift består i att förebygga infektionssjukdo

mar, speciellt epidemiska, och i detta syfte utför laboratoriet diagnostik, 

framställer bakteriologiska preparat och utövar epidemiologisk över
vakning. En speciell gren av verksamheten är upprätthållandet av civil 

och militär beredskap mot epidemier. 
SBL leds av en styrelse och under denna av en föreståndare. La

boratoriet är organiserat på åtta avdelningar, nämligen bakteriolo
giska avdelningen, virologiska avdelningen, immunologiska avdelningen, 
produktionsavdelningcn, epidemiologiska avde.lningen, kemiska avdel
ningen, tekniska avdelningen och ekonomiavdelningen. 

Vid SBL fanns den 1 juli 1971 552 anställda, varav sju professorer, 
12 laboratorer, 29 laboratorieläkare, mikrobiologer och förste kemister, 
tre veterinärer samt 23 ingenjörer, laboratorieingenjörer och forsknings-
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ingenjörer. Till den administrativa personalen hör bl. a. en ekonomi

dircktör, en avdelningsdirektör och fem byrådirektörer. 

SBL tillhör de myndigheter som deltar i utrednings- och försöksverk

samheten med programbudgetering inom statsförvaltningen. Följande 
programindelning gäller tills vidare: 

1. Diagnostiska undersökningar 

2. Preparatförsörjning 

3. Epidemiologisk verksamhet 

4. Försvarsmedicinsk verksamhet 

5. Service till utomstående 

Medel för laboratoriets verksamhet anvisas under följande anslag: 

1. Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet 

2. Statens bakteriologiska laboratorium: Driftbidrag 

3. Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorieuppgifter 

4. Statens bakteriologiska laboratorium: Försvarsmedicinsk verksam

het 

5. Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning 

Anslag 1 är ett förslagsanslag som tas upp med ett formellt belopp 

på 1 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för pro

gram l, 2, 3 och 5. En mot komplementkostnaderna svarande del av 

intäkterna levereras in till särskild inkomsttitel på riksstaten. Kostnader

na för uppdragsvcrksamheten skall täckas genom avgifter så att full kost

nadstäckning för verksamheten som helhet i princip uppnås. Anslag 2 

är ett reservationsanslag från vilket utgår statens bidrag till kostnaderna 

för det forsknings- och utvecklingsarbete inom program 1-3 som inte 

täcks genom avgifter. Anslag 3 är ett förslagsanslag som finansierar 

centra11aboratorieuppgiftcr inom program 1. Anslag 4 är ett .förslags
anslag som finansierar program 4. Anslag 5 är ett reservationsanslag 

som skall finansiera laboratoriets investeringar i utrustning. 

Anslag 1 får i princip inte belastas. För att lösa tillfälliga eller säsong

mässiga likviditctsproblem för uppdragsverksamheten samt för att tills 

vidare tillgodose behovet av rörelsekapital disponerar SBL en rörlig 

kredit i riksgäldskontoret på 5 milj. kr. 

E 9. Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 
1 000 

1 000 

SBL:s uppdragsverksamhet indelas i programmen diagnostiska under

sökningar, preparatförsörjning, epidemiologisk verksamhet samt service 

till utomstående. 
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Uppdragsverksamheten omfattar fullgörande av tjänster och tillhan
dahållande av olika preparat till andra statliga myndigheter, enskilda 
kunder, kommuner och landsting samt en viss export av preparat. För 
utförda undersökningar och tillhandahållna preparat uppbär SBL er
sättning enligt taxa som SBL fastställer efter samråd med riksrevisions
verket. 

Programmet Diagnostiska undersökningar omfattar diagnostiska un
dersökningar av prov från människa samt från läkemedel, livsmedel, 
vatten eller annat material. I programmet ingår även forsknings- och 
utvecklingsarbete syftande till att utveckla och rationalisera metoder 
för diagnostiska undersökningar, samt vissa uppgifter som samman
hänger med SBL:s uppgift som centrallaboratorium. 

Programmet Preparatförsörjning innefattar tillhandahållande av bak
teriologiska preparat (vacciner, immunglobuliner m. fl.) och vissa hjälp
produkter för Jaboratoriearbete genom egen produktion eller inköp från 
annan tillverkare. I redovisningen av detta program medtas leveranser 
till civila och militära beredskapslager. I programmet ingår även forsk
nings- och utvecklingsarbete för produktutveckling och rationellare 
framställningsmetoder. 

Programmet Epidemiologisk verksamhet avser SBL:s uppdrag att 
hålla beredskap mot epidemiska sjukdomar samt följa och hålla social
styrelsen underrättad om det epidemiska läget. I programmet ingår även 
epidemiologiska fältundersökningar som utförs på eget initiativ och på 
uppdrag av socialstyrelsen samt insatser i samband med epidemier. 
Därutöver ingår även viss forsknings- och försöksverksamhet med syfte 
att vinna insikt om hur epidemiska sjukdomar bäst bekämpas. SBL 
uppb[ir för denna verksamhet ersättning från socialstyrelsen från me
del som utgår under anslaget F 12 Epidemiberedskap m. m. 

Programmet Service till utomstående avser service till karolinska in
stitutets institutioner för virologi och immunologi (substrat, diskgods, 
djur m. m.) och polisskolan i Solna (värme och varmvatten). 

SBL 

Produktion 

Program 1. Diagnostiska undersökningar 

Antalet diagnostiska undersökningar viintas under 1971 /72 uppgå 
till ca 539 000. Detta innebär en ökning med ca 11 000 undersök
ningar jämfört med utfallet 1970/71. Den relativt måttliga ökningen 
under 1971/72 får ses mot bakgrund av utfallet under 1970/71, som 
uppgick till ca 75 000 fler undersökningar än beräknat. Under nästa 
budgetår beräknas motsvarande undersökningar till ca 587 000. An
ledningen till det ökande antalet undersökningar är främst följande 
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omständigheter. Nya vårdcnheter har tillkommit inom SBL:s upptag
ningsområdc. Härutöver har ökad ingång av prover från sjukvårdsenhe
ter utanför SBL:s upptagningsområde kunnat noteras. En annan anled
ning till ökningen är att proverna från öppen vård ökat markant till följd 
av sjukronorsreformen, vilket verifierats av en undersökning som gjorts i 
Örebro. För budgetåret 1972/73 förväntar SBL som nämnts en fort
satt ökning av antalet undersökningar inom diagnostikprogrammet. 

Program 2. Preparatförsörjning 

Utvecklingen inom programmet preparatförsörjning framgår av ne
danstående sammanställning. Då något entydigt gemensamt begrepp för 
volym av de många olika preparaten och produkterna som ingår i 
programmet saknas har i stället försäljningsvärde (1 000-tal kr.) angivits. 

1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 

Utfall Utfall Beräknat Utfall Ny 
beräkning 

SBL-tillverkade 
preparat 6 946 8 257 10 134 10 944 10 085 
Inköpta preparat 6 960 3 445 2 840 7 517 5150 
Hjälpprodukter 1 502 1 200 1 200 1 801 1 500 

Summa 15 408 12 902 14174 20 262 16735 

En aktivare marknadsföring utvecklas successivt vid SBL. Denna 
omfattar såväl egentillverkade produkter som importerade. Möjlighe
terna att nå en större internationell marknad undersöks f. n. Vissa re
sultat har redan uppnåtts genom förbättrad information till olika svens
ka bistånds- och hjälporgan om SBL:s produktionskapacitet och leve
ransberedskap. 

Försäljningsprognosen för den kommande femårsperioden innebär en 
kontinuerlig ökning. Försäljningen under 1970171 ökade 36 % jämfört 
med närmast föregående budgetår och uppgick till 20,2 milj. kr. Re
sultatutvecklingen framgår av den tabell som redovisas i det följande 
(s. 71). 

Delprogrammet SBL-tillverkade preparat kommer redan under inne

varande budgetår att belastas av betydande löneökningar till följd av 
nya löneavtal. 

Delprogrammet inköpta preparat väntas expandera under prognos
perioden. Genom att marknadsföringen av influensavaccin blir en årlig 
företeelse kommer variationerna från år till år av utfallet att bli mindre. 

Under epidemiår kommer givetvis extremvärden alltjämt att redovi
sas. Resultatmässigt har delprogrammet stor betydelse för SBL. 

Inom delprogrammet hjiilpprodukter är efterfrågan på substrat, blod, 



Prop. 1972: 1 Bilaga 7 Socialdepartementet 70 

provtagningskärl m. m. förhållandevis stabil men förväntas öka takt 
med utbyggnaden av landets laboratorieväsende. 

Taxepolitik 

I princip eftersträvas full kostnadstäckning på tjänster och produk
ter. Varje tjänst eller produkt behöver dock inte biira sin andel i 
kostnaderna för forskning och utveckling. Huvudsaken 1ir att kost
nadstäckning för verksamheten som helhet uppnås. Vid taxcsiittningen 
beaktas även kalkylmässiga kostnader, bl. a. kapitalkostnader för utrust
ning. På vissa områden är det inte möjligt att ta ut alla kostnader. 
Detta gäller framför allt de virologiska, immunologiska och parasitolo
giska delprogrammen. 

Riksrevisionsverket, som under 1970/71 granskat principerna för 
SBL:s taxa, delar SBL:s uppfattning att taxesättningen hör göras mer 
flexibel. SBL:s officiella taxa skall därför endast betraktas som norm
givande. Bidragskalkylering tilliimpas t. ex. vid export av preparat och 
utförsäljning av restlager. Statliga och kommunala myndigheter debite
ras fr. o. m. 1970171 efter de normer som gäller för apotekens försälj
ning (Aup). I fråga om taxesättningen av bakteriologiska undersök
ningar synes det angeläget att överväga införande av rabatter eller 
bonus för större kunder eller för kvantitativt betydelsefulla prov. 

Personalfrågor 

Beräknat 
1970/71 1971/72 1972/73 

Laboratoriepcrsonal 243% 255 259 
Teknisk personal 66 69 70 
Administrativ personal 90% 92% 1 92% 
Ekonomipersonal 148 135 136 

Summa 548 551 ~,~ 557% 

1 Därav 58 % vid ekonomiavdelningen 

SBL beräknar att personalen på de diagnostiska enheterna under 

1972/73 behöver öka med tre tjänster. För försvarsmedicin krävs en 
tjänst. Serviceavdelningarnas personal beräknas öka med två tjänster. 
Minskningen av ekonomipersonal under 1971172 beror på rationalise
ringar inom disk- och städsektorerna. 

SBL begär en ny tjänst som professor och föreståndare för den im

munologiska avdelningen. 

Resultatutveckling 

Resultatutvecklingen för program 1 och 2 framgår av följande ta
bell. 
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Resultatutveckling 

1967/681968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 
-- -- ----- ----- ------

utfall utfall budget utfall budget utfall SBL regi. SBL 
petita brev 

Program 1 (cxkl. centrallaboratorieuppgirter) 

Intäkter 9 445 9 052 10 870 10 081 10 780 11 255 9 400 9 400 13 450 
Kostnader 9 829 11 787 13 305 13 822 13 580 15 252 13 800 12 200 18 740 
Resultat -384 -2 735 -2 435 -3 741 -2 800 -3 997 -4 400 -2 800 -5 290 

Program 2 

Intäkter 
Kostnader 
Resultat 

Resultat totalt 

11 977 15 408 15 673 12 902 14 814 20 262 13 000 13 400 17 000 
14621 16716 14213 13764 13414 17361 14000 14000 16510 

-2644-1308-1-1460 -862-:-1400-t-2901-1000 -600 -t-490 

-3 028 -4 043 - 975 -4 603 -1 400-1 096-5 400-3 400-4 800 

Kostnaderna för forskning och utveckling är inräknade 

Departcmentschef en 

Den i det föregående redovisade tabellen över resultatutvecklingen 
visar ett växande underskott för program l Diagnostiska undersök
ningar. Program 2 Preparatförsörjning visar tillfredsställande utveck

ling. Utfallet för budgetåret 1970/71 har totalt sett blivit gynnsammare 
än väntat. 

För SBL:s uppdragsverksamhet gäller i princip att full kostnads-
täckning för verksamheten i sin helhet skall uppnås, även om enskilda 
sektorer kan uppvisa över- eller underskott. Sådana över- och underskott 
bör dock vara tillfälliga. I ett längre tidsperspektiv bör varje program 
bära sina egna kostnader. 

SBL diknar för budgetåret 1972173 med ett underskott av upp
dragsvcrksamheten - forsknings- och utvecklingskostnader inräknade 
- på 4,8 milj. kr. 

Det växande underskottet för program 1 ger anledning att se över 
verksamheten och fördelningen av kostnaderna mellan olika program 
och verksamhetsgrenar. Det ~ir angeläget att SBL söker anpassa sin 
kapacitet - totalt och inom skilda sektorer - så att överkapacitet i 
förhållande till efterfrågan på laboratoriets tjänster i görligaste mån und
viks. 

I detta sammanhang vill jag begrlinsa mig till att ta ställning till 
den insats som skall ske med statsmedcl, dvs. storleken av driftbidra
get. Statens bidrag till SBL:s driftkostnader avser kostnader för sådant 
forsknings- och utvecklingsarbete som inte kan täckas genom taxein
komster men som staten ändå anser angeläget att stödja. Jag beräknar 
driftbidraget till 2,9 milj. kr. 

För uppdragsverksamheten bör tas upp ett formellt belopp av 1 000 
kr. 
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Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens bakteriologiska laboratorium: V ppdragsverksam

het för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 
1 000 kr. 

E 10. Statens bakteriologiska laboratorium: Driftbidrag 

1970/71 Utgift 
1971172 Anslag 
1972173 Förslag 

1 Beräknad 

SBL 

1096000 
3 400 000 
2 900 000 

Reservation 304 0001 

SBL begär 4,5 milj. kr. i driftbidrag till de kostnader för forsk
nings- och utvecklingsarbete inom programmen 1 och 2 som inte 

kan täckas genom taxeinkomster. 

Forsknings- och utvecklingskostnader 

1970/71 1971/72 1972/73 
rev. budget 

program 1 2 914 3 665 3 810 
program 2 2 046 2 230 2 250 

4 960 5 895 6 060 

Departementschefen 

Med hänvisning till vad jag tidigare anfört under anslaget E 9 be
räknar jag driftbidraget till forsknings- och utvecklingsarbetet till 2,9 
milj. kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens bakteriologiska laboratorium: Driftbidrag för bud
getåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 2 900 000 kr. 

E 11. Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorieuppgifter 

1970171 Utgift 

1971I72 Anslag 
1972173 Förslag 

3 620 000 

3 800 000 
4 200 000 

Detta anslag finansierar centrallaboratorieuppgifter inom program
met Diagnostiska undersökningar. 
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SBL 

SBL begär en uppräkning av anslaget från 3,8 milj. kr. innevarande 
budgetår till 4,2 milj. kr. under budgetåret 1972/73. 

SBL förutser, att den nuvarande tendensen till stegring av central
laboratoriefunk.tionerna kommer att bestå under den närmaste 5-års
perioden. Det är huvudsakligen tre faktorer, som bidrar till stegringen, 
nämligen tillkomsten av nya mikrobiologiska laboratorier i landet, steg
ringen av provvolymen vid redan etablerade laboratorier samt tillkoms

ten av nya undersökningsmetoder, som i regel kräver nya centralt fram
ställda och standardiserade reagens. 

Departementschef en 

Jag har ingen erinran mot SBL:s anslagsberäkning och hemställer 

att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorie

uppgifter anvisa ett förslagsanslag av 4 200 000 kr. 

E 12. Statens bakteriologiska laboratorium: Försvarsmedicinsk 
verksamhet 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

99 516 
1 115 000 
1225000 

Detta anslag finansierar programmet Försvarsmedicinsk verksamhet. 

SBL 

SBL yrkar att anslaget tas upp med 1 350 000 kr. Hittills har me
del anvisats för tio tjänster för försvarsmedicinsk verksamhet. Under 
innevarande budgetår beräknas den försvarsmedicinska verksamheten 
komma i gång i full utsträckning inom den bakteriologiska avdelningen 
och produktionsavdelningen. För nästa budgetår begärs en tjänst som la
borator med placering inom den epidemiologiska avdelningen. Upp
räkningen av anslaget i övrigt är främst föranledd av löneomriikning. 

Departeme11tschefe11 

Den försvarsmedicinska verksamheten vid SBL har byggts ut succes

sivt och omfattar f. n. ett tiotal tjänster. I avvaktan på närmare erfaren
heter av den nu pågående verksamheten beräknar jag inte medel för 
några nya tjänster under nästa budgetår. 

3* Riksdagen 1972.1 sam/. Nr 1. Bil. 7 
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Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens bakteriologiska laboratorium: F örsmrsmedicinsk 

verksamhet för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag 
av 1 225 000 kr. 

E 13. Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

666192 
1400000 
3 280 000 

Reservation 1 257 958 

SBL:s anskaffning av utrustning finansieras fr. o. m. budgetåret 
1970171 dels genom utnyttjande av ett särskilt rescrvationsanslag för 

anskaffning av utrustningsobjckt, vars värde överstiger 10 000 kr., dels 
genom anlitande av resp. programanslag för utrustningsobjekt, vars 
värde inte uppgår till niimnda belopp. 

SBL 

Av reservationen har 617 023 kr. disponerats genom gjorda beställ
ningar. Av resterande reservation avser 468 248 kr. inredning och ut
rustning av nybyggnad för tuberkulosdiagnostik. 102 627 kr. avser in
redning och utrustning av produktionsbyggnaden. Arbetet härmed vän
tas bli slutfört inom den närmaste tiden. För nästa budgetår behövs yt

terligare 1 040 000 kr. för ett 40-tal kostnadskrävandc utrustningsobjekt. 

Departementschefen 

I prop. 1971: 145 (bil. 3 s. 14-15) angående utgifter på tilläggsstat I 
till riksstaten för budgetåret 1971172 förordade jag, att en nybyggnad 
för smådjurhus skulle uppföras inom laboratoriets förläggningsområde 
i Solna. Jag förordade vidare, att en preliminärt beräknad kostnadsram 
av 11 milj. kr. i prisläget den 1 april 1971 för nybyggnad av smådjur

hus skulle föras upp i investeringsplanen för statens bakteriologiska la
boratorium. Riksdagen hade intet att erinra häremot (SoU 1971: 44, 

rskr 1971: 303). Kungl. Maj:t har den 5 november 1971 uppdragit åt 
byggnadsstyrelsen att projektera ifrågavarande nybyggnad till och med 
bygghandlingar. Enligt en till beslutet fogad promemoria borde - i av

vaktan på ett slutligt ställningstagande beträffande laboratoriets fram

tida lokalisering - den yta som stiills i ordning endast omfatta högst 
hälften av de i förslagshandlingarna upptagna ytorna för förvaring och 
behandling av djur. Härigenom bör kostnaderna för bl. a. utrustning 
kunna nedbringas betydligt. Jag beräknar dessa kostnader till 2,4 milj. 
kr. Av detta belopp bör SBL bemyndigas att lägga ut beställningar för 
1 milj. kr. redan under innevarande budgetår. Jag avser att återkomma 
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till denna fråga senare denna dag vid min anmälan av utgifter på till
läggsstat Il till riksstaten för budgetåret 1971/72. 

För övrig anskaffning av utrustning beräknar jag 880 000 kr. 
Med hlinsyn till vad jag nu anfört berliknar jag anslaget under nästa 

budgetår till 3 280 000 kr. 
Jag hemsfäller att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning för bud
getåret 1972/7 3 anvisa ett reservationsanslag av 3 280 000 kr. 

E 14. Statlig Iäkemedelskontroll 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

3 9557241 

8 660 000 
10 360 000 

1 Tiden 1/1-30/6 1971 

Farmacevtisk specialitet får i regel inte säljas utan att vara registre
rad hos socialstyrelsen. Registrerad farmacevtisk specialitet skall fort
löpande kontrolleras genom socialstyrelsens försorg. Inom socialstyrel
sen handhas denna granskning och analys av farmacevtiska specialite
ter av en särskild Iäkemedelsavdelning. Avdelningen består av en all
män läkemedelsbyrå, en registreringsbyrå och ett läkemedelslaborato
rium organiserat på fyra enheter, en farmacevtisk, en farmakologisk, en 
farmakoterapevtisk och en enhet för klinisk läkemedelsprövning. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Social- Departements-
styrelsen chefen 

Personal 
Handläggande personal 42 +5 
Teknisk personal 33 +1 
Kontors personal 24 -1-2 
Övrig personal 7 

106 +s 

Anslag 
Lönekostnader 6100 000 +1436000 + 875 000 
Sjukvård 29 000 + 4 000 + 
Reseersättningar 99 000 + 17 000 + 10000 

Därav utrikes resor (26 000) (+ 20 000) <+ 2000) 
Lokalkostnader 412 000 + 455 000 + 455 000 
Expenser 160 000 + 279 000 + 150 000 
Sveriges andel i kostnaderna 
för nordiska farmakope-
nämnden 71 000 + 5 000 ' 5 000 T 

Kostnader för undersökningar 
utanför den statliga läke-
medelskontrollens organi-
sation 189 000 + 150 000 + 100 000 
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Övriga utgifter 
Därav för inköp och 
underhåll av inventarier 
och instrument 

Information m. m. 

Inkomster för den statliga 
läkemedelskontrollen, som 
redovisas på driftbudgetens 
inkomstsida 

Departementschef en 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Social- Departements-
styrelsen chefen 

800 000 + 110 000 + 85 000 

(630 000) ( + 87 000) ( + 85 000) 
800 000 + 69 000 + 20 000 

8 660 000 + 2 525 000 + 1 700 000 

7 600 000 -1 400 000 + 700 000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
10 360 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Statlig läkemedelskontroll för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett förslagsanslag av 10 360 000 kr. 

E 15. Statens rättskemiska laboratorium 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

5 198 796 
5 747 000 
6 591 000 

Statens rättskemiska laboratorium (SRL) har till uppgift att utföra 
undersökningar av rättskemisk och blodgruppsserologisk art samt att ut
öva viss kontrollverksamhet. Laboratoriet är underställt socialstyrelsen 
och är uppdelat på en kemisk och en blodgruppsserologisk avdelning. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Social- Departements-
styrelsen chefen 

Personal 
Läkarpersonal 6 
Teknisk personal 63 +7 
Kontors personal 12 
Övrig personal 7Y2 

88Y2 +7 

Anslag 
Lönekostnader 4 112000 +1046000 +810000 
Sjukvård 11 000 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Social- Departements-
styrelsen chefen 

Reseersättningar 6000 + 2000 + 1 000 
Därav nordiska resor (3 000) (+ 3 000) (-) 

Lokalkostnader 653 000 190 000 -180 000 
Expenser 75 000 + 14 000 + 6000 
Provtagningsmateriel för 
alkoholprov 202~000 + 28 000 + 28 000 
Ersättning åt blodgivare 235 000 + 115 000 +115 000 
Övriga utgifter 435:000 + 501 000 + 64 000 

Därav inköp och underhåll 
av inventarier och instru-
ment (80 000) (+ 540 000) (+100 000) 

5 747 000 +1516 000 +844 000 

Socialstyre/sen 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 770 000 kr. 

2. Styrelsen föreslår, att medel anvisas för sju nya tjänster vid den 
blodgruppsserologiska avdelningen. Därigenom kan betydligt större sä

kerhet ernås vid faderskapsundersökningarna. 
Ytterligare medel bör vidare anvisas för kemiska avdelningens arbe

te med narkotika- och läkemedelsanalyser (+401 000 kr.). 
3. ökningen av laboratoriets verksamhet m. m. medför behov av yt

terligare medel för expenser och ersättning åt blodgivare (+94 000 kr.). 
4. För att bl. a. upprusta laboratoriet med modern apparatur m. m. 

behövs en betydande uppräkning av anslagsposten till övriga utgifter 

( +440 000 kr.). 

Departementschefen 

De nya bestämmelser om fastställande av faderskap till barn utom 
äktenskap och om dessa barns arvsrätt, vilka trätt i kraft den 1 januari 
1970, har gett laboratoriets blodgruppsserologiska avdelning ökade ar
betsuppgifter. Jag beräknar därför 150 000 kr. för personalförstärk
ningar vid avdelningen (2). Vidare beräknar jag ytterligare 40 000 kr. 
för narkotika- och Iäkemedclsanalyser (2). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
6 591 000 kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens rättskemiska laboratorium för budgetåret 1972/73 
anvisa ett förslagsanslag av 6 591 000 kr. 

E 16. Statens rättsläkarstationer: Förvaltningskostnader 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

4 086 792 
4 567 000 
5 252 000 
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Statens rättsläkarstationer har till huvudsaklig uppgift att utföra rätts
medicinska undersökningar av olika slag såsom obduktioner och Jabo
ratorieundersökningar. Rättsläkarstationer finns i Stockholm, Uppsala, 

Lund, Göteborg och Umeå. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Social- Departements-
styrelsen chefen 

Personal 
Läkarpersonal m. m. 15 + 4 
Laboratoriepersonal 61/! + 4 
Kontors personal 1Ql/2 + 31

/2 

Övrig personal 16 -1 

48 -i-101/2 

Anslag 

Utgifter 
1. Lönekostnader 2 970 000 +1179 000 +662000 
2. Sjukvård 6 500 ' 1 500 ' 3. Reseersättningar 12 500 + 3 500 + 1 000 

Därav för nordiska resor (1 500) ,(-) (-) 
4. Lokalkostnader 854 000 159 000 -149 000 
5. Expenser 127 000 + 117 000 + 99 000 
6. Övriga utgifter + 72 000 

Därav för inköp av inven-
tarier och instrument högst (106 000) (+ 23 000) (-) 

7. Vissa rättsmedicinska 
undersökningar 5 000 

Summa utgifter 4 582 000 +1181 000 -i-685 000 

I11komster 
Ersättningar för antro-
pologiska undersökningar 
i faderskapsärenden 15 000 

Nettoutgift 4 567 000 -H 181 ooo +685 000 

Socialstyre/sen 

1. Löne- och prisomräkning 543 000 kr. 
2. Den ökade rättsmedicinska verksamheten medför behov av en 

laboratorieassistent vid rättsläkarstationen vid Stockholm, en biträdande 
rättsläkare, en laboratorieassistent och ett kvalificerat biträde (ett biträ
de med halvtidstjänstgöring indras) vid stationen i Uppsala, en assistent 

vid stationen i Lund samt en rättsläkarassistent, en laboratorieassistent 
och en assistent vid stationen i Göteborg. Bårhusföreståndartjänsten vid 
stationen vid Stockholm bör ändras till en assistenttjänst ( + 408 000 kr.). 

3. Den ökade arbetsbördan vid antropologgenetiska avdelningen vid 
Stockholmsstationen motiverar förstärkning med en antropologamanuens 

och en laboratorieassistent ( + 109 000 kr.). 
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Departementsclzefen 

Med hänvisning till sammansfällningen beräknar jag anslaget till 

5 252 000 kr. Jag har därvid räknat med att en tjänst som bårhusföre
ståndare vid rättsläkarstationen i Stockholm byts ut mot en tjänst som 
assistent (2). 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Statens riittsläkarstationer: F örvalmingskostnader för bud

getåret 197'2/73 anvisa ett förslagsanslag av 5 252 000 kr. 

E 17. Statens rättsläkarstationer: Inredning och utrustning 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

Socialstyrelsen 

300 000 Reservation -

150 000 

Socialstyrelsen räknar med att den pågående ombyggnaden av rätts
läkarstationen vid Stockholm sker i sådan takt att de nya lokalerna kan 
tas i bruk fr. o. m. budgetåret 1972/73. Utrustningsnämnden för uni
versitet och högskolor har tillstyrkt, att 600 000 kr. anvisas för nyan
skaffning av inredning och utrustning för rättsläkarstationen. Med hän
syn till kostnadsökningarna beräknar socialstyrelsen för ändamålet 

665 000 kr. 
Rättsfäkarstationen i Göteborg har stort behov av ny utrustning. So

cialstyrelsen beräknar att 220 000 kr. behövs för utrustning till sta
tionen. 

Departementschefen 

Jag kommer senare denna dag att förorda att 600 000 kr. för utrust
ning av den ombyggda dittsHikarstationen i Stockholm anvisas på till
läggsstat till riksstaten för innevarande budgetår. För kompletterande 
utrustning av rättsläkarstationen i Göteborg beräknar jag 150 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Statens riittsliikarstationcr: Inredning och ltfrustning för 

budgetåret 1972173 anvisa ett reservationsanslag av J 50 000 kr. 
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F ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUK.V ARD 

Under de senaste åren har det - inte minst på grund av sjukvårdens 
kostnadsutveckling - framstått som alltmer nödvändigt att få till stånd 
en förändrad struktur på den svenska sjukvården. Genom den ökade 
läkarutbildningen blir det under 1970-talet också möjligt att starkare 
än nu framhäva de förebyggande insatserna inom hälso- och sjukvår
den. 

Bland de insatser som samhället gör för att vidmakthålla och förbätt
ra medborgarnas hlilsa framträder hälsovårds11pplys11inge11 som allt
mer betydelsefull. En saklig information i kost- och näringsfrågor samt 
om motionens betydelse för hälsan är angelägen. För att denna infor
mation skall ge resultat krävs ett långsiktigt och omfattande arbe
te. Resurser bör också ställas till förfogande för en effektiv upplys
ning om narkotika och andra beroendeframkallande medel. Jag vill 
också erinra om att Kungl. Maj:t genom beslut den 12 mars 1971 har 
uppdragit åt socialstyrelsen att redovisa en allsidig medicinsk undersök
ning rörande tobakskonsumtioncn och att lägga fram förslag till de yt
terligare åtgärder inom socialstyrelsens verksamhetsområde som styrel
sen finner erforderliga. Resultatet av socialstyrelsens pågående arbete 
med dessa frågor beräknas föreligga under innevarande år. 

Jag anser det angeläget att ökade resurser kan ställas till förfogande 
för socialstyrelsens insatser på hälsovårdsupplysningcns område. Jag 
kommer därför i det följande att förorda en höjning av anslaget till 
hälsovårdsupplysning för nästa budgetår med 800 000 kr. till 3,8 milj. kr. 

Under budgetåret 1969/70 anordnades med statsbidrag en hälsoun

dersökning av ca 20 000 personer i Gävleborgs län. Denna undersökning 
upprepas under innevarande budgetår på samma personer och efter i hu
vudsak samma program. Bearbetning och publicering av resultaten be
räknas ske under nästa budgetår. Vidare har under år 1971 med bidrag 
av statsmedel genomförts en hälsoundersökning i Stockholm av 7 000 
personer i 66-årsåldern. Undersökningen avser att belysa pensionärernas 
hälsotillstånd och pensioneringens inverkan härpå. Bearbetning av resul
taten från denna undersökning pågår och en förnyad sådan udersökning 
planeras. Erfarenheterna av dessa undersökningar bör bli av värde för 
sjukvårdshuvudmännen vid deras planering av hälsoundersökningar. 

Jämsides med metodfrågorna finns det andra betydelsefulla spörsmål 
i fråga om anordnandet av allmänna hälsoundersökningar som fordrar 
särskilda överväganden, däribland kostnads- och resursfrågor och frå-
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gan om vilket samhällsorgan som bör anförtros hälsoundersökningarna. 
På uppdrag av Kungl. Maj:t utreder därför socialstyrelsen hur hälso
undersökningar och annan förebyggande hälsovård kan samordnas och 
författningsmässigt och organisatoriskt inordnas i det system som gäller 
för den av samhället bedrivna sjukvården. I samband härmed har social
styrelsen också att i samråd med riksförsäkringsverket överväga av
gränsningen av de sjukvårdsåtgärder som ersätts från den allmänna för
säkringen. 

Som jag tidigare anfört är en kraftig förstärkning av den öppna 

sjukvården i samhällets regi en viktig punkt i den sjukvårdspolitiska 
målsättningen. Bland de åtgärder som har vidtagits i detta syfte vill jag 
särskilt peka på den vid 1969 års riksdag beslutade reformeringen av 
läkarutbildningen (prop. 1969: 35, SU 1969: 83, rskr 1969: 215). Den 
plan för fördelningen av våra ökande läkarresurser som har upprättats 
i anslutning till läkarutbildningsrefonnen innebär en stark prioritering av 
bl. a. den offentliga öppna läkarvården. Det nya sjukförsäkringssystemet 
för hela den offentliga läkarvården är också av betydelse i detta sam
manhang. Genom denna reform underlättas en överföring av efterfrågan 
från den slutna till den öppna vårdsektorn. 

Det fanns i slutet av 1960-talet betydande rekryteringsproblem i frå
ga om läkartjänsterna inom den öppna sjukvården, psykiatrin och lång
tidssjukvården. Vakanssiffrorna inom dessa områden av sjukvården låg 
då på 20-25 % . 

Genom de nämnda åtgiirderna har det under de senaste åren varit möj
ligt att väsentligt nedbringa de tidigare höga vakanssiffrorna för läkar
tjänster i den öppna sjukvården. Samtidigt har ett stort antal nya läkar
tjänster kunnat inrättas inom detta viktiga vårdområde. Antalet verk
samma provinsialläkare har sedan år 1968 ökat från 823 till l 039, 
dvs. med över 25 % . Under samma tid har vakanssiffrorna för dessa 
läkartjänster kunnat minskas från omkring 20 % till 6 % . Därutöver 
har sedan år 1969 inrättats över 200 nya specialistläkartjänster inom 
den öppna sjukvården. Sammantaget har den öppna sjukvården alltså 
under de senaste åren genom prioriteringen av detta vårdområde till
förts mer än 400 nya läkartjänster. 

När det gäller att få till stånd en fortsatt förbättring av läget inom den 
öppna sjukvården vill jag vidare erinra om de förslag beträffande den 
öppna vården som i år har lagts fram av en särskild utredningsman 
(Ds S 1971: 3). Förslagen syftar till att ge sjukvårdshuvudmännen 

ökade möjligheter att välja sådana lösningar av den öppna sjukvårdens 
organisation som passar skiftande lokala förhållanden. Olika åtgärder 
föreslås också för att underlätta en samordning av den öppna sjukvår
den utanför sjukhusen med verksamheten vid sjukhusen. Denna utred
ning liksom ett av socialstyrelsen lämnat betänkande om läkartjänsternas 
utformning samt behörighetsfrågor m. m. (SOU 1971: 68) remissbe-
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handlas f. n. Avsikten är att en proposition i dessa frågor skall läggas 

fram vid årets riksdag. 

Bland insatserna för att försfarka den öppna vården vill jag också 

nämna den forsknings- och utvccklingsvcrksamhct som bedrivs vid lä

karstationen i Dalby. Verksamheten syftar bl. a. till att kartlägga olika 

slag av vårdbehov inom ett läkardistrikt och sambandet me11an öppen 

och sluten vård samt att utveckla lämpliga metoder för hälso- och sjuk

vård inom den öppna vårdsektorn. Under utbildningshuvudtiteln kom

mer föredragande statsrådet senare denna dag att förorda inrättandet 

av en professur i medicin, särskilt öppen hälso- och sjukvård vid uni

versitetet i Lund med anknytning till Dalbystationen. 

Utvecklingen av den förebyggande hälsovården och den öppna sjuk

vården främjas också av en ökad integrering med den kommunala social

vården. Med hänsyn h~irtill har under anslaget A 3 Försöksverksamhet 

m. m. beräknats medel bl. a. till försök med socialcentral i anslutning 

till öppen sjukvårdscentral. 

F l. l..äkcmedel åt vissa kvinnor och barn 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

3 149 078 

3 000 000 

3 100 000 

Kvinnor och barn kan i anslutning till mödra- och barnhälsovård 

samt skolhälsovård kostnadsfritt få vissa skyddsläkemedel. Kvinna, som 

får avgiftsfri sjukdomsbchandling inom ramen för mödrahälsovården, 

kan vidare kostnadsfritt få nödvändiga läkemedel. Bestämmelserna åter

finns i kungörelsen (1939: 461) om kostnadsfritt tillhandahållande av 

skyddsfäkcmedel åt vissa kvinnor och barn (omtryckt 1962: 444; änd
rad 1970: 734) samt i kungörelsen (1944: 397) om kostnadsfritt till

handahållande av läkemedel åt vissa kvinnor, lidande av havandeskaps

sjukdomar m. m. (ändrad senast 1970: 733). 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsen föreslår, att anslaget för budgetåret 1972173 förs upp 

med oför~indrat belopp eller 3 milj. kr. 

Departementschefen 

Jag beräknar medelsbehovct under nästa budgetår till 3 100 000 kr. 

fog hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Liikemedel åt vissa kvinnor och ham för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 3 100 000 kr. 
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F 2. Abortförebyggande åtgärder 

1970171 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

715 966 

930 000 

I 030 000 

Statsbidrag utgår till landstingskommun och till kommun, 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 

laboratorieundcrsökningar ersätts. Bestämmelserna återfinns i kungörel

sen (1945: 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 verksam

heten belyses genom följande uppgifter. 

1968 1969 1970 1971 

Antal abortrådgivnings-
byråer 22 23 25 26 

Antal avslutade abortärenden 
eller kombinerade abort- och 
steriliseringsärenden 8 591 10 688 12 583 

Anslagsberäkningen framgår av följande sammanställning. 

1. Verksamhet för stöd och 
rådgivning åt havande 
kvinnor i abortförebyggan
de syfte 

2. Tillgodoseende av över
hängande hjälpbehov hos 
kvinnor, som besöker 
kurator 

3. Ersättning till vissa 
laboratorier för utförande 
av graviditetsreaktioner 

Socialstyrelsen 

1971/72 

525 000 

360 000 

45 000 

930 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Social- Departements-
styrelsen chefen 

60000 + 60000 

40 000 -1- 40 000 

-\-100 000 +100 000 

1. Vid ingången av budgetåret 1971/72 innefattade den statsunder

stödda abortförebyggande verksamheten 26 rådgivningsbyråer och en 

filialmottagning (inom tolv landstingsområden och tre kommuner). 
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Abortrådgivning bedrivs dessutom f. n. inom försöksvis anordnad fa
miljerådgivning på sju orter i landet (inom fem landstingsområden). Sty
relsen utgår i sina anslagsberäkningar från oförändrade organisatoriska 
förutsättningar. 

Under år 1970 avslutades 12 583 abortärenden. I flertalet av dessa 
ärenden företogs enbart abortutredning, i ett mindre antal fall kombi
nerades abortutredningen med en steriliseringsutredning. Därtill kom

mer ca 450 särskilda steriliseringsärenden. Med hänsyn till tendensen un
der de senaste åren har man anledning räkna med att ökningen av 
antalet abortsökande kommer att fortsätta. Antalet mottagningar vid 
befintliga byråer beräknas inte komma att öka i någon större omfatt
ning under de närmast följande åren. Däremot kan ett antal nya byråer 
för abortförebyggande verksamhet beräknas komma att inrättas. Dessa 
förhållanden ligger till grund för ett beräknat ökat medelsbehov på 
60 000 kr. till sammanlagt 585 000 kr. 

2. Medelsbehovet har beräknats efter oförändrat 30 kr. per nyinskri
ven kvinna. Antalet nyinskrivna överensstämmer i det nlirmaste med 
antalet avslutade abortärenden. Med ett beräknat antal av drygt 13 000 
nyinskrivna under budgetåret 1972/73 inom den ordinarie abortföre
byggande verksamheten samt motsvarande verksamhet inom den för
söksvis anordnade familjerådgivningens ram kan medelsbehovet upp
skattas till 400 000 kr., vilket innebär en ökning med 40 000 kr. 

Departementschefen 

1965 års abortkommitte har hösten 1971 avlämnat ett betänkande, 
(SOU 1971: 58) kallat Rätten till abort. Utredningen föreslår, att råd
givningen åt kvinnorna vid icke önskad graviditet knyts till mödrahälso
vården. Utredningen anser, att statsbidraget till abortförebyggande åt
gärder har förlorat sin betydelse att stimulera huvudmännen till en ut
byggnad av verksamheten. I samband med att rådgivningen knyts till 
mödrahälsovården bör enligt utredningens mening nu ifrågavarande 
statsbidrag i princip inräknas i reservationsanslaget Bidrag till viss hälso

och sjukvård. 

Frågan om organisatoriska förändringar av den abortförebyggande 

verksamheten bör tas upp i anslutning till prövningen av abortkommit
tens betänkande, som f. n. remissbehandlas. I avvaktan härpå bör an

slagsgrunderna under nästa budgetår vara oförändrade. Med hänvisning 

till sammanställningen beräknar jag anslagsbehovet för budgetäret 
1972/73 till 1 030 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Abortförebyggande åtgärder för budgetåret 1972/73 an

visa ett förslagsanslag av 1 030 000 kr. 
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F 3. Bidrag till försöksvis anordnad familjerådgivning 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

406 350 
430 000 
430 000 

85 

Landstingskommun eller kommun, som inte i~går i landsting, kan 
få statsbidrag till försöksvis anordnad familjerådgivning. Bidrag utgår 
till kostnaderna 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, el
ler av enskild. Bestämmelserna återfinns i kungörelsen (1960: 710) om 
statsbidrag till försöksvis anordnad familjerådgivning. 

Socialstyre/sen 

Hittills beviljade statsbidrag utgår för 24 byråer. Hos socialstyrelsen 
finns ansökan om bidrag för ytterligare en byrå. Medelsbehovet för 
dessa byråer beräknas till 450 000 kr. till avlöningskostnader samt 15 000 
kr. till befattningshavares resor i tjänsten. Det sammanlagda medels
behovet uppgår alltså till 465 000 kr. 

Departementschef en 

På Kungl. Maj:ts uppdrag redovisade socialstyrelsen under år 1969 en 
sammanställning och analys av erfarenheterna från den försöksvis an
ordnade familjerådgivningen. Enligt styrelsens mening talade starka 

skäl för att familjerådgivningen hölls skild från abortrådgivningen. I 
avvaktan på att abortkommittens uppdrag slutförts ansåg styrelsen emel

lertid att försöksverksarnheten borde fortsätta enligt dittillsvarande prin
ciper. 1965 års abortkommitte, som nu slutfört sitt arbete, framhåller 
i betänkandet (SOU 1971: 58) Rätten till abort att den delar social
styrelsens uppfattning angående familjerådgivningsvcrksamhcten. 

Socialutredningen har enligt sina direktiv i uppdrag att när det gäller 
den kommunala barna- och ungdomsvården undersöka möjligheterna att 
få till stånd samarbete i mera fast organiserade former med bl. a. famil
jerådgivningen. Vidare skall utredningen när det giiller den sociala 

rådgivnings- och upplysningsverksamheten särskilt uppmärksamma fa

miljerådgivningen i samband med att utredningen undersöker förut

sättningarna för socialcentra i kommunerna. Det är angeläget att i an
slutning till socialutredningens arbete kunna ta ställning till frågan om 
familjerådgivningen. Socialutredningen har därför den 10 december 
1971 fått i uppdrag att lägga fram förslag beträffande familjerådgivning

ens framtida utformning och organisation. Vid uppdragets genomföran
de skall utredningen utvärdera och beakta de erfarenheter som gjorts vid 
den försöksvis anordnade familjerådgivningsverksarnheten. 
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Anslaget för nästa budgetår beräknar jag med hänsyn till anslagsbe
lastningen till 430 000 kr. Jag hemsHiller att Kungl. Maj:t föreslår riks
dagen 

att till Bidrag till försöksvis anordnad familjerådgivning för bud

getåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 430 000 kr. 

F 4. Bidrag till psykisk barna· och ungdomsvård 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972173 Förslag 

1620007 
1 650 000 
1700000 

Landstingskommun eller kommun, som inte ingår i landsting, kan få 
statsbidrag för sådan psykisk barna- och ungdomsvård, som utövas vid 
central i anslutning till barn- och ungdomspsykiatrisk lasarettsklinik eller 
vid fristående centraler eller filialer. Bidrag utgår till avlönings- och rese
kostnader för läkare, psykolog, kurator m. fl. Bestämmelserna återfinns 
i kungörelsen (1960: 619) om statsbidrag till psykisk barna- och ung
domsvård. 

Socialstyrelsen 

Statsbidraget till avlönings- och resekostnader för befattningshavare 
inom den öppna psykiska barna- och ungdomsvården uppgår f. n. till 
1,6 milj. kr. Statsbidragsberättigad barn- och ungdomspsykiatrisk verk
samhet bedrivs numera inom samtliga sjukvårdsområden. Beträffande 
den framtida utvecklingen räknar socialstyrelsen med att under budget
året 1972/73 sådan verksamhet jämväl kommer att bedrivas vid de tre 
nya fristående centraler inom Stockholms läns landstingskommun, näm
ligen i Tensta, Täby och Lidingö. Om tjänsten som överläkare vid den 

fristående centralen i Västervik kan besättas, kommer verksamhet att 
bedrivas vid denna central under budgetåret 1972/73. Medelsbehovet 
för nämnda enheter beräknar styrelsen till ca 48 000 kr. under budget
året 1972/73. För konferenser för psykologer och kuratorer inom den 

psykiska barna- och ungdomsvården beräknar styrelsen 6 000 kr. 

Det totala medelsbehovet beräknas till 1 704 000 kr. 

De partementschef en 

Jag beräknar medelsbehovet under nästa budgetår till avrundat 

1,7 milj. kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till psykisk barna- och ungdomsvård för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 1 700 000 kr. 
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I<' 5. Bidrag till S:t Lukasstiftelsen 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

60 000 
60000 
75 000 
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S:t Lukasstiftelsen är en ekumenisk sammanslutning med uppgift 
att hjälpa människor, vilkas svårigheter och nedsatta hälsa har sin grund 
i psykiska konflikt- och svaghetstillstånd. 

S:t Luka~stiftelsen 

Stiftelsen begär en höjning av anslaget till 90 000 kr. ökningen 
motiveras främst av höjda löner samt pensionsåtagandcn gentemot per
sonalen. 

Departementschefen 

Jag förordar att statsbidraget till S:t Lukasstiftelsen höjs från 60 000 
kr. till 75 000 kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till S:t Lukasstiftelsen för budgetåret 1972173 
anvisa ett anslag av 75 000 kr. 

F 6. Allmän hälsokontroll 

t 970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1924273 
2 970 000 
1480000 

Anslaget är avsett för dels viss försöksverksamhet med allmänna hälso
undersökningar. dels statens bakteriologiska laboratoriums kostnader 
för hälsokontroller. 

Socialstyrelsen 

För bearbetning av resultaten från försöksverksamheten med allmän 
hälsoundersökning i Gävleborgs län beräknar styrelsen 288 000 kr. 

Styrelsen berliknar vidare 1,8 milj. kr. för en planerad ytterligare häl
soundersökning av de 66-åringar i Stockholm som undersöktes under 

förra året. 
Vidare föreslår styrelsen att 200 000 kr. beräknas för planeringsarbete 

för ett försök med allmän hälsoundersökning av befolkningen inom ett 

helt sjukvårdsområde. 
Styrelsen beräknar slutligen 53 000 kr. för arvode till specialföredra

gande (liikare) i vissa frågor rörande allmän hälsokontroll. 
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SBL 

SBL begär 1 175 000 kr. för den vid laboratoriet bedrivna hälso
kontrollverksamheten. Detta innebär i stort sett oförändrat anslag. 

Vissa ärftliga ämnesomsättningssjukdomar hos nyfödda kan diagnos
tiseras med hjälp av enkla bakteriologiska metoder, lämpliga för s. k. 
screeningundersökningar i stor skala. Barnen kan, om förebyggande 
behandling sätts in på ett tidigt stadium, räddas från grav invaliditet 
till ett normalt liv. Denna typ av undersökningar beräknas nästa budget
år fortgå efter ungefär samma mönster som förut. 

Asymptomatisk baktcriuri förekommer hos 4,5-7 % av alla gravida 
kvinnor. Om den inte upptäcks och behandlas kan den leda till urin
vägsinfektion eller njurbäckeninflammation. Även denna hälsokontroll 
beräknas under nästa budgetår fortsätta i oförändrad omfattning. 

Departementschefen 

Anslaget för innevarande budgetår avser bl. a. en försöksverksamhet 
med hälsoundersökning i Gävleborgs län omfattande ca 20 000 perso
ner. För bearbetning av resultaten av denna hälsoundersökning beräknar 
jag 250 000 kr. under nästa budgetår. Jag förutsätter att en förnyad 
hälsoundersökning för pcnsionlirer i Stockholm kommer att äga rum 
under budgetåret 1973174 och beräknar därför inte medel för detta 
ändamål i nu förevarande sammanhang. För arvode till föredragande 
i vissa frågor rörande allmän hälsokontroll bör beräknas 55 000 kr. För 
SBL:s hälsokontrollverksamhct, som bl. a. avser PKU-undersökningar
na, beräknar jag 1 175 000 kr. På grundval härav förordar jag att an
slaget för budgetåret 1972173 tas upp med 1 480 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Allmän hälsokontroll för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

förslagsanslag av 1 480 000 kr. 

F 7. Skyddsympningar 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

5 541120 
6 300 000 
6 700 000 

Från anslaget utgår ersättning för kostnader i samband med frivillig 
skyddsympning mot difteri, kikhosta, stelkramp, mässling och polio samt 
obligatorisk smittkoppsvaccinering och frivillig revaccinering av skol
barn mot smittkoppor. 
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Socialstyrelsen 

Det faktiska resp. beräknade antalet skyddsympningar som bekostas 
från detta anslag framgår av följande tablå. 

1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 

Enbart difteri 1 550 1 000 1 000 1 000 
Difteri + stelkramp 65 000 64000 35 000 35 000 
Difteri + stelkramp + 

kikhosta 400 000 395 000 400000 400 000 
Smittkoppor 160 000 160 000 160 000 160 000 
Polio 772 000 670 000 670 000 670 000 
Mässling 20 000 100 000 100 000 

Beräknade kostnader för ympningar 1972/73 redovisas i följande sam-
manställning. 

Ersättning Steril 
till ympare, engångs
resor m. m. materiel 

Skyddsympning mot: 
1. Difteri, kikhosta-difteri

stelkramp (trippelympning), 
difteri-stelkramp 71 000 

2. Smittkoppor 179 000 
3. Polio 936 000 
4. Mässling 124 000 

Summa kr. l 310 000 

140 000 

234 000 
35 000 

409 000 

Vaccin 

830 000 
485 000 

2 500 000 
1200000 

Summa 

1 041 000 
664 000 

3 670 000 
1359000 

5 015 000 6 734 000 

1. Under budgetåret 1970/71 uppgick totalantalet ympningar inom 
denna grupp till ca 400 000. 

Särskild ersättning av statsvcrket för skyddsympningar utgår inte till 
skolläkare och skolsköterskor eller till ympare inom den förebyggande 
barnavården för barn inskrivna i denna. För övriga ympningar utgår er
sättning med 1 kr. per ympning. 

Steril engångsmateriel använd vid ympningar i offentlig regi ersätts 
av statsmedel med 35 öre per ympning. 

2. För den obligatoriska ympningen av barn mot smittkoppor utgår 
ersättning av statsmedel till ymparen med 1 kr. per ympad person och 

till besiktningsförrättaren med 30 öre per varje besiktigad person. Sty
relsen beräknar, att 100 000 barn ympas. För viss klinisk prövning av 

vaccinet beräknas 17 400 kr. 
3. Skyddsympning mot polio görs med avdödat vaccin. Sedan polio

ympningarna infördes i vårt land har antalet poliofall radikalt minskat. 

Från mitten av sextiotalet har ett fåtal fall av polio inträffat i landet 
i samband med att smitta förvärvats utomlands och vederbörande varit 
ovaccinerad eller ofullständigt vaccinerad mot polio. Endast i något 
enstaka fall har smitta spritts till någon familjemedlem som inte vacci-
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nerats. Smittämnet kan genom resenärer åter lätt föras in i landet, varför 
fortsatta poliovaccineringar har stor betydelse. 

Socialstyrelsen föreslår följande polioympningar under budgetåret 

1972/73. 

A. Nyympningar (första och andra 
injektionen) 
Barn födda 1.11.1971-31.10.1972 
Årsklasserna 1953-1971 
Övriga (rest) 

B. Tredje injektionen till under 1972 
vaccinerade 

C. Fjärde injektionen till personer som 
fått tredje injektionen 1969 
Övriga (rest) 
Summa 

Antal 
ympade 

100 000 
10 000 
40000 

140 000 

200 000 
30 000 

520 000 

Antal 
injektioner 

200 000 
20000 
80000 

140 000 

200 000 
30 000 

670 000 

4. En allmän skyddsympning av barn mot mässling har startats med 
början under budgetåret 1969/70, då 20 000 barn erbjudits ympning. 

Från både medicinsk och social synpunkt anser styrelsen det motiverat 
att skyddsympning så snabbt som möjligt genomförs i åldrarna upp till 
12 år. Därvid bör i första hand de yngsta årskullarna komma i fråga. 
Varje årskull beräknas i genomsnitt till 100 000 barn. Då stort intresse 
visats från allmänhetens sida för mässlingsvaccinering, förutsätter styrel
sen att bortfallsfrekvensen blir ringa. Styrelsen beräknar därför antalet 
ympade barn under budgetåret 1972173 till ca 100 000. 

5. SBL håller på att utarbeta metoder för tillverkning av ett fyra
vaccin mot polio, stelkramp, kikhosta och difteri. Om ett effektivare 
preparat kan framställas, kommer det att utnyttjas i stället för trippel
och poliovaccin. Vinsterna blir dels mindre biverkningar, dels minskat 
antal injektioner på barnavårdscentralerna. 

Departementschefen 

I likhet med socialstyrelsen räknar jag med oförändrat ympnings
program under budgetåret 1972/73. Med beaktande av inträffade höj
ningar av vaccinkostnader m. m. beräknar jag medelsbehovet för nästa 

budgetår under anslaget till 6,7 milj. kr. fog hemställer att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Skyddsympningar för budgetåret 1972/73 anvisa ett för
slagsanslag av 6 700 000 kr. 
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F 8, Hälsovårdsupplysning 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

2 608 291 

3 000 000 
3 800 000 

Reservation 

91 

184 451 

Från anslaget bekostas viss upplysningsverksamhet i syfte att ge all
mänheten information om förebyggande hälsovård. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen framhåller, att målet för hälsoupplysningen är att göra 
individen friskare ur fysisk, psykisk och social synvinkel. Styrelsen 
anser att åtgärder för att förbättra allmänhetens kost- och motionsvanor 
samt för att begränsa konsumtionen av beroendeframkallande medel är 
särskilt angefögna. För informationsverksamhet i dessa och en rad and
ra hälsovi\.rdsfrågor redovisar socialstyrelsen ett medelsbehov på sam
manlagt ca 7,2 milj. kr. 

Socialstyrelsens aktivitet för kost och motion går under budgetåret 
1972/73 in på sitt tredje verksamhetsår. Under budgetåret 1971/72 
beräknas förberedelse- m.:h kartläggningsfasen i vissa avseenden bli av

slutad. Kost- och motionsaktivitctcn beräknas sålunda kunna gå in i ett 
något mer utåtriktat skede under budgetåret 1972/73. Aktiviteten har 
redan i sitt inledningsskede rönt ett stort intresse både av massmedia 
och olika yrkesgrupper, vilket klart visar behovet av kvalificerade och 
målinriktade insatser på detta omdde. 

Ett annat område som kräver insatser av stor omfattning är informa
tionen om alkohol, narkotika, tobak och andra beroendeframkallande 
medel. Socialstyrelsen påbörjade hösten 197 J en av Kungl. Maj:t an
befalld utredning rörande tobakskonsumtion.:n. Utredningens resultat 
beräknas föreligga år 1972 och v~intas bli av betydelse för socialstyrelsens 
insatser på detta område fr. o. m. budgetåret 1972/73. 

Ett berättigat krav på hälsoupplysningsverksamhcten är att insatserna 
effektmäts och att nödvändiga data om kunskaper, attityder och be
teenden inhämtas genom sociologiska undersökningar. Socialstyrelsens 
hälsovårdsupplysningsdclegation (HVUD) har under år 1971 genom
fört en omfattande undersökning av svenska folkets vanor, kunskaper 

och attityder i fråga om kost och motion. Undersökningen, som kommer 

att redovisas i början av år 1972, har omfattat 2 000 slumpvis utvalda 

individer över hela landet. 
En utbyggnad pågår av den regionala hälsoupplysningsverksamheten, 

vilken knyts till ansvarsgrupper inom länen. Dessa består av represen
tanter för landsting, kommunerna och staten. När den regionala verk
samheten byggts upp är nästa steg att intressera primärkommunerna 
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för en motsvarande verksamhet, som måste ta sikte på att föra ut in
formationen till de enskilda människorna. 

Socialstyrelsens hälsoupplysningsverksamhet har under de senaste åren 

utvecklats kraftigt. Det har visat sig att de organisatoriska former för 
HVUD:s verksamhet som etablerades då verksamheten var mindre om
fattande än i dag inte är tillräckligt ändamålsenliga. HVUD har därför 
tagit initiativ till en översyn av organisation och verksamhetsformer, 

som börjat hösten 1971. Resultatet av denna översyn kan föranleda för
slag till omorganisation av hälsoupplysningsverksamheten inom social

styrelsen. 

Departementschefen 

Som framgår av vad jag anfört i inledningen till detta avsnitt är det 

enligt min mening angeläget att ökade resurser kan ställas till förfogan
de för socialstyrelsens insatser på hälsovårdsupplysningens område. Jag 
förordar därför en höjning av anslaget för nästa budgetår med 800 000 

kr. till 3,8 milj. kr. 
U pplysningsarbetct bör inriktas på särskilt angelägna områden. Dit 

räknar jag bl. a. upplysningsverksamheten i narkotikafrågan, informatio
nen om kost och motion samt en ökad informationsverksamhet om to

baksrökningens skadeverkningar. 
Det ankommer på socialstyrelsen att med anlitande av detta anslag 

genom attitydundersökningar och på annat sätt söka mäta effekten av 

den upplysning som ges. 
Kungl. Maj:t äger besluta om den närmare fördelningen av till

gängliga medel. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Hälsovårdsupplysning för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

rescrvationsanslag av 3 800 000 kr. 

F 9. Bidrag till driften av folktandvården 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

14 465 864 
14 800 000 
15 400 000 

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 kommun, som inte tillhör landstingskommun, med 
8 kr. om året för varje barn, som får sådan behandling. Bidragsbestäm
melserna återfinns i kungörelsen (1961: 278) om statsbidrag till folk

tandvård (ändrad senast 1969: 664). 
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Socialstyrelsen 

Verksamheten inom folktandvården framgår av följande samman

ställning. 

Antal verksamma kliniker 

Centra\tandpolikliniker 
Polikliniker för tandreglering 
Polikliniker för tandlossningssjukdomar, 
käkskador m. m. 
Distrikts-, annex- och anstalts
tandpolikliniker 

30.6.1970 

33 
50 

3 

928 

30.6.1971 

33 
52 

6 

922 

Antal kostnadsfritt och fullständigt behandlade barn redovisas i följande tablå. 

I landstingskommuner 
I kommuner utanför landsting 

Summa 
Ökning från föregående år 

År 1969 

804 976 
146 333 

951309 

37 269 

År 1970 

905 886 
74248 

980134 

28 825 

Socialstyrelsen erinrar om de förslag som lagts fram av 1967 års 

folktandvårdsutredning i betänkandet »Folktandvårdens utbyggande och 

reglering» (SOU 1970: 11). Styrelsen påpekar att frågan om stats

bidraget till barntandvården bör tas upp till prövning. 

Departementschefen 

Som jag anförde i förra årets statsverksproposition (bil. 7 s. 96) bör de 
frågor som behandlats i folktandvårdsutredningens betänkande »Folk
tandvårdens utbyggande och reglering» (SOV 1970: 11) prövas samtidigt 

med att det tas ställning till utformningen av en tandvårdsförsäkring. 
I avvaktan härpå bör anslagsgrunderna vara oförändrade. För nästa 

budgetår beräknar jag medelsbehovet under anslaget till 15,4 milj. kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till driften av folktandvården för budgetåret 
1972/73 anvisa ett förslagsans!ag av 15 400 000 kr. 

{.' 10. Bidrag till utrustning av polikliniker för folktandvård 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

53 100 

75 000 

55 000 

Reservation 69 539 
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Statsbidrag utgår till landstingskommun för utrustning av varje dist
riktstandpoliklinik som ingår i folktandvån.lsplanen med 3 000 kr. 
och, om mer än en tandHikare skall. vara anställd där, med 1 300 kr. för 
varje ytterligare sådan tandläkare samt beträffande anncxtandpoliklini

ker och ambulatoriska tandpolikliniker med 1 000 kr. för varje sådan 
poliklinik. Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen (1961: 278) 
om statsbidrag till folktandvård (ändrad senast 1969: 664). 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen föreslår, att anslaget förs upp med 55 000 kr. Anslags
bedikningen framgår av följande sammanställning. 

Ingående reservation 1.7.1971 
Anslag 1971/72 
Disponibelt 1971 /72 
Beräknade utbetalningar 1971/72 

Beräknad utgående reservation 30.6.1972 
Beräknade utbetalningar 1972/73 

Anslagsbehov 1972/73 

Departe1nentschefen 

69 539 
75 000 

144 539 
100 000 

44 539 
100 000 
55 000 

Jag biträder socialstyrelsens förslag och beräknar anslagsbehovet till 
55 000 kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till utrustning av polikliniker för folktandvård 

för budgetåret 1972/73 anvisa ett rcservationsanslag av 
55 000 kr. 

F 11. Bidrag till nordiskt institut för odontologisk matcrial11rovning 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

5 199 
200 000 

100 000 

Reservation 494 801 

Samtliga deltagande länder har nu ratificerat överenskommelsen om 

ett gemensamt nordiskt institut för odontologisk materialprovning be
läget i Oslo (prop. 1969: 1, bil. 7 s. 90 och 1970: 1, bil. 7 s. 98). 

Enligt det träffade avtalet har nordiska institutet för odontologisk 
materialprovning (NIOM) till uppgift att genom materialprovning och 

därtill hörande målinriktad forskning, utvecklings- och upplysningsverk
samhet samt genom andra lämpliga medel arbeta för att material, för
brukningsartiklar och viss utrustning som används inom tandvården i de 
nordiska länderna, uppfyller de krav som kan ställas med hänsyn till ut

vecklingen inom hälsovård och teknik. 
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Stadgar för institutet har fastställts av den norska regeringen i sam
råd med regeringarna i de övriga deltagande länderna. Rekryteringen av 
personal har påbörjats och provisoriska lokaler förhyrts. Permanenta lo

kaler avses stå färdiga under budgetåret 1973/74. Institutet räknar med 
att inleda verksamheten i början av år 1972. Med hänsyn till de reserve
rade medel som finns på anslaget beräknar jag anslagsbehovet för bud
getåret 197217 3 till 100 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till nordiskt institut för odontologisk materia/

provning för budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag 
av 100 000 kr. 

Ji' 12. Epidemiberedskap m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

3 324 296 
3 520 000 
4 474 000 

Anslaget kan betecknas som ett allmänt beredskapsanslag för hälso
och sjukvården såvitt avser smittsamma sjukdomar. Fr. o. m. budget
året 1970/71 har till anslaget överförts kostnaderna för den epidemio
logiska verksamhet, som bedrivs vid statens bakteriologiska laborato
rium (SBL). 

Från anslaget utbetalas ersättning för vissa kostnader och förluster 
som uppkommit på grund av myndighets ingripande för att förhindra 
spridning av smittsam sjukdom (kungörelsen 1956: 296 om ersättning 
i vissa fall vid ingripanden i hälsovårdens intresse och lagen 1956: 293 
om ersättning till smittbärare). Vidare bestrids från anslaget vissa kost
nader för planläggning av epidemiberedskap inom riket, för medicinsk 
katastrofberedskap och för viss kursverksamhet m. m. samt vissa er
sättningar enligt kungörelsen (1970: 160) angående läkarintyg för sjöfolk. 

Socialstyrelsen 

Styrelsen beräknar följande medelsbehov för sin verksamhet under 

budgetåret 1972/73. 

Planläggning av epidemiberedskap inom riket 
Medicinsk katastrofberedskap 
Kursverksam het 
Vissa läkarundersökningar av personer som söker 
anställning på fartyg 
Diverse kostnader, främst för cpidemiförebyggande åtgärder 
med avseende på den internationella trafiken 

24 000 
34000 
34 000 

24 000 

58 000 

Summa kr. 174 000 
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SBL 

SBL beräknar 2,5 milj. kr. för den epidemiologiska verksamheten 
under budgetåret 1972/73. Härav utgör ca 1 milj. kr. kostnader för ci
vil beredskapslagring och 1,5 milj. kr. kostnader för epidemiologisk 
verksamhet. 

Departementschef en 

Den epidemiologiska verksamheten vid SBL avser epidemibekämpning, 
rapportering samt rådgivning och information. Jag beräknar anslags
behovet härför till 2 474 000 kr. under nästa budgetår. 

Vidare beräknar jag medelsbehovet för ersättning till smittbärare 
m. m. till 2 milj. kr. 

Anslaget bör således föras upp med 4 474 000 kr. Jag hemställer att 
Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Epidemiberedskap m. m. för budgetåret 1972173 anvisa 
ett förslagsanslag av 4 474 000 kr. 
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G UNIVERSITETSSJUKHUS M. M. 

Läkarutbildningskapaciteten i landet har mer än fördubblats under 
1960-talct. Genom riksdagens beslut vid 1969 års höstscssion om en 
ökad läkarutbildning i stockholmsområdet (prop. 1969: 137, SU 1969: 
187, rskr 1969: 421) kommer den totala intagningskapaciteten vid de 
medicinska läroanstalterna att gå upp till mer än 1 000 platser per år. 
Under tiden 1970-1975 stiger antalet läkare i landet från 11 000 till 
omkring 16 000. 

Den kliniska delen av läkarutbildningen i stockholmsområdet avses 

komma att i stora drag förläggas till karolinska sjukhuset, det nya 

sjukhuset i Huddinge, S:t Görans sjukhus, Södersjukhuset och Dande

ryds sjukhus samt - under en övcrgångstid - Serafimerlasarettct. 
Fr. o. m. nästa budgetår kommer intagningskapacitctcn vid karolinska 
institutet att nå upp till 370 nybörjarplatser per år. 

I göteborgsområdct ligger de kliniska utbildningsplatscma främst vid 
Sahlgrcnska sjukhuset. Vidare utnyttjas bl. a. östra sjukhuset, Göteborgs 
barnsjukhus, Rcnströmska sjukhuset och Vasa sjukhus för den kliniska 
läkarutbildningen. 

Den kliniska läkarutbildningen är i övrigt huvudsakligen förlagd till 
akademiska sjukhuset i Uppsala, lasarettet i Lund, Malmö allmänna 

sjukhus, lasarettet i Umeä och regionsjukhuset i Linköping. 
Nya avtal om läkarutbildning vid de kommunala undcrvisningssjuk

husen har träffats (prop. 1971: 44, SoU 1971: 8, rskr 1971: 98). 
Kungl. Maj:t har i december 1971 meddelat föreskrifter om igång

sättningstillstånd under iir 1972 och delvis även för år 1973 för bygg
nadsarbeten inom sjukvården m. m. En allmän investeringsram om
fattar 1) läkarstationer, vårdcentraler m. m., 2) sjukhem för långtids
vård, kliniker och sjukhem för psykiskt sjuka, vårdhem och special
sjukhus för psykiskt utvecklingsstörda, samt 3) mindre projekt vid öv
riga sjukhus. För år 1972 kommer igångsättningstillsbnd inom dcnn<i 
investcringsram att lämnas för en total byggnadskostnad av ca 450 milj. 
kr. Till ledning för huvudmlinncns planering finns för denna del av 
sjukvårdsbyggandct även en garanterad minimiram för vart och ett av 

åre:i. 1973 och 1974. För större sjukhusprojekt finns dessutom en sär

skild investeringsram för igångsättning under åren 1972 och 1973, 
som avser en total byggnadskostnad på 300 milj. kr. Den totala ned
lagda kostnaden under år 1972 i påbörjade och planerade sjukvårdsin
vesteringar bcrliknas uppgå till ca 1 150 milj. kr. 

Efter sammanslagningen av Stockholms kommuns och Stockholms läns 

landstingskommuns sjukvård den 1 januari 1971 lämnar karolinska 
sjukhuset sjukvård inom ramen för sina resurser som ett centralsjukhus 
med en del av länsområdet som upptagningsområde. En sakkunnig har 

4 Riksdagen 1972. 1 samt. Nr 1. Bil. 7 
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tillkallats med uppdrag att utreda de rättsliga och organisatoriska förut
sättningarna för att, utan förändring av huvudmannaskapet för karolins
ka sjukhuset, erhålla en förbättrad samordning av sjukvården vid sjuk
huset med sjukvården inom för sjukhuset bestämda upptagningsområden 
för skilda medicinska specialiteter. 

För karolinska sjukhuset beräknas i det följande medel för en sam
manlagd personalförstärkning med 14 tjänster vartill kommer medel för 
tjänster för genomförande vid sjukhuset av ändrade arbetstidsbestiimmcl

ser. Förslaget innebär bl. a. att den plastikkirurgiska kliniken härigenom 
tillförs en ny underläkartjänst och att psykiatriska kliniken, efter om
byggnad samt ändrad och utökad personaluppsättning, får bättre arbets

möjligheter. 
Beträffande akademiska sjukhuset i Uppsala beräknas medel för in

rättande av en överläkartjänst för ett nytt cytologiskt centrallabora
torium. Vidare beräknas laboratoriet få en underläkartjänst och det nya 
moderna kirurgiska blocket vid sjukhuset, som togs i bruk den 1 januari 
1972, få två underläkartjänster. Medel beräknas vidare för statens andel 
av utrustning för 12 milj. kr. till ett nytt block för neurokliniker samt 

hud-, ögon- och rehabilitcringskliniker m. m., vilket skall stå färdigt 

den 1 januari 1974. 
Vid barnmedicinska kliniken vid S:t Görans sjukhus har beräknats 

medel för en tjänst som biträdande överläkare för barnhabiliterings
verksamhet. Vidare beräknas medel för utbyte av en tjänst som un
derläkare mot en ny tjänst som biträdande överläkare vid psykiatriska 

kliniken. 
Den systematiska undervisningen för läkare under vidareutbildning 

byggs ut från 150 kurser till 200 nästa budgetår. 
Rekryteringssituationen beträffande tandläkare till folktandvården har 

förbättrats väsentligt under senare år, varför de särskilda stipendier som 
utgår till studerande vid odontologisk fakultet på villkor att de efter le
gitimation tjänstgör viss tid inom folktandvården inte längre behövs 
som rekryteringsbefrämjande åtgärd. I likhet med 1967 års folktand
vårdsutredning anser jag därför, att stipendierna kan avvecklas. Anta
let beviljade stipendier har minskat från 806 under budgetåret 1970/71 
till omkring 440 under budgetåret 1971/72. För nästa budgetår beräk

nar jag därför inte medel för några stipendier till studerande vid odon

tologisk fakultet. 

G 1. Karolinska sjukhuset: Driftkostnader 

1970/71 Utgift 237 278 516 
1971/72 Anslag 244 975 000 
1972/73 Förslag 314 688 000 
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Ar 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. 

Vid sjukhuset meddelas klinisk utbildning för medicine kandidater. 
Vidare är sjukhuset regionsjukhus för stockholmsregionen och skall sva
ra för viss sjukvård inom storstockholmsområdct. Vid sjukhuset bedrivs 
vidare forskningsutbildning och forskning. 

Karolinska sjukhuset har ca 1 750 disponibla vårdplatser. Omkring 

85 % av totala antalet vårddagar vid sjukhuset utnyttjas av patienter 
från Stockholms läns landsting. Ar 1970 var antalet besök i sjukhusets 
öppna vård omkring 420 000. 

Under sjukhusdirektionen leds sjukhuset av en sjukhusdirektör, som 
vid sin siJa har en chefsläkare. Vidare finns en biträdande sjukhusdirek
tör. Sjukhuset har ca 50 kliniker och andra fristående avdelningar. Ad-

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Direktionen Departements-
chefen 

Personal 
Läkarpersonal 347 + 8 + 1 
Administrativ personal 409% + 10% + 4 
Psykologer, kuratorer och 

rehabiliteringspersonal 103% + 10% 
Sjuksköterskepersonal m. tl. 1 287 + 69% +28 
Laboratorie- och sjukvårds-

teknisk personal 187 + 9% 
Övrig vårdservicepersonal 828% 5% -20 
Ekonomipersonal 505 + 5 + 1 
Arbetare vid ortopediska 

verkstäderna 44 

3 711% 1 +107% +14 

Anslag 
Lönekostnader 181 080 000 +66 594000 -t-59 743 000 
Sjukvård 210 000 + 44000 + 30 000 
Reseersättningar 75 000 + 30 000 + 25 000 

Därav utrikes resor (10 000) (+ 9 000) (+ 4000) 
Lokalkostnader 22130 000 + 5 195 000 + 5 063 000 
Expenser 37 774 000 + 1759000 5 971 000 

Därav 
a) inventarier (5 280 000) (- 5 280 000) (+ 360 000) 
b) representation (10 000) (-) (-) 

Inventarier +12 590 000 
Automatisk databehandling 3 705 000 + 2195 000 - 1120 000 
Datamaskinanlaggningen 1 000 
Ortopediska verkstäderna + 1 000 + 1 000 

244 975 000 +ss 408 ooo +69 713 000 

1 Av tjänsterna är 436 % placerade vid Norrbackainstitutet och Eugeniahem
met. Medel för dessa tjänster har för budgetåret 1971/72 beräknats under för
slagsanslaget Täckning av driftkostnader för viss ortopedisk och pediatrisk 
verksamhet vid karolinska sjukhuset. Härtill kommer medel för tjänster för ge
nomförande av ändrade arbetstidsbestämmelser. 

:• 
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ministrationen vid sjukhuset är uppdelad på fyra byråer, nämligen en 
administrativ byrå, en personalbyrå, en driftbyrå och en planerings
byrå. 

Inkomster vid sjukhuset, som redovisas på driftbudgetens inkomst
sida under uppbörd i statens verksamhet, beräknas till 170 milj. kr. 
för budgetåret 1972/73 (1971/72 168 milj. kr.) 

Direktionen för karolinska sjukhuset 

Den 1 juli 1971 har till karolinska sjukhuset överförts dels sjukvårds
verksamheten med vissa tillhörande funktioner vid Norrbackainstitutet 
liksom även institutets byggnader och dels byggnader och viss personal 
vid Eugeniahemmet. Kostnaderna för verksamheten i Norrbackainstitu
tet och Eugeniahemmet bestrids för budgetåret 1971/72 från ett sär
skilt förslagsanslag, benämnt Täckning av driftkostnader för viss ortope
disk och pediatrisk verksamhet vid karolinska sjukhuset. I anslagsberäk

ningarna har direktionen utgått från att de belopp, som anvisats under 
nämnda täckningsanslag, skall för budgetåret 1972/73 ingå i förslagsan
slaget Karolinska sjukhuset: Driftkostnader. 

Enligt en under våren 1970 träffad överenskommelse om samordning 
av sjukvården vid karolinska sjukhuset med övrig sjukvård inom Stock
holms läns Iandstingskommun betjänar sjukhuset fr. o. m. den 1 januari 
1971 inom ramen för sina resurser landstingskommunens nordviistra 
sjukvårdsförvaltningsområde. Ett särskilt kontaktorgan under chefslä
karens ledning har inriittats för att underUitta niimnda samordning. 
Samarbetsfrågorna kan dock inte slutligt lösas förrän bl. a. visst upp
drag som anförtrotts den 17 juni 1970 åt en sakkunnig slutförts, näm
ligen att utreda de rättsliga och organisatoriska förutsättningarna för 
en förbiittrad samordning av sjukvården vid sjukhuset med övrig sjuk
vård inom för sjukhuset bestämda upptagningsområden. Skyldighe
ten för sjukhuset att ta emot patienter från vissa upptagningsområden 
har emellertid medfört ett starkt ökat tryck på sjukhusets resurser. 
Nordvästra förvaltningsområdet har dessutom en snabb befolknings
tillväxt. För att möta den stegrade bdastningen vid sjukhusets enheter 
har direktionen tvingats att inom de tillgängliga medelsramarna inrätta 
extra tjänster. Genom en rad rationaliseringsåtgärder - bl. a. genom 

automatisk databehandling - har sjukhusets kapacitet ökats, och då s~ir
skilt vid de öppn<t mottagningarna och laboratorierna. Åtgärderna är 
emellertid enligt direktionens mening inte tillrlickliga för att helt möta 

den ökade efterfrågan på sjukvård. 
Moderniseringen av sammanlagt 17 iildre vårdavdelningar i huvud

komplexet avslutas under hösten 1971. Närmast vidtar upprustning av 
den psykiatriska kliniken och en ombyggnad av lokaler inom Eugenia
hemmet, som skall utnyttjas för barnhahilitering samt barn- och ung

domspsykiatri. 
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Direktionen föreslår bl. a. att medel beräknas för vissa tjänster, som 
direktionen tidigare tvingats inrlitta siisom extra och som hittills kun
nat inrymmas i tillgängliga medelsramar till följd av att vissa vårdav
delningar varit stängda för ombyggnad. 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 65 000 372 kr. I beloppet ingår 
utgifter, som tidigare bestritts från förslagsanslaget Täckning av drift
kostnader för viss ortopedisk och pediatrisk verksamhet vid karolinska 

sjukhuset (prop. 1971: 49, SoU 1971: 13, rskr 1971: 129). 
2. Neurologiska klinikens mottagningar bör tillföras ännu en biträ

dande överläkare. Genom viss omorganisation vid ortopedisk-kirurgiska 
kliniken den 1 juli 1971 har undervisningen av medicine kandidater för
bättrats men den öppna vården i viss mån skurits ner. För att sjukvården 

skall kunna bibehållas i nuvarande omfattning bör en tjänst som biträ
dande överläkare inrättas vid kliniken. I stället kan vissa befintliga medel 

för två poliklinikläkare frånräknas. 
Den ökade arbetsbelastningen, som föranlett förlängda väntetider, mo

tiverar att en underläkare tillförs envar av de plastikkirurgiska och reu
matologiska klinikerna samt den neuroradiologiska avdelningen. För 

utökad könssjukvård behövs ytterligare en underläkare vid hudkliniken. 
Inom avdelningen för fysikalisk medicin bör en allmän medicinsk re
habiliteringsavdelning inrättas som ett första steg mot en rehabiliterings
klinik vid sjukhuset, vilket föranleder behov av ännu en underläkare. 
Förlossningarna vid kvinnokliniken blir flera och kraven på smärtfri 
förlossning ökar, vilket medför att centrala anestesiavdelningen måste 
medverka i ökande utsträckning. Även radiumhemmets gynekologiska 
avdelning har allt större krav på anestesiologisk hjälp vid olika ingrepp. 
Anestesiavdclningen behöver därför ännu en underläkare. 

Sammanfattningsvis föreslår direktionen en ökning av läkarpersona
len med två biträdande överläkare och sex underläkare. (+ 948 206 kr.) 

3. Enligt den nya sjukvårdslagstiftningen och det ändrade reglemen
tet för karolinska sjukhuset gäller fr. o. m. den 1 januari 1971, att flera 
överläkare kan finnas vid samma klinik med en av dem som klinik
chef. Härigenom kan bl. a. en subspecialitet företrädas inom kliniken 
av en överläkare. Sjukhusets läkarråd har föreslagit, att 20 tjänster som 
biträdande överläkare förvandlas till överläkartjänster. Läkarrådet har 
därvid beaktat även andra behov än det av subspecialisering. I avvaktan 
på resultatet av vissa utredningar föreslår direktionen emellertid, att 
fyra tjänster som överläkare inrättas i utbyte mot tjänster som bitriidan
de överläkare, nämligen överläkare i neuroanestesi vid centrala anestesi
avdelningen, i sjukhushygien vid kliniskt-mikrobiologiska centrallabora
toriet, i barnkardiologi vid barnmedicinska kliniken samt i foniatri vid 
öron-, näs- och balskliniken. I dessa fall har direktionen funnit det ange

läget att nu få företrädare i överläkareställning för redan vid sjukhuset 
etablerade subspecialiteter. Vidare bör en befintlig extra tjänst som över
läkare vid radiumhemmet bli extra ordinarie. 
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För att bl. a. trygga kontinuiteten i verksamheten vid ifrågavarande 
sjukvårdsenheter bör fyra underläkartjiinster omvandlas till tjänster som 

biträdande överläkare vid envar av barnkirurgiska kliniken, blodcentra
len, socialmedicinska avdelningen och thoraxklinikernas kliniskt-fysio
logiska laboratorium. 

Sammanlagt föreslår direktionen åtta utbyten av läkartjänster. 
(+ 161 599 kr.) 

4. Verksamheten vid de ortopediska verkstäderna vid Norrbacka
institutet bör fr. o. m. budgetåret 1972/73 bedrivas som uppdragsverk
samhet. Inflytande inkomster - vilka för budgetåret 1972173 beräknas 
till ca 6 milj. kr. - bör få användas för att bestrida utgifterna för verk
samheten. Medel för lönekostnader för personalen vid verkstäderna -
som för budgetåret 1972/73 beräknas till 3 060 000 kr. och under inne
varande budgetår bestrids från tidigare berört täckningsanslag - be
höver därför inte beräknas under förevarande driftkostnadsanslag. Me

del för vissa omkostnader, vilka för budgetåret 1972/73 beräknas till 
sammanlagt 2 843 000 kr. och f. n. bestrids från täekningsanslaget, be
höver inte heller tas upp. I stället bör en särskild anslagspost, benämnd 
Ortopediska verkstäderna, tas upp med ett formellt belopp av 1 000 kr. 
I den mån verkstäderna erhåller tjänster från andra enheter inom sjuk

huset, bör kostnaderna hiirför belasta verkstäderna och motsvarande 
belopp gottskrivas inkomsttiteln Inkomster vid karolinska sjukhuset. 
(- 5 902 000 kr.) 

5. För verksamheten vid förutvarande Eugeniahemmet, vilken avses 
komma att omfatta en långvårdsavdelning för barn med 40 vårdplatscr 
samt en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik med tills vidare 20 vård
platser - varav tio för tonåringar och tio för mindre barn - behövs 
ett tillskott av tre kontorsskrivare, en psykolog, två kuratorer, en chef
gymnast, tre sjukgymnaster, tre avdelningsföreståndare (varav en med 
halvtidstjänstgöring), en arbetsterapevt, tre sjuksköterskor och 20 skö
tare. I stället kan följande tjänster dras in, nämligen för ett kontors
biträde (med halvtidstjänstgöring), fyra sjukgymnasttjänster (»med up
pehåll»), sju barnsköterskor, elva vårdare (varav en med halvtidstjänst
göriog) och sexton sjukvårdsbiträden. Sammanlagt kan således antalet 
tjänster minskas med två tjänster (varav en med halvtidstj[instgöring). 

(+ 141 947 kr.) 
6. Den veneriska mottagningen vid hudkliniken, som före den 1 

januari 1971 endast tillhandahållit könssjukvård för patienter från Solna 
och Sundbyberg, skall fr. o. m. nämnda dag svara för nordviistra för

valtningsområdet som upptagningsområde. Härigenom har belastningen 
på mottagningen blivit så betydande att den förutom tidigare nämnd 
underläkare även bör tillföras en kansliskrivare (läkarsekreterare), en 
avdelningsföreståndare, en sjuksköterska, en undersköterska och ett 

sjukvårdsbiträdc. (+ 201 981 kr.) 
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7. Vid en upprustning av psykiatriska kliniken blir akutmottagningen 
och intagningsavdelningen vid kliniken skilda åt. Samtidigt bör vård
pcrsonalen förstärkas med elva skötare (varav en med deltidstjänst
göring). Härigenom kan bl. a. det ökande antalet grava berusningsfall 
omhändertas på ett bättre sätt. I stället kan två underskötersketjiinster 
och sex sjuk vårdsbiträdestjänstcr (varav en med halvtidstjiinstgöring) 
dras in.(+ 143 296 kr.) 

8. I sjukhusets utbildningsverksamhet uppstår framför allt stora löne
kostnader för elever. Utbildningen av sjukhusets personal är viktig för 

att personalen skall kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Sjukhuset bör 
få medel, som täcker merutgifterna för utbildningsverksamheten. Direk
tionen föreslår att 1,6 milj. kr. beräknas för iindamålct. ( + l 173 000 
kr.) 

9. Arbetstidsförkortningen enligt den allmänna arbetstidslagen (1970: 
103), som genomförs den 1 januari 1972, beräknas för budgetåret 
1972/73 medföra ett medelsbehov av 2,9 milj. kr. i vad avser läkar
personalen och 4 760 000 kr. i vad avser övrig personal. För iindamålet 
har 2 milj. kr. beräknats för budgetåret 1971/72. Genom att pingst
afton och nyårsafton jämställs med helgdagar, ökar utgifterna med yt
terligare 200 000 kr. ( + 5 860 000 kr.) 

10. För att möta den ökande arbetsbelastningen vid karolinska sjuk
huset behövs enligt direktionen utöver vad som nämnts följande pcrso
nalförstiirkningar vid kliniker och andra sjukhusenheter. 

Den administrativa personalen bör förstärkas med en kontorsskrivare, 
fem kansliskrivare (varav en med halvtidstjänstgöring) och två kontors
biträden (varav en med halvtidstjänstgöring). 

I fråga om psykologer. kuratorer och rehabiliteringspersonal bör 
foniatriska avdelningen tillföras en biträdande psykolog och en logo
pedassistent, avdelningen för fysikalisk ml!dicin en biträdande psykolog 
och tre sjukgymnaster samt audiologiska avdelningen en hörsclvårds
assistent (med halvtidstjfö1stgöring). 

När det gäller sjuksköterskepersonal m. fl. behövs en föreståndare vid 
driftbyrån, tre avdelningsförestiindare (varav en med halvtidstjänstgö
ring), tolv sjuksköterskor (varav en med halvtidstjänstgöring), tjugo un
dersköterskor och femton barnsköterskor. 

Följande laboratorie- och sjukvårdstcknisk personal bör tillkomma, 
n1imligen en instruktionslaboratris vid kliniskt-mikrobiologiska central
laboratoriet, en avdelningsförcståndarc vid kliniskt-farmakologiska av

delningen, fem laboratorieassistenter, en röntgenassistent, två labora
torietckniker och en tekniker. Två tjänster som avdelningsföreståndare 
(varav en med halvtidstpnstgöring) vid nlimnda centrallaboratorium kan 
därvid dras in. 

Ekonomipersonal och övrig vårdservicepersonal bör utökas med dels 
en städinspektör, tv{t ingenjörer, en vaktmästarföm1an och en uppsy-



Prop. 1972: 1 Bilaga 7 Socialdepartementet 104 

ningsman vid driftbyrån och dels femton sjukvårdsbiträden. 
Sammanlagt innebär direktionens förslag i denna del en ökning med 

93 tFinster. (3 733 513 kr.) 
11. Underhåll och viss anskaffning av inventarier har hittills bekos

tats från en delpost under anslagsposten till expenser. Medel för viss 
anskaffning av inventarier har även st:illts till förfogande under reser

vationsanslaget Karolinska sjukhuset: Utrustning. Direktionen föreslår. 
att medel för underhåll och ersättningsanskaffning av inventarier för 
den löpande driften i sin helhet ber~iknas under en särskild anslagspost 
i driftkostnadsstaten, ben~imnd Inventarier. Sjukhusmaterielen förslits 
snabbt och måste noga underhållas bl. a. från medicinskt tekniska siikcr
hetssynpunkter. Därför bör ett belopp, som motsvarar åtminstone 8 % 
av äteranskaffningsvärdet av materielen vilket f. n. uppskattas till mer 

än 70 milj. kr., beräknas för underhåll av materielen. Direktionen före
slår att 5,6 milj. kr. anvisas för detta ändamålet. Direktionen räknar 
vidare med en avskrivningstid av tio år för sjukhusets röntgen- och 

strålbehandlingsutrustning med ett nuvärde av 22 milj. kr. samt för 
viss annan utrustning med ett nuvärde av 32 milj. kr. För viss tyngre 
mekanisk materiel till ett värde av 6 milj. kr. beriiknas avskrivnings
tiden till femton år. Mot denna bakgrund beräknar direktionen ett me
delsbehov av 6,8 milj. kr. för återanskaffning av förslitna inventarier. 
Härutöver behövs 190 000 kr. för motsvarande ~indamål vid Norrbacka
institutet och Eugeniahemmet. som inte omfattats av nyssnämnda beräk

ningar.(+ 12 590 000 kr.) 
12. Direktionen beräknar. att kostnaderna för driften av datacentra

len vid karolinska sjukhuset, som den I juli 1971 administrativt inord
nats i sjukhuset, kommer att uppgå till 2,9 milj. kr., om ber~iknade 

inkomster från externa kunder fråndras. Omkostnader i övrigt och löne
kostnader för viss personal beräknas till 3 milj. kr. Direktionen har 
därvid bl. a. beräknat medel för vissa kostnader för ett patientdatasystem 
vid thoraxklinikerna. som tidigare bestritts av Stansaab Elektronik ak
tiebolag under arbetet med utvecklingen av systemet. ( + 2 135 000 kr.) 

Remissyttranden 

Socialstyre/sen erinrar inledningsvis om de förslag om bl. a. ny kon
struktion av fäkartjänster, som lagts fram (SOU J 971: 68). En anpass
ning bör ske av vissa fäkartjiinster vid karolinska sjukhuset i samband 
med det slutliga ställningstagandet till förslagen. Styrelsen betonar, att 
karolinska sjukhuset betraktas som en del av sjukvårdsresurserna i 
Stockholms läns landstingsområde. Sjukhuset får därför tilldelas läkar
tjänster inom ramen för det utrymme, som avsatts att disponeras inom 
landstingsområdet för kalenderåren 1972 och 1973. Mot denna bak
grund tillstyrker socialstyrelsen inrättande av en tjänst som biträdande 
överläkare i utbyte mot två poliklinikläkare vid förutvarande Norr· 
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backainstitutet samt fyra underläkartjiinster, de senare vid plastikkirur
giska och reumatologiska klinikerna, neuroradiologiska avdelningen resp. 
avdelningen för fysikalisk medicin. Vidare tillstyrks förslagen att fyra 
tjänster som bitrlidande överfäkare vid centrala anestesiavdelningcn, 
kliniskt-mikrobiologiska centrallaboratoriet, barnmedicinska kliniken 
resp. öron-, näs- och halskliniken omvandlas till överläkartjänster i sub
specialitcterna neuroanestesi, sjukhushygien, barnkardiologi resp. fo

niatri. Övriga förslag om fäkartjänstcr kan styrelsen inte tillstyrka. 
Riksrevisionsvcrkct anför i frågan om medclsanvisningen för inven

tarier och utrustning vid karolinska sjukhuset att medelsbehovet för ut
rustning bör motiveras av utrustningens tekniska kvalitet och förmåga 
att bidra till att uppfylla målet för sjukhusets verksamhet. Sjukhuset 
kan emellertid få bfötre möjligheter att göra en avvligning mellan upp
rustning, återanskaffning och nyinvestering om samtliga kostnader be
strids från rescrvationsanslaget Karolinska sjukhuset: Utrustning. Kost
naden för egen personal, som underhåller och tillverkar inventarier och 
utrustning, kan också bestridas från utrustningsanslaget. Enligt gällande 
riktlinjer för anskaffning av inventarier och utrustning hos myndighe
ter med programbudget bekostas anskaffning eller tillverkning av till

gtmgar till ett vlirde av minst 10 000 kr. och med en livsfängd av mer 
iin tre år via utrustningsanslag. övrig anskaffning av inventarier och 
utrustning sker via programanslag, som belastas med ränta och avskriv
ningar på det ännu inte avskrivna v1irdet av befintlig utrustning. Inom 
sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationa\iseringsinstitut 
(Spri) utreds f. n. möjligheterna att införa programbudgetmässiga princi
per inom sjukvårdsadministrationen. En samlad lösning av anslagskon
struktion och redovisningsorganisation för sjukhussektorn bör avvaktas. 
Medelsanvisning över reservationsanslag ansluter dock bättre till vad 
som f. n. gäller inom landstingen. En del av karolinska sjukhusets pro
blem kan emellertid lösas av en vm upplagd kostnadsrcdovisning utan 
att slittet för medelsbehovets beräkning behöver lindras. 

Statskontorct tillstyrker framlagda förslag. om medel för automatisk 
databehandling (ADB). Statskontoret framhåller dock att det lir osäkert 
om de beräknade inkomsterna av 500 000 kr. från externa användare 
kan uppnås. Den planerade utökningen av sjukhusets totala ADB-verk
samhet fordrar vidare stora insatser av systempersonal m. fl. Sålunda 
sfäller t. ex. en utvidgad drift av journalrutincr ökade krav p[L säkerhet 
och sekretess. Vidare fordras personal för kontroll och journaldistribu
tion. Sjukhusets krav på datamaskinkapacitet jämte kraven från externa 
användare närmar sig maximum för vad sjukhusets datamaskinanlägg

ning kan prestera. Detta kommer att aktualisera förstärkning eller byte 

av nuvarande anHiggning. 
Sjukvårdens och .wcialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut 

(Spri) framhåller att Spri, för att kunna svara för den allmänna utveck-

4* Riksdagen 1972. 1 saml. Nr 1. Bil. 7 
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lingen av rationella ADB-rutiner inom sjukvården, måste ha en omfat
tande och välorganiserad samverkan med huvudmän, som disponerar 
resurser för A DE-utveckling. Spri deltar sålunda i vissa överläggningar 

mellan karolinska sjukhuset och Stockholms läns landsting i syfte att 
få en samordning mellan ADB-utvecklingen i stockholmsområdet och 

Spris verksamhet. Det är dock enligt Spri för tidigt att uttala sig om om

fattning och inriktning av samt former för en sådan samordning. I av

vaktan på denna samordning bör verksamheten vid karolinska sjukhuset 

inte vidgas eller låsas. 
Nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande (NUU) framhåller 

att resurserna för karolinska sjukhuset och Huddinge sjukhus bör sam
ordnas och balanseras. En dubblering - och därigenom en splittring -
av resurserna för ifrågavarande högspecialiserade verksamhet bör så 
långt det är möjligt undvikas. Nya vårdresurser inom Stockholms läns 
landsting på regionsjukhusnivå bör endast få tillkomma vid karolinska 

sjukhuset och Huddinge sjukhus. Befintliga resurser på denna nivå vid 
andra sjukhus bör efter hand överföras till nämnda två sjukhus. Enligt 
nämnden bör samma principer tillämpas vid planeringen för forskning 

i anslutning till sjukvården. Bl. a. mot denna bakgrund ifrågasätter NUU 
om inte en översyn bör ske av hittills glillande förutsättningar för pla
neringen för karolinska sjukhuset. Därvid bör även klargöras vilken om
fattning sjukhusets centrallasaretts- och normallasarettsfunktioner bör 
ha. Omfattningen på längre sikt av den öppna vården vid sjukhuset 
övervägs f. n. i utbyggnadsplaneringen, som bedrivs i samråd med NUU. 

NUU kan inte bedöma om den föreslagna omfattningen av ADB
verksamhcten för budgetåret 1972/73 är rimlig. Medel för utvccklings
oeh rationaliseringsarbete, som ligger utanför den verksamhet som nor
malt bedrivs vid undervisningssjukhus, bör emellertid anvisas av Spri. 

NUU föreslår, att man undersöker möjligheterna att avveckla sjuk
husets insatser i fråga om uppförande och drift av personalbostäder. 
Verksamheten vid de ortopediska verkstäderna vid Norrbackainstitutet 
bör förutsättningslöst ses över i nära kontakt med berörda landstings
organ. Möjligheterna att samordna hjälpmedelsverksamheten inom lands
tingsområdct bör tillvaratas. NUU har inte något att erinra mot att 
denna verksamhet tills vidare redovisas som uppdragsverksamhet. 

I avvaktan på en samlad lösning av anslagskonstruktion och redovis
ningsorganisation för hela sjukhussektorn i fråga om medel för inven
tarier kan en ökad andel av medlen för underhåll, investering och re

investering anvisas under reservationsanslag på det sätt, riksrcvisions
verket föreslagit. Pågående inventering av befintlig utrustning samt upp
ställda prestationskrav bör i första hand vara underlag för beräkningen 
av medelsbehovet. Den av sjukhuset angivna beriikningen på grundval 
av återanskaffningsvärdet för befintlig utrustning kan NUU inte till

styrka. 
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Departementsclzefen 

Utgifterna för verksamheten vid Norrbackainstitutct och Eugcnia

hemmet, som införlivats med karolinska sjukhusets verksamhet den 1 
juli 1971, bestrids under innevarande budgetår från förslagsanslagct 
Täckning av driftkostnader för viss ortopedisk och pediatrisk verksam
het vid karolinska sjukhuset (prop. 1971: 49, SoU 1971: 13, rskr 1971: 
129). Jag beräknar nu medel för denna verksamhet under förevarande 
anslag. 

Vid den plastikkirurgiska kliniken, som även svarar för handkirurgi, 
finns endast en underläkartjänst. I likhet med direktionen och socialsty
relsen anser jag att kliniken bör tillföras ännu en underläkartjiinst. Jag 
beräknar medel härför (2). 

Inom Eugeniahemmets lokaler kommer under budgetåret 1971/72 
att inrättas dels en långvårdsavdclning för barn med 40 vårdplatscr och 
dels en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik. Direktionen föreslår, att 

sistnämnda klinik tills vidare skall omfatta 20 vårdplatscr, varav 10 
för tonåringar och 10 för mindre barn. Jag vill här understryka, att 

erfarenheterna från driften av kliniken måste avvaktas, innan slutlig 
ställning kan tas till vilket antal vårdplatser för denna verksamhet som 

skall inrymmas i Eugeniahemmets lokaler. I avvaktan härpå är jag emel
lertid beredd att tills vidare godta föreslaget platsantal. Direktionen har 

lagt fram förslag till viss ändrad personaluppsättning för långvårds
avdclningen och kliniken. Mot bakgrund av direktionens förslag beräk

nar jag medel för tjänster för dels en förste sjukgymnast och tre sjukgym
naster - varvid fyra sjukgyrrinasttjänster med viss för här ifrågavarande 
ändamål olämplig tjänstekonstruktion kan dras in - och dels tre av

delningsföreståndare, varav en med halvtidstjänstgöring, tre sjuksköters
kor och tjugo skötare. Därvid kan personalen samtidigt minskas med 
sju barnsköterskor, elva vårdare, varav en med halvtidstjänstgöring, och 
sexton sjukvårdsbiträden. Jag tar vid mcdelsberäkningen hänsyn här
till (5). 

Kungl. Maj:t har i april 1971 bl. a. uppdragit åt direktionen att låta 
upprusta den psykiatriska kliniken inom viss kostnadsram. Genom upp
rustningen blir bl. a. akutmottagningen och intagningsavdelningen skil
da åt. Om vårdpersonalen vid kliniken samtidigt förstärks med skötar

personal, ökas klinikens möjligheter att ta hand om svåra berusnings
och förgiftningsfall. Jag beräknar medel för tio skötartjänster. Två 

underskötersketjänster och sex sjukvårdsbiträdestjänster, varav en med 
halvtidstjänstgöring, kan därvid dras in. Jag tar hänsyn härtill när jag 

beräknar erforderliga medel (7). 

Karolinska sjukhuset är fr. o. m. den 1 januari 1971 ett bassjukhus 

för Stockholms läns landstingskommuns nordvästra sjukvårdsförvalt

ningsområde enligt en överenskommelse härom med landstingskom

munen. Bl. a. har hudklinikens mottagning för könssjukvård, som ti-
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digare lämnat vård åt patienter från Solna och Sundbyberg, fr. o. m. 

nämnda dag fått hela nordvästra förvaltningsområdet som upptagnings

omräde. Det har medfört en betydligt ökad arbetsbelastning pa mottag

ningen, som av den anlt:dningen bör tillföras ett biträde, en avdcl

ningsförcståndare, en sjuksköterska, en undersköterska och ett sjuk

vårdsbiträde med halvtidstjänstgöring. Jag beräknar medel för ändamå

let (6). 

Åtagandet för sjukhuset att ta emot patienter från bestämda upp

tagningsområden har åstadkommit en ökad belastning av sjukhusets re

surser även i övrigt. Jag finner mig mot denna bakgrund böra beräkna 

medel för följande tjänster, nämligen två kansliskrivare, ett kontors

biträde, två avdelningsföreständarc, varav en med halvtidstjänstgöring, 

fyra sjuksköterskor, varav en med halvtidstjänstgöring, tre undersköter

skor, en föreståndare vid driftbyrån, ett sjukvårdsbiträde och en städ

inspektör (10). 

Jag vill i detta sammanhang betona, att det fulla sjukvärdsansvaret 

alltjämt åvilar landstingskommunen. En särskild utredningsman har till

kallats med uppdrag att utreda de rättsliga och organisatoriska förutsätt

ningarna för att - utan ändring av huvudmannaskapet för karolinska 

sjukhuset - erhålla en förbättrad samordning av sjukvården vid sjuk

huset med sjukvården inom för sjukhuset bestämda upptagningsområ

den för skilda medicinska specialiteter. 

Direktionen har föreslagit, att verksamheten vid de ortopediska verk

städerna fr. o. m. budgcttirct 1972/7 3 skall bedrivas som uppdragsverk

samhct. Inflytande inko:l1Ster skall därvid få användas för att bestrida 

utgiftern:.i. för verksamheten. Förslaget innebär, att en s~irskild anslags

post, bcn1imnd Ortopediska verkstäderna, tas upp med ett formellt be

lopp av 1 000 kr. i sjukhusets stat. Jag finner det ~ind:imålsenligt med 

h~insyn t!ll verksamhetens art att en sådan specialstat införs för de orto

pediska verkstäderna. Det bör ankomma på Kungl. Maj:t att besluta om 

dispositionen av överskott i verksamheten. 

Vid anslagsberlikningen har jag vidare berliknat vissa medel för ge

nomförande av arbctstidsförkortning för fäkare och annan personal vid 

sjukhuset enligt allmänna arbctstidsl<!gcn (1970: 103) och träffade av

tal. 

Vad angår direktionens förslag till ändrad anr;lagskonstruktion m. m. i 

fråga om inventarier är jag inte beredd att nu än<lra g;rnande ordning, 

som inneb1ir att underhåll och löpande anskaffning av mindre dyrbara 

inventarier bekostas från en delpost under expcnsposten under det att 

övrig inventarieanskaffning sker med anlitande av medel från ett sär

skilt utrustningsanslag. 

Direktionen har den 1 juli 1971 övertagit ansvaret för verksam

heten vid en befintlig datamaskinanläggning vid sjukhuset. Kungl. Maj:t 

har den 27 maj 1971 bl. a. meddelat föreskrifter om hur kostnader 



Prop. 1972: 1 Bilaga 7 Socialdepartementet 109 

och intäkter för anläggningen skall bokföras m. m. Avsikten är att 
datamaskinanläggningcn skall redovisa intäkter som täcker utgifterna 
genom att sjukhuset betalar efter viss taxa. Detta bör gälla även i fort
sättningen. Undersökningar pågår för att klarlägga lönsamheten hos an
läggningen. Resultaten härav får bli avgörande för ställningstagande till 
frågan om databearbetningen framdeles skall ske med egen datamaskin
anläggning eller på annat sätt. 

Direktionen har föreslagit, att särskilda medel beräknas för vissa kost
nader för ett patientdatasystem, som hittills finansierats av ett enskilt 
företag. Då kostnaderna för detta datasystem är i allt väsentligt att be

trakta som utvecklingskostnader bör de i huvudsak bestridas i annan 
ordning. Den mindre del av kostnaderna som kan komma att falla på 
sjukhuset bör i så fall bestridas genom omdispositioner inom ramen för 
detta anslag. 

Direktionen har i en särskild framställning hemställt om medel för 

vidareutveckling av ett nytt budget- och redovisningssystem. Avsikten 

är att komplettera kostnadsställebokföringen vid sjukhuset med en bud
getering på kostnadsställen för att möjliggöra en bättre kostnadsupp

följning. Framställningen prövas f. n. av Kungl. Maj:t. 

Vid karolinska sjukhuset pågår också utveckling av rutiner för auto
matisk databehandling av inregistrering, bokning och debitering av pa
tienter inom thoraxklinikerna, vid de kirurgiska, medicinska och endo
krinologiska poliklinikerna samt inom en akutmottagning. Som jag an
förde vid min anmälan av detta anslag i 1971 års statsverksproposition 
skall detta utvecklingsarbete vara avslutat före den 1 juli 1972. Till
räckligt underlag saknas ännu för en bedömning av lönsamheten m. m. 
hos projektet. Det bör få ankomma på Kungl. Maj:t att besluta om de 
omdispositioner mellan anslagsposter som kan bli aktuella till följd av 
besparingar på avlöningsmedel m. m. om rutinerna befinns lönsamma 
och lämpliga för rutindrift. 

Jag beräknar sammanlagt drygt 2,5 milj. kr. för datarutiner vid karo
linska sjukhuset under nästa budgetår. 

Vid karolinska sjukhuset har indittats ett särskilt internationellt cen
trum för fortplantningsforskning. Kostnaderna härför bestrids av världs
hälsovårdsorganisationcn (WHO). Erfarenheterna är goda och det kan 

bli fråga om en utbyggnad av verksamheten. En eventuell utbyggnad 

kommer i så fall att bekostas av WHO. Ersfötningarna från WHO bör 
därvid få anlitas för att direkt bekosta utgifterna. 

Kungl. Maj:t har efter prövning i varje särskilt fall medgivit ersätt

ning av statsmedcl - utan att skadcståndsskyldighet förelegat - för 

skada som uppkommit i samband med vård eller behandling vid sjuk

huset. Vid beräkningen av anslaget för nästa budgetår har jag beaktat 

behovet av medel för sådana ändamål. 

Riksdagen bör underrättas om att Kungl. Maj:t den 26 mars och 
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den 24 september 1971 medgett överskridanden av anslagsposten Ex
penser för budgetåret 1970171 med sammanlagt ca 5 360 000 kr. Hlirav 
avser ca 2,6 milj. kr. utgifter som borde ha belastat tidigare budgetår. 
överskridandet hänger samman med en ökad åtgång av främst läkeme

del och förbrukningsartiklar. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

314 688 000 kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslar riksdagen 

att till Karolinska sjukhuset: Driftkostnader för budgetåret 
1972173 anvisa ett förslagsanslag av 314 688 000 kr. 

G 2. Karolinska sjukhuset: Utrustning 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

7 766 088 
6 575 000 
6 230 000 

Direktionen för karolinska sjukhuset 

Reservation 7 694 000 

Medelsbehovet för anskaffning av utrustning till karolinska sjukhuset 
framgår av följande sammanställning. 

1. Utrustning av befintliga kliniker m. m. 
2. Fortsatt utrustning av två angiolaboratorier inom 

röntgendiagnostiska institutionen 
3. Utrustning för kvinnoklinikens hormonlaboratorium 
4. Utrustning för medicinsk-tekniska sektionen 
5. Skyltning 
6. Utrustning för den audiologiska avdelningen 
7. Utrustning för fotolaboratorier m. m. 
8. Utrustning till endokrinologiska kliniken 

Summa 

2 860 000 

1130 000 
250 000 
200 000 
100 000 
150 000 
860 000 
310 000 

5 860 000 

Medel för sådana behov av utrustning, som innebär att helt nya ända
mål tillgodoses eller att verksamheten vid sjukhuset görs mera effektiv, 
bör anvisas under detta utrustningsanslag. övriga medelsbehov har di
rektionen tagit upp under driftkostnadsanslaget. 

1. Klinikchefer m. fl. har lämnat förslag om anskaffning av utrust
ning för den löpande verksamheten till en kostnad av ca 6 milj. kr. 
Huvudparten avser den röntgendiagnostiska institutionen och labora

torieblocket. Sjukhuset bör följa med i den snabba utvecklingen ifråga 
om ny utrustning. Inköp av förhållandevis dyrbar utrustning till labo

ratorieblocket innebär att behovet av personal begränsas. 
2. Direktionen har lagt fram ett utrustningsförslag om totalt 1 990 000 

kr. för utrustning av två angiolaboratorier inom den röntgendiagnostis
ka institutionen. För anskaffning av utrustning under budgetåret 1972173 
enligt förslaget erfordras 1 130 000 kr. 

3. Viss forskningsvcrksamhet har flyttats från hormonlaboratoriet 
inom kvinnoklinikens lokaler till en nyuppförd forskningsbyggnad. De 
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ledigblivna lokalerna behöver, sedan de blivit ombyggda enligt fram
lagt förslag härom, utrustning av möbler, apparatur m. m. till ett belopp 
av ca 750 000 kr. Kostnaden för budgetåret 1972173 beräknas till 
250 000 kr. 

4. För att verksamheten vid den medicinskt-tekniska sektionen skall 
kunna utvecklas behövs viss utrustning. 

5. Utrustning behövs för en genomgripande omläggning av skylt
ningen inom sjukhusområdet. 

6. Den audiologiska verksamheten som f. n. bedrivs i otillräckliga 
lokaler, kan genom ombyggnad av f. d. verkstadslokaler få ytterligare 
utrymmen. I samband med ombyggnaden behöver ny utrustning - främst 
mätboxar och instrument - anskaffas. 

7. Den fotografiska verksamheten vid sjukhuset är i dag starkt splitt
rad. Den finns knuten till åtta olika enheter. Genom att fotograferna kan 
placeras centralt i nya lokaler, som tillkommer genom påbyggnad i 
samband med den s. k. fläktrumsvåningen, kan i vissa ledigblivna loka
ler erhållas en audiovisuell central med bl. a. en studio, som ger möj
lighet till inspelning av undervisningsmateriel för färg-TV. Direktionen 
föreslår att 360 000 kr. anvisas till utrustning för den centraliserade 

fotoverksamheten samt att 500 000 kr. anvisas för att påbörja utrust
ningen av en audiovisuell central vid sjukhuset. 

8. Inom endokrinologiska klinikens laboratorium har på senare år 
vissa rutinberäkningar lagts över på en dator av typ PDP 8. Verksam
heten inom laboratoriet samordnas f. n. med hormonlaboratoriet inom 
kvinnokliniken, varigenom en dubblering av viss verksamhet före
byggs. I takt härmed skall utnyttjandet av datorn ökas varför an
skaffning av en dator PDP 12 med större kapacitet (minneslagring 
m. m.) planerats. Kostnaderna beräknas uppgå till ca 200 000 kr. med 
kringutrustning. Antalet analyser ökar. Med ett rationellt samordnat 
utnyttjande av PDP 12 mellan nämnda laboratorier kan viss ökning 
av personalen avvärjas. För genomförande av planerade rutiner krävs 
vidare kompletteringar med remsstansutrustning till en uppskattad kost
nad av 110 000 kr. 

Remissyttranden 

Nämnden för undervisningssjuklrnsens utbyggande (NUU) - som av

styrker föreslagen omläggning av mcdelsanvisningen för bl. a. inventa
rieanskaffning - erinrar om att 4,1 milj. kr. beräknats för innevarande 
budgetår för inköp av utrustning till kliniker m. m. vid sjukhuset. En 

viss ökning av ramen är rimlig. Huvuddelen avser röntgenutrustning. I 
avvaktan på ett dimensionerande underlag för röntgenverksamhetens 

framtida omfattning och fördelning inom sjukhuset bör återhållsamhet 
iakttas när det gäller medel till anskaffning av sådan utrustning. För fort
satt utrustning till två angiolaboratorier bör beräknas 1,1 milj. kr. NUU 

har ingen erinran mot förslagen om medelsanvisning för hormonlabo-
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ratorict och audiologiska avdclni.ngcn. Behovet av medel till mcdicinsk
tekniska sektionen bör beaktas vid fastställande av berörda ram. Skylt
ning bör ske på grundval av en plan. Kostnaderna härför bör eventuellt 
bestridas av medel för fastighetsunderhåll. NUU är inte beredd att yttra 
sig över förslaget om utrustning för fotolaboratorier m. m. i avvaktan 
på vissa pågående undersökningar. Föreslagna nyanskaffningar till en
dokrinologiska kliniken av viss dator m. m. är enligt NUU av mycket ex
klusiv art. NUU kan inte nu tiilstyrka förslaget. Det bör närmare över
vägas i samband med fortsatt planering av utrustningen av berörda 
laboratorier. 

Departementschcfen 

Som jag tidigare nlimnt under punkten G I bör hittillsvarande princi
per för bestridande av utrustningskostnader vid karolinska sjukhuset 

tills vidare inte ändras. Mot denna bakgrund beräknar jag 4.6 milj. kr. 
för nyinköp :.tv utrustning till befintliga kliniker och avdelningar vid 

sjukhuset. 
Vidare beräknar jag 1 630 000 kr. för fortsatt ansko.ffning av utrust

ning i samband med den allmänna upprustningen av sjukhuset och för 

automatisk databehandling. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslär riksdagen 

att till Karolinska sjukhuset: Utrustning för budgetåret 1972173 
anvisa ett reservationsanslag av 6 230 000 kr. 

G 3. Akademiska sjukhuset i Uppsala: Avlöningar till läkare 

1970/71 Utgift 33 619 603 
1971/72 Anslag 33 198 000 
1972/73 Förslag 40 408 000 

Akademiska sjukhuset i Uppsala har uppförts av Uppsala universitet 
i samarbete med Uppsala läns landsting för läkarutbildningen och läns
sjukvården. Sjukhuset ägs av staten men drivs enligt avtal mellan sta
ten och landstinget i nlira samarbete med landstinget, som lämnar drift
bidrag m. m. (prop. 1951: 123, 1953: 161, 1961: 79, 1967: 105, 1968: 
71). Akademiska sjukhuset är enligt avtal även regionsjukhus för upp

salaregionen (prop. 1963: 1 bil. 7 s. 461, 1967: 105, 1969: 102). För
handlingar pågår med Uppsala liins landsting angående översyn av 
gällande samarbetsavtal m. m. Samarbetsavtalet m. m. är uppsagt att 

upphöra med utgången av juni 1971 men timimpas i avvaktan på nytt 
avtal, dock längst t. o. m. den 30 juni 1972. Enligt planerna för sjuk
husets utbyggnad skall antalet vårdplatscr ökas frfm f. n. omkring 1 500 

till ca 1 750. 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Direktionen 

Personal 
Läkare 197 +27 

Ansiag 
Lönekostnader 33 198 000 +10 479 000 

Direktionen för akademiska sjukhuset i V ppsala 

I. Löneomräkning 5 460 700 kr. 

Departements-
chefen 

+4 

+7210000 

2. Uppsala läns landsting har tidigare drivit ett cytologiskt laborato
rium inom sjukhuset. Numera har personalen vid laboratoriet utom lä
karna förts över till sjukhusets personalförteckning. Tjänster för läkar
na - en överläkare och en underläkare - bör nu inrättas vid akademiska 
sjukhuset.(+ 338 000 kr.) 

3. Frakturkirurgiska verksamheten kommer att flyttas från den ki
rurgiska kliniken till den ortopediskt kirurgiska kliniken, som vid in
flyttning i det nya kirurgiska blocket ökar antalet vårdplatscr från 50 
till 92. Frakturkirurgin iir en väl avgränsad subspecialitct inom ortope
disk kirurgi. För verksamheten bör en tFinst som överläkare i fraktur
kirurgi inrättas vid ortopediskt kirurgiska kliniken. (+ 183 000 kr.) 

4. En tjänst som överläkare bör inrättas vid sjukhusets medicinska 
poliklinik. Härigenom får man en kontinuerlig enhetlig ledning av verk
samheten, som innefattar kontakter även med den öppna vården utanför 
sjukhuset. Tjänsteinnehavaren kan således vara konsult för den invär
tes-medicinska öppna vården inom landstingsområdet, vilket innebiir en 
modernisering av vården i riktning mot en integrering av sluten och 
öppen vård inom specialiteten. överläkarens uppgifter bör regleras i 

särskild instruktion. ( + 183 000 kr.) 
5. Anestesiavdclningen får när den flyttat in i det nya kirurgiska 

blocket ytterligare 24 platser för intensivvård m. m. samt större ar
betsbörda genom den utökade kirurgiska verksamheten. Ännu en tj:inst 
som bitrlidande överläkare bör därför inrättas vid avdelningen. -
B;irnkirurgiska kliniken får yHcrligare ca 25 vårdplatser samt ökade ut

rymmen får öppen vård i det nya blocket, vilket motiverar att kliniken 
får ännu en biträdande överläkare. - Inom det nya blocket får röntgen
diagnostiska avdelningen fler laboratorier och dessutom en s~irskild av
delning för akut radiologi m. m. inom operations- och intensivvårds

avdelningarna. Med hiinsyn härtill behöver :tvdelningen förstärkning 
med en biträdande överläkare. - Den nya urologiskt kirurgiska kli

niken, som inryms i blocket, omfattar 56 vårdplatser. Kliniken behö
ver minst två bitriidande överfäkarc, vilket innebär att den måste till
föras ännu en biträdande överläkare utöver den, som kliniken disponc-
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rar över den 1 januari 1972. - För större kontinuitet och viss utvidg
ning vid det kliniskt-fysiologiska centrallaboratoriet behövs en tjänst 
som biträdande överläkare vid laboratoriet.(+ 860 000 kr.) 

6. Den utökade verksamheten vid ifrågavarande sjukhusenheter mo
tiverar htirutöver inrättande av 18 underläkartjänster, nlimligcn en vid 
envar av de medicinska, plastikkirurgiska, kirurgiska, barnkirurgiska, 
barnmedicinska, thoraxkirurgiska och neurologiska klinikerna, en vid 
kvinnokliniken, en vid kliniken för allmän radioterapi, en vid audio
logiska avdelningen samt två vid envar av anestesiavdclningen, orto
pediskt kirurgiska kliniken, röntgendiagnostiska avdelningen och urolo
giskt kirurgiska kliniken. Vidare bör en extra underläkare vid lung
kliniken bli extra ordinarie.(+ 2 790 000 kr.) 

7. Enligt den nya sjukvårdslagstiftningen och det ändrade reglemen
tet för akademiska sjukhuset i Uppsala gäller fr. o. m. den 1 januari 
1971, att flera överläkare kan finnas vid samma klinik med en av dem 

som klinikchef. Mot den bakgrunden föreslås följande. Vid den barn
medicinska kliniken bör i utbyte mot en befintlig tjänst som biträdande 

överläkare inrättas en tjänst för en överläkare med uppgift att förestå 
den öppna vården och ansvara för sambandet såväl mellan klinikens 
slutna och öppna vård som mellan den öppna vården vid kliniken och 
den i övriga landstingsområdet. Vidare bör vid lungkliniken i utbyte 
mot en befintlig tjänst som underläkare inrättas en överläkartjänst för 
samma uppgifter inom öppna vården i vad avser lungmedicin. ( + 56 000 
kr.) 

8. Medel för vikariekostnader för de föreslagna tjänsterna m. m. 
bör anvisas.(+ 608 300 kr.) 

Remissyttranden 

Socialstvrelsen erinrar om de förslag om bl. a. ny konstruktion av 
läkartj:inster, som lagts fram (SOU 1971: 68). En anpassning bör ske av 
vissa läkartjänster vid akademiska sjukhuset i samband med det slutliga 
ställningstagandet till förslagen. Styrelsen måste iaktta återhållsamhet i 
fråga om nya läkartjänster. Snäva ramar gäller särskilt för nyinrättan
de av överordnade läkartjänster inom sluten somatisk akutvård. Mot 
denna bakgmnd tillstyrker styrelsen direktionens förslag om inrättan
de av en överläkartjänst och en underläkartjänst för cytologiskt central
laboratorium, en underfäkartjänst för njurmedicinsk verksamhet vid me
dicinska kliniken, en underläkartjänst vid plastikkirurgiska kliniken och 

en underllikartjlinst för barnkardiologi vid barnmedicinska kliniken. 
Hiirutövcr tillstyrks inrättande av fem underläkartjänster för verksam
heten i det nya kirurgiska blocket, nämligen vid envar av anestesi

avdelningen, barnkirurgiska kliniken, ortopediskt kirurgiska kliniken, 
röntgendiagnostiska avdelningen och urologiskt kirurgiska kliniken. Den 
extra underläkartjänsten vid lungmedicinska kliniken bör enligt styre!-
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sen bli extra ordinarie. Slutligen tillstyrks framlagt förslag om ändring 
av en tjänst som underläkare till överläkartjänst för öppen vård inom 
ramen för lungmedicinska kliniken. övriga förslag rörande läkartjäns
ter kan styrelsen inte tillstyrka. 

Departementsclzefen 

Förhandlingar pågår om nytt samarbetsavtal m. m. för akademiska 
sjukhuset i Uppsala. I avvaktan på resultatet av förhandlingarna utgår 
jag i det följande från hittillsvarande avtalsgrunder. 

Jag anser i likhet med socialstyrelsen att en överfäkartjänst och en 
underläkartjänst bör inrättas för ett cytologiskt centrallaboratorium. 
Motsvarande läkartjänster, som Uppsala läns landstingskommun tidigare 
inrättat för ifrågavarande verksamhet vid sjukhuset, kan därvid dras in. 
Jag beräknar medel för en överläkare i SKBe 3 och underläkaren vid 
centrallaboratoriet (2). 

Med anledning av den utökade verksamheten i det nya kirurgiska 
blocket vid sjukhuset, bör en underläkare tillföras envar av den ortope
diskt kirurgiska kliniken och den röntgendiagnostiska avdelningen. Jag 
beräknar medel för dessa två underläkartjänster (6). 

Jag förordar vidare att en befintlig extra underläkartjänst vid lung
kliniken blir extra ordinarie (6). 

Slutligen har jag funnit det motiverat att beräkna vissa medel ·för 

genomförande av arbetstidsförkortning för läkarna vid sjukhuset enligt 
den allmänna arbetstidslagen (1970: 103) och träffade avtal. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

40 408 000 kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

1) bemyndiga Kungl. Maj:t att vid akademiska sjukhuset i 
Uppsala i enlighet med vad jag förordat inrätta en tjänst 
som överläkare i SKBe 3; 

2) till Akademiska sjukhuset i Uppsala: Avlöningar till läkare 

för budgetåret 1972173 anvisa ett förslagsanslag av 

40 408 000 kr. 

G 4. Akademiska sjukhuset i Uppsala: Driftkostnader 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

9 288 745 
15 300 000 

15 300 000 

Från anslaget bekostas statens andel av driftkostnaderna - bortsett 
från läkarlöner och vissa utrustningskostnader - vid akademiska sjuk-
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huset i Uppsala. Enligt avtal med Uppsala läns landsting angående sam
arbete för driften av akademiska sjukhuset erlägger landstinget ersätt
ning till staten, motsvarande en på visst sätt beräknad kostnad för sjuka 
från Uppsala Hin. BetrMfande s. k. löpande utrustningsanskaffning skall 
landstingets kostnadsandel beräknas enligt en formel, som innebllr, att 
landstinget svarar för ca 38 % av kostnaderna (prop. 1951: 123, i953: 
161, 1967: 105 och 1968: 71). Samarbetsavtalet m. m. är uppsagt att 
upphöra med utgången av juni 1971 men tillämpas i avvaktan på nytt 
avtal, dock längst t. o. m. den 30 juni 1972. 

1. Bidrag till driftkostnader 
enligt avtal 

2. Bidrag till löpande anskaff
ning av utrustning 

3. Sjukvård åt mindre bemed
lade sjuka från ort utom 
Uppsala län 

4. Lokalkostnader 

1971/72 

3 110 000 

2 480 0001 

10000 
9 700 000 

15 300 000 

Beräknad lindring 1972/73 

Direktionen Departements
ehefen 

- 664000 

-;-2 020 000 2 

+ 248 000 

-!-1604000 

-623 000 

+375 0003 

+248 000 

1 Motsvarande en beslutad utrustningsram för budgetåret 1971/72 om 
4 000 000 kr. 

2 Motsvarande en utrustningsram för budgetåret 1972/73 om 7 200 000 kr. 
3 Motsvarande en utrustningsram för budgetåret 1972/73 om 4 600 000 kr. 

Direktionen för akademiska sjukhuset i Uppsala 

1. Bortsett från läkarna finns f. n. 2 629 tjänster vid akademiska sjuk
huset. Direktionen föreslår att ca 60 nya tjänster inrättas, motsvarande 
en lönekostnad av 1,9 milj. kr. 

Arbetsgivaravgift med 2 % av löncsumman för I 972/73 har inräk

nats. 
Utgifterna för löner till annan personal ~in fökare vid sjukhuset beräk

nas sammanfattningsvis stiga från I 00 I I 6 000 kr. för I 971172 till 

106 188 000 kr. för 1972/73. 
Omkostnaderna beräknas öka mellan nämnda budgetår från ca 40,8 

milj. kr. till 43,4 milj. kr. 
Antalet vårddagar beräknas öka från 420 000 för 1971 /72 till 425 000 

för 1972173. 
Vårddagkostn:.iden beräknas öka med 43: 76 till 433: 81 kr. 
Totalkostnaden för driften av sjukhuset- bortsett från läkarlönerna -

har beräknats till 140 694 000 kr. Uppsala fäns landstingskommuns bi
drag beräknas till 85 288 000 kr. och övriga inkomster till 74 225 000 kr. 
Sedan totalkostnaden riiknats från sistnlimnda inkomster återstår en 
nettoinkomst för staten under anslagsposten av 18 819 000 kr. 
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Minskningen av statsverkets nettoutgifter under sjukhusets driftstat 
är i hög grad beroende på höjda avgifter enligt utomUinsavtalet. Dessa 
inkomster för patienter från andra Hin iin Uppsala Ein tillgodoförs näm
ligen statsverket i sin helhet. Dagersättningen enligt utomlänsavtalet skall 
emellertid ge gottgörelse även för lokalhyror, fastighetsunderhåll, ut
rustningsanskaffning och pensionskostnader, för vilket statsverket har 
utgifter under andra anslagsposter. 

Från denna anslagspost bestrids emellertid visst lönekostnadspå
fägg, som utgör 22 % av den beräknade totala lönesumman för sjuk
husets personal - bortsett från fäkarpersonalen - vilken lönesumma 
beräknas bli omkring 96 milj. kr. för 1972/73. Beloppet innefattar inte 
några medel för arbetsgivaravgift. Lönekostnadspåläggct beräknas till 
21 265 000 kr. 

Totalt behöver sålunda 2 446 000 kr. tas upp under anslagsposten. 
2. Sjukhuset behöver enligt direktionen anskaffa löpande utrustning 

inom en totalram av 7,2 milj. kr. 

Remissyttrande 

Nämnden för w1dervis11i11gssj11kh11sens utbyggande - som erinrar om 
att stora belopp anvisas för anskaffning av utrustning under rescrva
tionsanslaget Akademiska sjukhuset i Uppsala: Utrustning - anser att det 
framstår som rimligt att medelsramen för löpande utrustning, vilkeu 
f. n. uppgår till 4 milj. kr., ökas med 15 %. 

Departementschefen 

Kungl. Maj:t har den 18 juni 1971 godkänt en överenskommelse 
med Uppsala fans landstingskommun om samarbete för drift av akade
miska sjukhuset i Uppsala m. m. mot bakgrund av att tidigare samar
betsavtal m. m. utlöpte med utgången av juni månad 1971. Enligt den
na överenskommelse skall bl. a. samarbetet fortsiitta efter den 30 juni 
1971 och förutvarande s:lmarbetsavtal m. m. ti!Himpas intill dess nya 
avtal om bl. a. akademiska sjukhuset träffats. Detta skall dock Hingst 
gälla l. o. m. den 30 juni 1972. Förhamllingar pågår om nya avtal. I 
avvaktan på resultatet av förhandlingarna utgår jag i det följande liksom 
under punkten G 3 från hittillsvarande avtalsgrunder. 

Jag beräknar medel under anslaget för statens andel av kostnaderna 
för löpande anskaffning av utrustning till akademiska sjukhuset inom 
en total ram av 4,6 milj. kr. Med hänsyn till att de kommunala sjuk

vårdshuvudrnännens andel i kostnaderna för den under budgetåret 
1971 /72 medgivna utrustningsanskaffningen enligt glil!ande avtal kan 

fastställas först efter budgetårets slut, bn anslaget under budgetåret 
1972173 även komma att belastas av vissa kostnader för utrustning som 

anskaffats för budgetåret 1971/72. 
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Med hänvisning till sammanställningen hemsfäller jag att Kungl. Maj:t 
föreslår riksdagen 

att till Akademiska sjukhuset i Uppsala: Driftkostnader för bud
getåret 1972173 anvisa ett förslagsanslag av 15 300 000 kr. 

G 5. Akademiska sjukhuset i Uppsala: Utrustning 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

5 200 000 
8 216 0001 

4 960 000 

Reservation 

1 Härav har 640 000 kr. anvisats på tilläggsstat 

1280000 

Från anslaget bestrids statens andel av kostnader för utrustning till 
akademiska sjukhuset i Uppsala i samband med byggnadsåtgärder. En
ligt avtal med Uppsala läns landsting m. fl. bestrider staten i regel 40 % 
av kostnaderna för utbyggandet av akademiska sjukhuset i Uppsala, 

inkl. utrustningskostnaderna. 

Kommitten för akademiska sjukhusets i Uppsala lllbyggande 

Medelsbehovet för anskaffning av utrustning till akademiska sjukhuset 
i Uppsala framgår av följande sammanställning. 

1. Utrustning till etappen 3 
(neuroblocket) 

2. Kommittens verksamhet 

Totalt Statens andel 

12 000 000 
400 000 

12 400 000 

4 800 000 
160 000 

4 960 000 

1. Kungl. Maj:t har fastställt en total kostnadsram av 24 milj. kr. 
enligt prisläget den 1 januari 1970 för utrustning för utbyggnadsctapp 3 
(lokaler för neurologi, neurokirurgi och neurofysiologiskt laboratorium 
samt hud-, ögon- och rehabiliteringskliniker m. m.). Tre laboratorier 
(nr 21, 22 och 36) samt vissa operationsenheter för kvinnokliniken ligger 
utanför utrustningsramen. Utrustning har fått beställas att betalas i vad 

avser 6 milj. kr. under 1971172 och 12 milj. kr. tidigast under 1972173. 
2. Från anslagsposten bestrids kostnader för löner, vissa konsult- och 

andra arvoden, resor, hyror m. m. samt utredningar. Lönekostnaderna 
beräknas till 340 000 kr. Härtill kommer kostnaderna för kommittens 

egen verksamhet med 60 000 kr. 

Departementschef en 

Byggnadsverksamheten vid akademiska sjukhuset i Uppsala innefattas 
i det mellan staten och Uppsala läns landsting träffade avtalet angående 
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utbyggnad av akademiska sjukhuset i Uppsala m. m. (prop. 1961: 79, 
SU 1961: 97, rskr 1961: 265; prop. 1967: 105 bil. 2 s. 11, SU 1967: 73, 
rskr 1967: 185) samt i avtal med berörda landstingskommuner om sam
arbete beträffande regionsjukvård vid sjukhuset (prop. 1963: 1 bil. 7 
s. 461, SU 1963: 5, rskr 1963: 5). Statens andel uppgår till 40 % av 

byggnads- och utrustningskostnadcr. 

Kungl. Maj :t har i december 1970 fastställt en total kostnadsram av 
24 milj. kr. enligt prisläget den 1 januari 1970 för utrustning till ut
byggnadsetapp 3, som skall omfatta lokaler för neurologi, neurokirurgi 
och neurofysiologiskt laboratorium samt för hud-, ögon- och rehabili
teringskliniker. Utrustning till tre laboratorier (nr 21, 22 och 36) och 
till vissa operationsenheter för kvinnokliniken omfattas därvid inte. Sam
tidigt har Kungl. Maj:t medgivit kommitten för akademiska sjukhusets 
i Uppsala utbyggande att beställa utrustning inom nämnda kostnadsram 
för totalt högst 18 milj. kr. att, såvitt på staten ankommer, betalas i vad 
avser 6 milj. kr. tidigast under budgetåret 1971172 och i vad avser 
12 milj. kr. tidigast under budgetåret 1972173 (prop. 1970: 165 bil. 4, 
SU 1970: 212, rskr 1970: 427). Statens andel av det belopp, som skulle 

betalas tidigast under innevarande budgetår, har ställts till byggnads

kommittens förfogande. Kommitten begär nu 4,8 milj. kr. för att be
strida statens andel av de 12 milj. kr., som skulle betalas tidigast under 
budgetåret 1972173. Jag har inte något att invända häremot eller mot 
byggnadskommittens framställning i övrigt. Jag beräknar därför i en
lighet med kommittens förslag anslaget till 4 960 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Akademiska sjukhuset i Uppsala: Utrustning för budget

året 1972173 anvisa ett reservationsanslag av 4 960 000 kr. 

G 6. Bidrag till viss utbildning m. m. vid Kungsgärdcts 
sjukhus i Uppsala 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

100 000 
150 000 

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 
forskning och utbildning i geriatrik vid Kungs gärdets sjukhus i Uppsala 

i enlighet med vad som anförts i prop. 1966: 1 (bil. 10 s. 395, 
SU 1966: 8, rskr 1966: 8) rörande placering av en professur i geriatrik 
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vid universitetet i Uppsala, förenad med en överläkartjänst vid geriatrisk 

klinik i Uppsala. Avtalet gäller i första hand för tiden den 1 juli 1967 

-den 30 juni 1977. För upplåtelsen av Kungsgärdets sjukhus skall staten 

betala 50 000 kr. per budgetår från den tidpunkt då professuren till

träds. Bidragsbeloppet är indexreglerat. Vidare skall staten bidra till vissa 

utrustningskostnader. Staten betalar också visst hyrcsbidrag. Avtalet 

upphör att glilla då professuren i geriatrik förenas med överHikartjänst 

vid en planerad geriatrisk klinik vid akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Dcpartemcntschcfen 

Jag beräknar behovet av medel under anslaget för statens årliga bi

drag och hyresbidrag till avrundat 150 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till viss 11tbild11i11g m. m. vid Kungsgärdets sjukhus 

i Uppsala för budgetåret 1972/7 3 anvisa ett förslagsans\ag av 

150 000 kr. 

G 7. Avlöning ay vissa läkare vid sjukhus i Stockholm 

1970171 Utgift 

1971172 Anslag 

1972/73 Förslag 

13 123 941 

12 590 000 
14 545 000 

Från anslaget, som disponeras av direktionen för karolinska sjukhu

set, bestrids utgifter för löneförmåner till. vissa statligt anställda fäkare 

vid kommunala undervisningsk\inikcr i Stockholm enligt slirskilda av

tal hlirom. Upplåtna sjukhusenheter, vid vilka direktionen tills vidare 

tillsätter, avlönar och pensionerar läkarna, tir Serafimerlasarettet, kvin

nokliniken och patologiska institutionen vid Sabbatsbergs sjukhus samt 

den psykiatriska kliniken och barnklinikerna (barnmedicin. barnkirur

gi, barn- och ungdomspsykiatri) ävensom barnanestesi- och barnröntgen

;-_vdelningarna vd S:t Görans sjukhus. Enligt gällande avtal tillskjuter 

Stoc!(holms fäns landstingskommun halva löne- och pensionskostnaden 

för de läkare. som inte uteslutande ansUills för undervisningens och 

forskningens behov (prop. 1948: 213, 1961: 198, 1967: 175). Från an

slaget skall vidare - efter utbetalningsbesked från karolinska institutet 

- bestridas jämvlil kostnader för arvode till den överläkare vid Söder

sjukhuset eller Danderyds sjukhus, som leder viss läkarutbildning vid Sö

dersjukhuset (kirurgiska kliniken 11, medicinska kliniken IV och neurolo

giska kliniken) resp. D:mdcryds sjukhus (kvinnokliniken, psykiatriska 

kliniken och infektionskliniken). 
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Läkarpersonal 

Serafimerlasaret tet 
Överläkare 
Bitr. överläkare 
Underläkare 
Arvodes tjänst 

Sabbatsbergs sjukhus 
Bitr. överläkare 
Underläkare 

S:t Görans sjukhus 
Överläkare 
Bitr. överläkare 
Underläkare 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 

Uppbördsmedel 
Bidrag från Stockholms läns 
landstingskommun 
Nettoutgift 

1971/72 

1 
18 
42 

1 

7 
10 

3 
15 
36 

133 

23 475 000 

10 885 0001 

12 590 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Direktionen Departements
chefen 

+ 1 

-1- 5 
+ 4 

+10 

+5 340 000 

-:-2 476 000 

+2 864 000 

+2 
-1 

-1-1 

+3 665 000 

+l 710 000 

+1955 000 

1 På landstingskommunen faller hälften av dels lönekostnaden och dels 15 % 
av densamma, avseende pensioneringskostnad enligt avtal 

Direktionen för karolinska s;ukhuset 

Direktionen för karolinska sjukhuset lägger fram sina förslag ef
ter att ha hört Stockholms läns landstings hälso- och sjukvårdsför
valtning. 

1. Löneomräkning m. m. 2 736 322 kr. 
2. En tjänst som biträdande överläkare bör inrättas vid den psyk

iatriska kliniken vid S:t Görans sjukhus med hänsyn till den sjukvår

dande verksamhetens omfattning och undervisningens behov. - Barn
kirurgiska kliniken vid sjukhuset har en omfattande öppen vård, som 

motiverar att kliniken tillförs en biträdande överläkare för klinikens 

öppna mottagning. - Vid barnmedicinska kliniken vid S:t Görans sjuk

hus behövs en biträdande överfäkare med uppgift att under klinikche

fen svara för habiliterings- och långvårdsverksamheten. - För rådgiv

ningsverksamhcten vid den barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid 

sjukhuset behövs en bitriidande överläkare, som kan särskilt svara 
för den till rådgivningsbyrån knutna dagobservations- och dagvårdsav

dclningen. - Med hiinsyn till barnsjukvårdens krav på särskilda kemiska 

analyser har en särskild avdelning för klinisk kemi inrättats i det nya 
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barnblocket vid S:t Görans sjukhus. Laboratoriet bör ledas av en 
läkare med speciell kompetens inom metabolismforskning. Läkaren bör 
även sköta viss undcrvisning och vara ställd under chefen för central
laboratoriet. Mot denna bakgrund hör en tjänst som biträdande över
läkare inr~ittas vid avdelningen för klinisk kemi. 

Sammanfattningsvis föreslår direktionen att fem tjänster som biträ
dande överläkare inrättas vid S:t Görans sjukhus.(+ 768 033 kr.) 

3. Med hänsyn till ökade arbetsuppgifter m. m. föreslås, att en un
derläkartjänst inrättas vid Serafimerlasarcttets medicinska klinik och 
fyra underläkartjänster inrättas vid S:t Görans sjukhus. Sålunda bör vid 
sistnämnda sjukhus en underläkare tillföras envar av följande sjukvårds
enheter, nämligen dels psykiatriska samt barn- och ungdomspsykiat

riska klinikerna, dels barnanestesi- och barnröntgenavdelningarna. 
(681 399 kr.) 

4. Utöver de i den inledande sammanställningen upptagna föreslagna 
nya läkartjänsterna föreslår direktionen även vissa tjänsteutbyten. Så

lunda bör två överläkartjiinster inrättas vid Sabbatsbcrgs sjukhus inom 
kvinnokliniken för obstetrisk-gynekologisk anestesiologi resp. inom pa
tologiska institutionen för cytologi i utbyte mot befintliga tjänster som 
biträdande överfökare. Vidare bör en tjänst som biträdande överläkare 
för klinisk farmakologi inrättas vid Serafimerlasarettets medicinska 
klinik i utbyte mot en befintlig extra underläkartjänst. ( +57 971 kr.) 

5. Genomförandet av arbetstidsförkortning för läkare vid sjukhusen 
enligt den allmänna arbctstidslagen (1970: 103) medför vissa löne

kostnader. ( + 1 097 000 kr.) 

Re111issyttrande 

Socialstyre/sen erinrar inledningsvis om de förslag om bl. a. ny. 
konstruktion av läkartjänster, som lagts fram (SOU 1971: 68). En an
passning bör ske av vissa läkartjänster vid ifrågavarande sjukhus i 
Stockholm i samband med det slutliga ställningstagandet till förslagen. 
Styrelsen bt:tonar att sjukhusenheterna betraktas som delar av sjuk-· 
vårdsresurserna i Stockholms läns bndstingsområde. Sjukhusen får där
för tilldelas llikartjLinster inom ramen för det utrymme, som avsatts att 
disponeras inom landstingsområdet för kalenderåren 197:?. och 1973. 
Mot denna bakgrund tillstyrker socialstyrelsen inriittande vid S:t Görans 

sjukhus av dels en tjänst som bitriidande överläkare vid psykiatriska kli
niken - vilken tjänst anses vara synnerligen angefägen med hfosyn till 
jourbördan och den utökade läkarutbildningen - dels en tjänst som bi

triidande överfakare vid barnmedicinska kliniken med hänsyn till den 
mycket stora vikt som styrelsen tillmtiter barnhabiliteringsverksamhetcn 
och dels en tjänst som biträdande överläkare vid barn- och ungdomspsy
kiatriska kliniken. Vidare tillstyrks en underl~ikartjänst vid envar av psy
kiatriska kliniken samt barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid S:t 
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Görans sjukhus. Styrelsen tillstyrker även framlagda förslag om iind
ring av två tjänster som biträdande överläkare till överläkartjfö1ster för 
obstetrisk-gynekologisk anestesi resp. cytologi inom ramen för anestesi
avdelningen resp. den patologiska institutionen vid Sabbatsbergs sjuk
hus. övriga förslag rörande läkartjänster kan socialstyrelsen inte till
styrka. 

Departementschefen 

Förhandlingar pågår om nya avtal för upplåtelse för läkarutbild
ning m. m. av de kommunala undervisningsklinikerna i Stockholm. 

I avvaktan på resultatet av förhandlingarna med Stockholms läns 

landsting beräknar jag emellertid medelsbehovet för budgetåret 197217 3 
efter hittillsvarande avtalsgmnder. 

Jag anser i likhet med socialstyrelsen att den betydelsefulla habili
terings- och långvårdsverksamheten vid barnmedicinska kliniken vid 
S:t Görans sjukhus bör understödjas genom att ännu en biträdande 
överläkare tillförs kliniken. Jag beräknar medel härför (2). Jag delar 
också socialstyrelsens uppfattning att antalet Hikare i ledande ställ

ning vid psykiatriska kliniken vid sjukhuset bör utökas med ännu en 
biträdande överläkare. Därvid kan emellertid enligt min mening en 
underläkartjlinst dras in. Jag beräknar medel för detta utbyte av 

läkartjänster (2). 

Jag har vidare funnit det motiverat att beräkna vissa medel för ge
nomförande av arbetstidsförkortning för läkarna enligt den allmänna 
arbetstidslagen (1970: 103) och träffade avtal. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

14 545 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Avlöning av vissa liikare vid .1}11khus i Stockholm för 

budgetåret 1972/ 73 anvisa ett förslags::mslag av 14 545 000 kr. 

G 8. Bidrag till kommunala undcrvisningssjukhu;; 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

212148056 
190 000 000 
190 000 000 

Från anslaget bestrids utgifter för bidrag till berörda kommunala 
sjukvårdshuvudmän för upplåtelsen för läkarutbildning m. m. av vissa 
kommunala sjukvårdsresurser. 

Enligt avtal om fortsatt samarbete angående fakarutbildning i Lin

köping, Lund, Malmö, Göteborg och Umeå (prop. 1971: 44) skall drift
ersättning för upplåtelsen av sjukvårdsresurserna på nämnda orter ut
gå med vissa belopp till och med år 1973. Enligt särskilda investerings-
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överenskommelser utgår i regel 25 % av byggnads- och utrustningskost
naderna för vissa objekt såsom investeringsersiittning. 

Den ersättning som utgår enligt nämnda samarbetsavtal avser inte 
upplåtelsen av vissa särskilda medicinska institutioner, exempelvis för 

patologi och bakteriologi, ej heller upplåtelsen av Ullcråkcrs och S:t 
Jörgens sjukhus för läkarutbildning och forskning. Härom pågår för
handlingar i enlighet med bl. a. protokoll den 22 december 1970, in
taget i prop. 1971: 44 (s. 40). 

Enligt avtal om läkarutbildning m. m. vid vissa sjukhus som tillhör 
Stockholms fäns landstingskommun utgår bidrag i huvudsak med 25 % 

av kostnaderna för vissa byggnadsarbetcn och viss utrustning vid S:t 
Görans sjukhus och Serafimerlasarettet samt för viss utrustning vid 
Sabbatsbergs sjukhus. För driftkostnaderna vid kvinnokliniken vid Sab

batsbergs sjukhus vid psykiatriska kliniken och barnklinikerna vid S:t 
Görans sjukhus samt vid Serafimerlasarettet utgår bidrag med 10 % 

(prop. 1947: 55, 1948: 213, 1959: 12, 1961: 198, 1963: 65och1967:175). 
Bidrag utgår även för kostnader för iordningställande och utrust

ning av vissa undervisningslokalcr för fäkarutbildning vid Södersjuk
huset och Danderyds sjukhus m. 0. 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 Söder
sjukhuset (prop. 1957: 2, 1958: 87, 1963: 142, 1965: 1 bil. 10 s. 442 
och 1969: 137). 

Statens byggnads- och utrustningsbidrag för anordnande av läkarut
bildning vid Huddinge sjukhus har fastställts till 235 milj. kr. (prop. 
1965: 141 och 1969: 102). 

Frågan om ett nytt avtal om läkarutbildning vid sjukhuset i Hud
dinge, som även skall omfatta bestämmelser om bidrag till sjukhusets 
driftkostnader, avses komma att tas upp i pågående förhandlingar. Vi
dare stadgas bl. a. i avtalet angående omdaning av S:t Görans sjuk
hus till undervisningssjukhus m. m. - vilket avtal g~Hler t. o. m den 
31 december 1976 - att part under löpande avtalstid äger påkalla för

handlingar om jämkning av avtalet därest undersökningar om fördel
ningen av kostnaderna mellan utbildning och forskning, å ena, samt 
sjukvården, å andra sidan, ger anledning härtill. Stockholms stad har 
förklarat sig beredd att i vad avser bl. a. S:t Görans sjukhus för

handla med staten på grnndval av vissa utredningar (prop. 1967: 175). 
Frågan om ersättning för utbildning vid Södersjukhuset och Dande

ryds sjukhus avses också komma att tas upp i pågående förhandling

ar (prop. I 969: 137). 
Enligt avtal om praktisk utbildning av sjukgymnaster i Stockholm, 

Lund och Malmö skall staten lämna bidrag till vissa byggnads-, iind
rings- och utrustningsåtgtirder, som föranleds av sjukgymnastutbildning

en. 
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Nämnde11 för 1mdervis11ingssjukhusens utbyggande föreslår att för 
budgetåret 1972/·73 beräknas 75 milj. kr. till statliga invcsteringsersätt
ningar till huvudmännen för kommunala undervisningssjukhus. 

Departementschef en 

Statens driftersättningar för det fortsatta samarbetet angående läkar

utbildning i Linköping, Lund, Umeå, Göteborg och Malmö, som utgår 
till Östergötlands, Malmöhus och Västerbottens läns landstingskommu
ner samt Göteborgs och Malmö kommuner, kommer enligt de nya av
tal, som Kungl. Maj:t godkänt genom olika beslut den 17 december 
1971 (prop. 1971: 44, SoU 1971: 8, rskr 1971: 98) att uppgå till 94 milj. 

kr. för budgetåret 1972/73. Härtill kommer statlig driftersättning till Gö

teborgs och Bohus läns landstingskommun för upplåtelse av S:t Jör
gens sjukhus för läkarutbildning och forskning med 950 000 kr. under 
nästa budgetår. Däremot råder osäkerhd om vilka statliga bidrag, 

som sammanlagt kan komma att utgå för upplåtelsen av Stockholms 
läns landstingskommuns sjukvårdsresurser för läkarutbildning m. m. För
handlingar pågår i denna fråga. Nuvarande överenskommelse om er
siittning till Uppsala läns landstingskommun för upplåtelse av Ulleråkers 

sjukhus för läkarutbildning och forskning upphör att gälla vid in
gången av budgetåret 1972173. Även hiir pågår förhandlingar. Likasft 
pågår förhandlingar om vissa ersättningar för patologi m. m. Med hiin
syn till berörda svårigheter att n:irmarc beräkna medclsbehovet berliknar 
jag samma belopp för budgetåret 1972173 som jag beräknade för inne
varande budgetår (prop. 1971: 44, SoU 1971: 8. rskr 1971: 98), niimligen 

115 milj. kr. för de statliga driftersättningarna. 
Nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande har uppskattat an

slagsbehovet för statliga investeringsersättningar under budgetåret 
1972173 till 75 milj. kr. Jag har inte något att erinra mot denna beräk
ning av rnedelsbehovet för de stutliga investeringsersättningarna. 

Det sammanlagda anslagsbehovet för budgetåret 1972173 kan således 
berliknas till I 90 milj. kr., vilket innebär oförändrat anslag i förhållande 
till innevarande budgetår. 

Det bör bringas till riksdagens kännedom att Kungl. Maj:t den 17 de
cember 1971 med anledning av förslag, som lagts fram från statens 
förhandlingsnämnd i samråd mt:d n~imnden för undervisningssjukhuscns 

utbyggande, beslutat om ett statsbidrag till Göteborgs kommun på sam
manlagt 950 000 kr. Härav avser 350 000 kr. bidrag till ombyggnads

och utrustningsåtgärder för medicinsk rehabilitering och socialmedicinsk 
verksamhet samt för administration vid Sahlgrenska sjukhuset. 600 000 
kr. av beloppet avser projekteringskostnader för vissa planerade barnkli
niker vid samma sjukhus. Barnklinikern:.i har senare förlagts till Östra 

sjukhuset. 
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Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till kommunala undervisningssj11khi1s för budget

året 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 190 000 000 kr. 

G 9. Utbildnin:.;s- och forskningsverksamhet vid läkarstationen i 

Dalby läkardistrikt 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

1619011 
1700000 

1 783 000 

Reservation 575 294 

Från anslaget bestrids utgifter för utbildnings- och forskningsvcrk
samhcten vid läkarstationen i Dalby läkardistrikt. 

Bestämmelser om utbildnings- och forskningsverksamhetcn återfinns 
i ett mellan staten och Malmöhus läns landsting den 30 december 1964 
träffat avtal om samarbete för uppförande och drift av en läkarstation 

i Dalby läkardistrikt. Enligt avtalet bidrar staten till kostnaderna för 
uppförande av läkarstationen samt svarar för den personal, som ~ir av
sedd uteslutande för utbildnings- eller forskningsändamål, och för an
skaffning av löpande utrustning, förbrukningsartiklar m. m., som hänför 

sig till nämnda verksamhet (prop. 1965: 1, bil. 7 s. 168). 

Socialstyre/sen 

Baspersonalen består f. n. av - förutom forskningsledare och provin
sialläkare med tillsynsuppgiftcr - en instruktionssköterska med labora
toricutbildning, två assistenter, en kansliskrivare, en laboratoriekonsult 
och en psykiatrisk konsult, en klinisk-farmakologkonsult och ytterligare 
en provinsialläkarc. Kostnaden härför beräknas till 394 000 kr. 

För arvoden till ledamöter vid den rådgivande nämnden för verk
samheten vid läkarstationen och till experter samt för resekostnader 
och traktamenten beräknas 95 000 kr. Kostnaderna för materiel, elektri
citet, telefon och dataregistrering m. m. beräknas till 297 500 kr. Vidare 

behöver basutrustningen kompletteras för 25 000 kr. 
Utöver 811 000 kr. till berörda baskostnader behövs enligt social

styrelsen 1 375 000 kr. till forskningsverksamheten under budgetåret 

1972/73 vid läkarstationen enligt följande sammanställning. 
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Forsknings projekt 

Beslutade forskningsprojekt 
a) Ögonundersökning, bl. a. för kartläggning av förekom

mande syndefekter och utprovning av för provinsialläkare 
lämplig metodik 

b) Undersökning av hörselskador och graden av handikapp 
som dessa medför. Utförs i samband med ögonunder
sökningen 

c) Undersökning av urinvägsinfektioner, bl. a. utprovning av 
ett automatiserat behandlingsprogram. Syftet är att man 
genom kontroll av urinsockernivån tidigt skall kunna 
upptäcka och behandla urinvägsinfektioner och härigenom 
förebygga njurskador 

d) Undersökning av 67-åringar 
e) Undersökning av kostvanor, varvid man avser att belysa 

sambandet mellan kostens sammansättning och individens 
hälsotillstiind och utarbeta lämplig metodik härför 

f) Utvidgad hälsokontroll av 4-7-åringar 
g) Ekonomisk analys av vårdeffektiviteten 

Summa 

Nya forsk11i11gsprojekt 
Analys av förekomsten av psykiatriskt vårdbehov hos all
mänläkares patienter 
Företagshälsovård inom jordbruket, fortsättning på tidigare 
forskningsprojekt, »Jordbrukets socialmedicin» 

127 

Kostnad kr. 

148 000 

.73 000 

193 000 
239 000 

243 000 
58000 
76000 

1030000 

116 000 

229 000 

1375 000 

Kostnaderna för viss baspersonal och vetenskaplig basutrustning m. m. 
samt nämnda forskningsprojekt uppgår sålunda till sammanlagt (av
rundat) 2 186 000 kr. 

Departementschefen 

Anslaget bör tas upp med 1 783 000 kr. Jag har därvid beräknat 

medel för ett nytt forskningsprojekt beträffande analys av förekomsten 
av psykiatriskt vårdbehov hos allmänläkares patienter. Som jag tidigare 
nämnt kommer en professur i medicin, särskilt öppen hälso- och sjuk
vård att föreslås inrättad vid universitetet i Lund med anknytning till 
Dalbystationen. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Utbildnings- och forskningsverksamhet vid läkarstationen 

i Dalby läkardistrikt för budgetåret 1972/73 anvisa ett reser
vationsanslag av 1 783 000 kr. 

G 10. Vidareutbildning av läkare 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1 618 874 

4 620 000 
6 120 000 
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Från anslaget bestrids utgifter i samband med vidareutbildning av 
läkare (prop. 1969: 35, SU 1969: 83, rskr 1969: 215). 

Enligt kungörelsen (1969: 422) med tillämpningsföreskrifter till la

gen den 30 juni 1960 (nr 408) om behörighet att utöva läkaryrket 

skall den som vill förvärva specialistkompetens - sedan han fått legi

timation som läkare - genomgå vidareutbildning bestående av allmän

tjänstgöring som läkare, huvudutbildning inom specialiteten vari spe

cialistkompetensen söks samt sidoutbildning inom annan specialitet av 

betydelse för sökt kompetens. Allmäntjänstgöringen fullgörs under nio 

månader, varav tre månader i psykiatrisk vård och sex månader i öp

pen vård utanför sjukhus. Allmäntjänstgöring i psykiatrisk vård avslu

tas med skriftligt prov. Under huvudutbildningen skall läkaren delta i 

systematisk undervisning med kunskapsprov. 

Nämnden för läkares vidareutbildning skall bl. a. anordna dels skrift

ligt prov för läkare, som fullgör allmäntjänstgöring, dels systematisk un

dervisning med kunskapsprov för läkare, som genomgår nyssnämnd 

huvudutbildning, och för andra läkare enligt särskilda föreskrifter. So

cialstyrelsen tillhandahåller nlimnden behövlig sekreterar- och biträdes
hjföp. Kostnaderna för nfönndens verksamhet bestrids från detta anslag. 

Kungl. Maj:t har den 29 maj 1969 bemyndigat socialstyrelsen att i 
samråd med nlimnden låta anordna viss särskild utbildning för allmän 

praktik. Under denna utbildning skall läkaren fullgöra nyssnämnd all

mäntjänstgöring och delta i systematisk undervisning med kunskapsprov. 

Nämnden för läkares vidareutbildning 

1971/72 

I. Arvoden och ersättningar till 
· ledamöter hos nämnden för 
läkares vidareutbildning ni. m. 285 000 

2. Omkostnader för nämndens 
verksamhet 30 000 

3. Skriftliga prov under läkares 
allmän tjänstgöring 204 000 

4. Systematisk undervisning och 
kunskaps prov i anslutning 
härtill 3 860 000 

5. Sekretariat hos regionkom-
mittecr 185 000 

6. Kurs i tropikmedicin 56 000 
7. Pedagogiskt utvecklings-

arbete 

4 620 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Nämnden Departements
ehefen 

-\- 29 000 

-\- 25 000 

I 21 000 --,-

-:--1 460 000 

+ 79 000 

+ 250 000 

-1-1864 000 

+ 25 000 

+ 25 000 

+ 20 000 

+ l 350 000 

+ 80 000 

+1500 000 

4. Nämnden beräknar medel för 200 kurser om vardera en vecka med 

i genomsnitt ca 20 deltagare i varje kurs. 
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6. Den nya vidareutbildningen av läkare rymmer betydelsefulla pe
dagogiska problem, som för att utbildningen skall bli ändamålsenlig 
kräver vissa grundläggande studier, försöksverksamhet och utvecklings
arbete. Särskilda medel bör anvisas för ändamålet under nämndens an
slag. Nämndens insatser inom området skall bedrivas i intimt samar

bete med främst universitetskanslersämbetets pedagogiska enhet. Sär
skilt bör målanalyser utvecklas för olika delar av den medicinska ut
bildningen. Samverkan bör även ske med den lokala, till universiteten 
knutna pedagogiska konsultorganisation, som är under utveckling. 

Remissyttranden 

Statskontoret erinrar om att universitetspedagogiska utredningen för 
den högre utbildningen föreslagit åtgärder, som kan leda till ett kvalita
tivt optimalt utbyte av insatta undervisningsresurser. Vissa målanalys
projekt har aktualiserats och bedrivs f. n. under universitetskanslers
ämbetets överinseende. Planeringen av läkarnas vidareutbildning under
lättas om målet uttrycks i konkreta operationella termer. Det gör det 
också möjligt att bedriva systematisk resultatkontroll och uppföljning. 
Statskontoret tillstyrker därför förslaget om pedagogiskt utvecklings
arbete även om medelsbehovet inte kan bedömas av statskontoret. 

Departementschefen 

Jag räknar med att ca 200 kurser för systematisk undervisning 
med kunskapsprov skall anordnas under budgetåret 1972173. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

6 120 000 kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Vidareutbildning av läkare för budgetåret 1972173 anvisa 
ett förslagsanslag av 6 120 000 kr. 

G 11. Efterutbildning av viss sjukvårdspcrsonal m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

419 846 
405 000 
625 000 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för viss vidare- och efterut

bildning av läkare, tandläkare, sjukgymnaster, kuratorer, farmacevter 
m. fl. 

5 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bil. 7 
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1971/72 Beräkning för 1972/73 

Social- Departements-
styrelsen chefen 

1. Kurs i socialmedicin för 
tjänsteläkare m. m. 31 000 53 000 32 000 

2. Efterutbildning av läkare 
inom den psykiska barna-
och ungdomsvården 21 500 25 000 25 000 

3. Kurs i socialodontologi och 
författningskunskap m. m. 
för tandläkare inom folk-
tandvården 65 000 78 000 78 000 

4. Kurser för läkare m. fl. 
inom mödra- och barnhälso-
vården 19 000 19 000 19000 

5. Vidareutbildning av legiti-
merade sjukgymnaster m. fl. 
inom rehabiliteringsvård 
samt kurser för kuratorer 
inom hälso- och sjukvård 192 500 226 000 218 000 

6. Specialkurser för farma-
cevter 41 000 62000 44000 

7. Kurs för barnavårdskonsu-
len ter 15 000 21000 21 000 

8. Vissa kostnader i samband 
med särskild prövning för 
sjukgymnaster 20 000 23 000 23 000 

9. Kurs för personal i kom-
munal barnstugeverksamhet 21 000 

405·000 528 000 460 000 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsen beräknar följande medelsbehov för ifrågavarande kurs
verksamhct. 

1. För två kurser i socialmedicin för tjänsteläkare beräknas 42 000 
kr. Till stipendier för deltagare i forts~ittnings- och repetitionskurscr 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 provinsiallä

karfondcn bekostade fortsättnings- och repetitionskurserna beräknas 

5 000 kr. 
2. För en kurs för läkare inom den psykiska barna- och ungdoms

vården beräknas 25 000 kr. 
3. Administrativ utbildning för tandläkare bör anordnas även nästa 

budgetår. Kostnaderna för en kurs uppgår till 78 000 kr. 
4. Korta informationskurscr i mödra- och barnhälsovård bör anord

nas för överläkare och biträdande överläkare vid kvinno- och barnkli
niker samt för de första distriktssköterskor m. fl. som ansvarar för 
fortbildningen inom den öppna hälso- och sjukvården. Kostnaderna be

räknas till 12 000 kr. Styrelsen anser det också angeUigct att inkalla 
landstingsrepresentanter till årligen återkommande konferenser angåen-
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de hälsokontrollen av fyraåringarna. Kostnaderna för en sådan konfe
rens beräknas till 7 000 kr. 

5. Sedan budgetåret 1968/69 har anordnats kurser för sjukgymnas
ter och arbetsterapevter i rehabilitering, främst avseende patienter med 
reumatoid artrit. Styrelsen planerar att under budgetåret 1972/73 an
ordna två kurser i andra inom rehabiliteringsområdet förekommande 
diagnoser. Kostnaderna för två kurser beräknas till 60 000 kr. 

Styrelsen föreslår, att medel ställs till förfogande för sju regionala 
kurser för arbetsterapevter, kuratorer, läkare, sjukgymnaster och sjuk
sköterskor angående tekniska hjälpmedel åt handikappade. Kostnader
na för dessa kurser beräknas till 60 000 kr. 

Under de senaste budgetåren har kurser hållits i teammetodik för 
olika personalgrupper inom rehabiliteringsområdet. Erfarenheterna är 
positiva. För budgetåret 1972/73 planerar styrelsen sex kursveckor. 
Kostnaderna härför beräknas till 68 000 kr. 

Erfarenheterna har visat, att fortbildningskurserna för kuratorer fyl
ler ett stort behov. Styrelsen anser det angeläget, att verksamheten fort
sätter eftersom endast ett fåtal har kunnat delta i kurserna på grund 
av det begränsade deltagarantalet. Styrelsen föreslår, att medel beviljas 
för två kurser under budgetåret 1972/73. Kostnaderna härför beräknas 
till 37 700 kr. 

6. Socialstyrelsen finner det angeläget att medel ställs till förfogande 
också under budgetåret 1972/73 för anordnande av fortbildningskur
ser för personal som förestår centralförråd för läkemedel vid en sjuk
vårdsinrättning samt för apotekare som inspekterar distribution och 
förvaring av läkemedel vid sådan inrättning. Styrelsen hemställer om 
medel för anordnande av tre kurser samt beräknar kostnaden härför 
till 43 800 kr. Styrelsen hemställer vidare om 18 000 kr. för produktion 
av bild-ton-band för läkemedelsinformation av farmacevtisk personal. 

7. Socialstyrelsen har i egenskap av central myndighet tillsynsansva
ret för verksamheten vid lekskolor och daghem. Denna tillsyn åvilar när
mast länsstyrelserna med biträde av barnavårdskonsulenterna. Styrel
sen finner det angeläget, att för detta ändamål under budgetåret 1972/73 
anordna en kurs för barnavårdskonsulenter. Styrelsen beräknar kost
naden härför till 21 000 kr. 

8. Socialstyrelsen avser att i annan ordning föreslå vissa ändringar 
den särskilda prövningen av icke legitimerade sjukgymnaster. Efter 

en teoretisk del av prövningen inläggs en hospiteringstid på sex måna
der samt sex månaders vikariattjänstgöring på sjukhus. Hospiteringen 
avses bli förlagd till sjukhus, där sjukgymnaster med yrkespedagogisk 
lärarkurs kan vägleda hospitanterna. Styrelsen hemställer om medel för 
lärarkostnader som är förbundna med hospiteringstiden och beräknar 
för budgetåret 1972/73 kostnaderna för 12 elevers hospitering till 
23 000 kr. 
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9. Socialstyrelsen avser att i samråd med skolöverstyrelsen och 
Svenska kommunförbundet planera två veckokurser för barnstugeper
sonal, kommunala förtroendemän och andra funktionärer inom barn
stugeverksarnheten för information om målsättningen för verksamheten, 
om resultat av försöksverksamhet och forskning m. m. För detta. ända
mål hemställer styrelsen, att medel ställs till förfogande under budget
året 1972/73. Kostnaderna beräknas till 21 000 kr. 

Statens institut för företagsutveckling (SIFU) 

Fr. o. m. år 1964 infördes på förslag av dåvarande medicinalsty
relsen legitimation för glasögonoptiker. För legitimation krävs genom
gång av viss kurs, om inte socialstyrelsen på särskilda skäl medger un
dantag. 

Socialstyrelsen har i sin utredning om ögonsjukvården föreslagit, att 
nuvarande legitimationskurs om sex veckor utvidgas till att omfatta 
sammanlagt tolv veckor i enlighet med ny läroplan. Socialstyrelsen räk
nar med att kursen liksom f. n. skall genomföras två gånger per år 
och att - i avvaktan på att utbildningen kan inordnas i det of
fentliga skolväsendet - kursen anordnas av SIFU. 

SIFU har i särskild framställning hemställt om medel för två kurser, 
vardera av sammanlagt tolv veckors längd, för legitimation av glasögon
optiker under budgetåret 1972173. Kostnaderna härför beräknas till 

260 000 kr. 

Departementschefen 

De under detta anslag upptagna kurserna är i allmänhet en fortsätt
ning av förut bedriven kursverksamhet. Som framgår av sammanställ
ningen beräknar jag medel för de under 1-8 upptagna verksamheterna. 
Därutöver beräknar jag 25 000 kr. för anordnande av kurs för sjuk
gymnaster i rehabilitering av barn med cerebral pares eller likartade 
rörelsehinder. 

Sedan år 1964 har legitimationskurser för glasögonoptiker anordnats 
av nuvarande SIFU. Jag anser det angeläget att sådana kurser anordnas 
även i fortsättningen. Tills vidare bör medel för denna kursverksamhet 
utgå från detta anslag. Jag beräknar 140 000 kr. till två legitimations
kurser för glasögonoptiker på vardera sex veckor under nästa bud
getår. 

Anslaget bör tas upp med 625 000 kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal m. m. för budget· 
året 1972173 anvisa ett förslagsanslag av 625 000 kr. 
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G 12. Kurser för vissa utländska läkare och tandläkare m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1 933 300 
1700000 
1820000 

133 

Från detta anslag bekostas . kurser för kompletterande utbildning av 
läkare, tandläkare, sjuksköterskor och barnmorskor m. fl. med utländsk 
examen, vilka har för avsikt. att arbeta i Sverige. 

För budgetåret 1972/73 har redovisats följande medelsbehov för 

kursverksamheten. 

1. Kurser i svenska språket för utländsk medicinalpersonal 
2. Prov i svenska språket för utländsk medicinalpersonal 
3. Kurser i svenska medicinalförfattningar för utländska 

läkare 
4. Viss vidareutbildning m. m. för läkare 
5. Viss kunskapsprövning av utländska läkare som önskar 

tjänstgöra inom sitt yrke i Sverige 
6. Kurs i svenska medicinalförfattningar för tandläkare 
7. Kompletteringskurs för sjuksköterskor 
8. Kompletteringskurs för barnmorskor 
9. Kurs i medicinalförfattningar för sjuksköterskor med 

utbildning i Danmark, Finland, Norge och Island 
10. Viss vidareutbildning för utländska sjukgymnaster 
11. Speciell prövning för viss utländsk medicinalpersonal 
12. Kurs för utländska tandläkare 
13. Kurs för tandläkare med västtysk examen 

Summa kr. 

Socialstyrelsen 

950 000. 
63 000 

160 000 
280.000 

20000 
12 000 

150 000 
58 000 

39 000 
51 000 
30000 
71 000 
70000 

1954 000 

1. Genom beslut den 15 augusti 1969. och den 14 augusti 1970 upp
drog Kungl. Maj:t åt socialstyrelsens nämnd för utländsk medicinalper
sona:I att anordna tre kurser i svenska s.pråket m. m. för utländska läka
re. För andra kategorier utländsk medicinalpersonal har inte anordnats 
särskilda kurser i svenska, utan de har varit hänvisade till den svensk
undervisning, som stått till buds på den öppna marknaden. Styrelsen 
har därför funnit det angeläget att den språkundervisning som hittills 
ordnats för enbart utländska läkare även öppnas för andra kategorier 
medicinalpersonal. Styrelsen avser därför att under budgetåret 1972/73 
anordna tre kurser om vardera fyra månader i svenska språket m. m. för 
utländsk medicinalpersonal. 

2. Socialstyrelsen har sedan flera år tillbaka anordnat särskilda 
prov i svenska språket för utländska läkare, tandläkare, sjuksköter
skor, barnmorskor m. fl. Styrelsen avser att under budgetåret 1972/73 

anordna prov i svenska språket, främst för dem som avser att del

ta i för dessa personalkategorier anordnad kursverksamhet under 
punkterna 3, 4, 6, 7, 8 och 10. Styrelsen - som i detta ärende sam

rått med dess nämnd för utländsk medicinalpersonal - räknar med att 
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ca 250 utländska läkare, tandläkare, sjuksköterskor, barnmorskor m. fl. 
skall undergå sådant prov. Kostnaden beräknas till 62 500 kr. 

3. Genomgång av kurs i svenska medicinalförfattningar är obliga
torisk för de läkare med utländsk examen, som önskar förvärva svensk 
legitimation. Styrelsen beräknar, att ca 150 läkare önskar genomgå så

dan kurs under budgetåret 1972/73. Styrelsen avser därför att anordna 
sex kurser i ämnet om vardera högst en månad och med omkring 25 

deltagare i varje kurs. Kostnaden för varje kurs beräknas till 26 000 kr. 
4. Socialstyrelsens nämnd för utländsk medicinalpersonal har för av

sikt att under budgetåret 1972/73 anordna två vidareutbildningskurser 

- envar om högst tre månader jämte en månads inläsningstid - för 
läkare med utländsk medicinsk examen med högst 30 deltagare i varje 
kurs. Kostnaderna härför beräknas till sammanlagt 280 000 kr. Kur
serna avses äga rum i Örebro enligt ett år 1966 träffat avtal mellan sta
ten och Örebro läns landsting angående anordnande av viss vidareut

bildning för läkare med utländsk medicinsk examen vid regionsjukhuset 

i Örebro. 
5. Styrelsen avser att under budgetåret 1972/73 anordna särskild 

kunsk:xpsprövning av utländska läkare, vilka har för avsikt att förvärva 

svensk legitimation. Kostnaderna härför beräknar styrelsen till 20 000 kr. 
6. Socialstyrelsen avser vidare att under budgetåret 1972/73 an

ordna en kurs om ca 45 timmar i svenska medicinalförfattningar för 
vissa tandläkare med utländsk examen. Kostnaden för en kurs med 30 

deltagare beräknas till 12 000 kr. 
7. Under budgetåret 1971172 anordnas två kompletteringskurser för 

sjuksköterskor med utländsk examen som begärt svensk legitimation som 
sjuksköterska. Även under budgetåret 1972/73 behövs två kurser med 
vardera ca 20 deltagare. Komplettering av den praktiska utbildningen 
förutsätts som hittills ske i form av vikariat på sjukskötersketjänst. 
Kostnaderna beräknas till 150 000 kr. 

8. :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 tio utländska barn
morskor bör genomgå en kurs under ca sju veckor, innan de kan få 
svensk legitimation. I en sådan kurs bör förutom teoretisk undervis

ning iiven ingå praktik under handledning av barnmorska samt viss 
hospitcring. Kostnaderna beräknas till sammanlagt 58 000 kr., varav 
17 700 kr. utgör stipendier åt kursdeltagare. 

9. Under budgetåret 1971/72 anordnas tre kurser i svenska medici

nalförfattningar för de sjuksköterskor, som utbildats i Danmark, Fin
land, Norge och Island och som ansökt om svensk legitimation som 
sjuksköterska. Även under budgetåret 1972/73 behövs tre kurser med 
vardera ca 30 deltagare. Kostnaderna härför beräknas till 21 000 kr. Sty

relsen hemställer dessutom, att medel ställs till förfogande för stipen
dier till de sjuksköterskor som vid kurstillfället ej är anställda hos kom-
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munal eller statlig huvudman. Styrelsen beräknar kostnaderna härför 

till 18 000 kr. 
10. Socialstyrelsen föreslår - i samråd med nämnden för utländsk me

dicinalpersonal - att i utlandet utbildade sjukgymnaster som önskar 

få svensk legitimation skall före legitimeringen genomgå en kurs i so

cialmedicin för att erhålla grundläggande kunskaper om svensk sjuk

vård. För budgetåret 1972/73 beräknar styrelsen ett behov av fyra så

dana kurser med 30 deltagare i varje. Styrelsen hemställer om medel för 

fyra kurser i socialmedicin för utländska sjukgymnaster och beräknar 

kostnaderna härför till 48 000 kr. För några av de utländska sjukgym

naster som anhåller om svensk legitimation önskar nämnden för ut

ländsk medicinalpersonal ställa upp krav på avlagt prov i klinisk fysio

terapi. Budgetåret 1972/73 beräknas åtta prov avläggas. Styrelsen hem

ställer om medel härför, 3 200 kr. 

11. Socialstyrelsen föreslår - i samråd med nämnden för utländsk me

dicinalpersonal - att sjuksköterskor, barnmorskor, sjukgymnaster och 

medicinskt-tekniska assistenter vilka på grund av sin ställning som poli

tiska flyktingar saknar handlingar som verifierar deras utbildning skall 

beredas möjlighet att genomgå speciell prövning. Socialstyrelsen hem

ställer, att medel ställs till förfogande under budgetåret 1972/73 för pröv

ning av sammanlagt tio sjuksköterskor, barnmorskor och medicinskt-tek

niska assistenter och sjukgymnaster. Kostnaderna beräknas till 30 000 kr. 

Kursnämnden för vissa utliindska tandläkare 

12. Nämnden föreslår att liksom föregaende år en kurs för utländska 

tandläkare anordnas vid Lunds universitet. Kostnaden beräknas till 

71 000 kr. 

Socialstyrelsens nämnd för utliindsk medicinal personal 

13. Fr. o. m. år 1962 och fram till hösten år 1968 har universitetskans
lersämbetet i enlighet med av Kungl. Maj:t lämnat uppdrag antagit stude

rande för tandläkarutbildning i Västtyskland. Därvid har förutsatts, 
att ifrågavarande studerande efter avlagd västtysk examen skulle ge
nomgå en tilläggskurs under högst en termin för att få behörighet att ut
öva tandläkaryrket i Sverige. Sådan tilläggsutbildning har genomförts i 

Malmö vårterminerna 1968 och 1969. Antalet kursdeltagare uppgick till 

11 resp. 18. Vid planeringen av den tilläggskurs, som beräknades genom-

. föras våren 1970, visade det sig att ingen av de odontologiska fakulte

terna hade möjlighet att anordna en så lång kurs. Socialstyrelsens nämnd 

för utländsk medicinalpersonal har därför utarbetat en ny plan för kom

pletteringsutbildning, enligt vilken ifrågavarande studerande skall, ef

ter att under minst tre månader efter tandläkarexamen ha tjänstgjort 

inom folktandvården under ledning av kliniskt erfaren tandläkare, ge

nomgå en fem veckor lång teoretisk kurs vid odontologisk fakultet. En 

sådan kurs har vårterminerna 1970 och 1971 anordnats vid karolinska 
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institutet. Antalet deltagare uppgick 1970 till 42, varav nio. icke var 
svenska medborgare och 1971 till 24, varav fem icke var svenska med
borgare. Socialstyrelsen utreder f. n. frågan om efterutbildning av vissa 
tandläkare med utländsk examen, bl. a. svenska studerande med väst
tysk examen. I avvaktan på resultatet härav bör en motsvarande tilläggs
kurs anordnas även budgetåret 1972/73. Kostnaderna härför beräknas 
till 70 000 kr. 

Departementschefen 

Under punkterna 2-13 angiven kursverksamhet för läkare, tandläkare, 
sjuksköterskor och barnmorskor med utländsk utbildning är av ungefär 
samma omfattning som den som pågår under innevarande budgetår. De 
redovisade kostnadsberäkningarna kan jag i huvudsak godta. För kurser i 
svenska språket för utländsk medicinalpersonal beräknar jag 816 000 kr. 

Det sammanlagda medelsbehovet under anslaget beräknar jag till 
1820000 kr. 

Jag förutsätter i likhet med tidigare år att kostnaderna för nu ej förut
sebara efterutbildnings- eller omställningskurser för utländska läkare, 
tandläkare, sjuksköterskor eller barnmorskor skall bestridas från före
varande anslag enligt Kungl. Maj:ts närmare bestämmande. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Kurser för vissa utländska läkare och tandliikare m. m. för 

budgetåret 1972173 anvisa ett förslagsanslag av I 820 000 kr. 

G 13. Nordiska hälsovårdshögskolan 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/7 3 Förslag 

1 421 842 
1560000 
1644000 

Vid nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg anordnas kurser för 
ämbetsläkare, tandläkare,· ingenjörer verksamma inom den allmänna 
hälsovården, hälsovårdsinspektörer och sjukhusadministratörer. 

Skolans verksamhet regleras genom avtal mellan Danmark, Finland, 
Norge och Sverige (prop. 1962: 1, bil. 13, SU 1962: 11, rskr 
1962: 11 samt prop. 1965: 1, bil. 7, SU 1965: 5, rskr 1965: 5). Samtliga 
utgifter bestrids under löpande budgetår förskottsvis av Sverige. Efter 
räkenskapsårets slut betalar övriga stater sina andelar av kostnaderna. 
Dessa fördelas på länderna ·proportionellt i förhållande till det antal 
kursmånader, som faller på de av varje land under året utnyttjade 

elevplatserna. 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Personal 

Anslag 
Avlöningar 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Stipendier till elever 

8 

763 000 
I 000 

122 000 
84000 

210 000 
380 000 

1560 000 

Styrelsen för nordiska hälsovårdshögskolan 

Hälsovårds- Departements-
högskolan chefen 

+2 

+142 000 +57 000 

+ 25 000 +11 000 

+ 60 000 +16 000 
+ 13 000 

+240 000 +84 000 

Verksamheten vid högskolan omfattade budgetåret 1970/71 13 kurs

månader och 285 elevmånader enligt följande tablå 

3 två-månaderskurser för läkare m. fl. 
2 sex-veckorskurser för sanitets

ingenjörer 
2 två-veckorskurser för hälsovårds

inspektörer 
två-månaderskurs för sjukhus
administratörer -

1 enmånadskurs i socialodontologi 

kursmånader 

6 

3 

2 
1 

Summa 13 

elevmånader 

134 

60 

20 

46 
25 

285 

Undervisningen under budgetåret 1972/73 föreslås omfatta dels 
samma kursverksamhet som tidigare, dels en utökning av verksamhe
ten med en två-veckorskurs för hälsovårdsinspektörer i vatten- och av
loppshygicn. Vidare begärs utredningsmedel för fortsatt planläggning 
avseende utökning och omläggning av läkarutbildningen från sex till 
åtta kursmånader. 

1. Löne- och prisomräkning 91 000 kr. 
2. Nuvarande omfattning av kursverksamhctcn erfordrar en fast 

tjänst som bibliotekarie och en och en halv ytterligare kontoristtjänst 
främst för service beträffande kurslitteratur och tidskrifter samt för ut

skrift av seminarieuppgifter. Anslaget för tillfällig skrivhjälp kan i viss 
utsträckning minskas samtidigt som nuvarande arvode till biblioteka

rie utgår. Styrelsen hemställer vidare om ett engångsanslag om 30 000 

kr. för elektriska räknemaskiner avsedda för undervisningen i biostatis

tik och epidemiologi.(+ 83 000 kr.) 
3. För sakkunnig hjälp vid pågående utredning om läkarkursens inne

håll och omfattning begärs 24 000 kr. 

s~· Riksdagen 1972. 1 saml. Nr 1. Bil. 7 
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4. Behovet av en kurs i vatten- och avloppshygien för hälsovårdstjäns
temän är stort. Sedan år 1962 har högskolans undervisning för hälso

vårdsinspektörer gällt fysiologisk hygien och livsmedelshygien. Med hän

syn till hälsovårdstjänstemännens omfattande arbetsuppgifter bör utbild
ningen kompletteras med en kurs i vatten- och avloppshygien. Inom detta 

område sker en ständig utveckling, som aktualiserar anordnande av en 

sådan kurs. ( + 42 000 kr.) 

Departementschefen 

Jag är inte beredd att för nästa budgetår förorda någon ändring 

av verksamheten vid högskolan. Anslaget bör tas upp med 1 644 000 
kr. Förslaget om anslag för budgetåret 1972/73 har godkänts av de 

övriga länderna. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Nordiska hälsovårds/zögskolan för budgetåret 1972/73 

anvisa ett förslagsanslag av l 644 000 kr. 
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H ÖVRIG SJUKHUSVÅRD M. M. 

H 1. Rättspsykiatriska stationer och kliniker 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

9 742 038 
13 740 000 
17 730 000 

De rättspsykiatriska stationernas uppgift är att utföra rättspsykiatris
ka undersökningar i brottmål huvudsakligen i fråga om misstänkta per
soner på fri fot. Motsvarande undersökningar av häktade personer ut

förs vid rättspsykiatriska kliniker, där även undersökning i mindre om
fattning sker av icke häktade personer. 

Från anslaget bestrids kostnader för de rättspsykiatriska stationerna 
i Stockholm, Norrköping, Jönköping, Växjö, Örebro, Sundsvall och 
Umeå samt de rättspsykiatriska klinikerna i Uppsala, Lund och Göte
borg. 

Personal 
Stationer 
Läkarpersonal 
Kuratorer 
Övrig personal 

Kliniker 
Läkarpersonal 
Psykologer, kuratorer 
Övrig vårdpcrsonal m. m. 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Lokalkostnader 
Expenser 

Inkomster 
Försäljning av terapialster 

1971/72 

11 
11 
11 

17 
22Y:i 
89 
39Y:i 

201 

11131 000 
1919000 

690 000 

13 740 000 

Beräknad förändring 1972/73 

Social- Departements-
styrelsen chefen 

+ 3 
+ 6 

+ 6 

+15 

+4 052000 
+ 873 000 
+ 280000 

+5 205 000 

·l- 15 000 

+5190 000 

+2 855 000 
+ 870 000 
+ 280000 

+4 005 000 

+ 15 000 

+3 990 000 
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Socialstyrelsen 

Enligt riktlinjerna för den framtida organisationen av det rätts
psykiatriska undersökningsväsendet skall detta få en enhetlig uppbyggnad 
med socialstyrelsen som chefsmyndighet (prop. 1961: 185, 1 LU 1961: 
49, rskr 1961: 398, prop. 1967: 69, SU 1967: 106, rskr 1967: 252). 

Av de fem nya kliniker, som avses ersätta de rättspsykiatriska kli
niker och avdelningar, som f. n. är knutna till vissa fångvårdsanstalter, 
har klinikerna i Uppsala och Lund helt samt kliniken i Göteborg del
vis tagits i bruk. Kliniken i Umeå beräknas tas i bruk under budgetåret 
1973/74 och kliniken i Stockholm tidigast under budgetåret 1976/77. 

1. Lönc- och prisomräkning 4 224 000 kr. 
2. För att bl. a. underlätta rekryteringen av läkare till klinikerna 

erfordras ytterligare tre tjänster som underläkare ( +358 000 kr.). 
3. Arbetsuppgifterna för kuratorer och psykologer har ökat. För 

att vistelsetiderna på klinikerna skall bli så korta som möjligt erfordras 
förstärkning med en chefkurator och en bitr. psykolog vid vardera kli
niken i Uppsala, Lund och Göteborg (+400 000 kr.). 

4. Sedan verksamheten vid klinikernas arbetsterapiavdelningar kom
mit igång i full omfattning kommer försäljning av arbetsterapialster 
att kunna ske (+15 000 kr.). 

5. Ytterligare två biträden erfordras vid vardera kliniken i Uppsala, 
Lund och Göteborg (+223 000 kr.). 

Departementsclzefen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Rättspsykiatriska stationer oclz kliniker för budgetåret 
1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 17 730 000 kr. 

H 2. Utrustning av vissa kliniker för psykiskt sjuka m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1559538 
2 400000 

465 000 

Reservation 2 989 044 

Enligt avtalen med landstingen om övertagande av huvudmanna
skapet för den statliga mentalsjukvården skall staten svara för slutfö
rande av pågående byggnadsarbeten vid kliniker för psykiskt sjuka. 
Från detta anslag bekostas utrustning som har samband med dessa 
byggnadsarbeten. Från anslaget bekostas även utrustning av nya rätts· 
psykiatriska kliniker och stationer. 
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Socialstyrelsen 

För utrustning av de rättspsykiatriska klinikerna i Uppsala, Lund och 

Göteborg har styrelsen tidigare uppgjort preliminära kostnadsförslag 
som slutar på 750 000 kr. per klinik. Förslag till ändringar i utrustnings

programmen har senare framlagts - bl. a. av klinik.cheferna - vilket 
kommer att påverka kostnadsramarna .. Styrelsen beräknar, att samman

lagt ytterligare 465 000 kr. erfordras för utrustning av de rättspsykiatris
ka klinikerna i Uppsala, Lund och Göteborg. l detta belopp ingår även· 

beräknade kostnadsökningar på grund ·av prishöjningar och höjd mer
värdeskatt. 

De kvarstående utrustningsåtgärderna beträffande vissa mentalsjuk

hus samt de rättspsykiatriska klinikerna i Uppsala, Lund och Göteborg 
beräknas kunna slutföras under 1971/72. För utrustning av nya pavil~ 
jonger och provisoriska skollokaler vid Vipeholms sjukhus har under 
anslaget anvisats 2 410 000 kr. 

Departementschef en 

Jag kommer senare denna dag vid min anmälan av ytterligare utgif
ter på tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1971/72 att förorda att 
kostnadsramcn för Inredning och utrustning av Vipeholms sjukhus höjs 
med 215 000 kr. samt att medel anvisas härför under innevarande bud
getår. 

Anslaget för nästa budgetår bör tas upp med 465 000 kr. Jag hem

ställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Utrustning av vissa kliniker för psykiskt sjuka m. m. för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 465 000 kr. 

H 3. Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt sjuka m. m. 

För innevarande budgetår har för bidrag till anordnande av kliniker 
för psykiskt sjuka anvisats ett reservationsanslag av 96 milj. kr. 

Från anslaget bekostas byggnadsbidrag enligt avtal mellan staten och 
landstingen om landstingens övertagande av statens mentalsjukvård 
(prop. 1966: 64, SU 1966: 94, rskr 1966: 220) samt mellan staten och 
Stockholm, Göteborg och Malmö om dessa kommuners övertagande av 
huvudmannaskapet för hela dess mentalsjukvård m. m. (prop. 1967: 69, 

SU 1967: 106, rskr 1967: 252). 

Under perioden 1967-1971 har anvisats investerings bidrag enligt 

nämnda avtal. Frågan om storleken av statens årliga medelsanvisning 
efter år 1971 är f. n. föremål för förhandlingar mellan parterna. De nya 
avtalen bör föreläggas riksdagen i särskild proposition under vårses
sionen 1972. 

I avvaktan på denna proposition bör preliminärt tas upp ett oförändrat 

belopp av 96 milj. kr. för ändamålet. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 7 Socialdepartementet 142 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till 

anordnande av kliniker för psykiskt sjuka m. m. för budget

året 1972/73 beräkna ett reservationsanslag av 96 000 000 kr. 

H 4. Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m. m. 

För innevarande budgetår har för bidrag till driften av kliniker för 

psykiskt sjuka anvisats ett förslagsanslag av 930 milj. kr. 
Från anslaget bekostas bidrag till landstingen samt Stockholm, Göte

borg och Malmö för driften av kliniker för psykiskt sjuka m. m. Bidra
gen utgår enligt avtal mellan staten och landstingen om landstingens 

övertagande av statens mentalsjukvård (prop. 1966: 64, SU 1966: 94, 
rskr 1966: 220) samt mellan staten och Stockholm, Göteborg och Malmö 

om dessa kommuners övertagande av huvudmannaskapet för hela dess 
mentalsjukvård m. m. (prop. 1967: 69, SU 1967: 106, rskr 1967: 252). 

Avtalen innebär i korthet att staten till de kommunala sjukvårds
huvudmännen skall erlägga driftbidrag, som grundar sig på den ge

nomsnittliga vårddagkostnaden år 1966 vid de övertagna sjukhusen samt 
kostnaden under samma år för utbildning av mentalsjukvårdspersonal. 
Bidraget är indexreglerat. Härtill kommer särskild ersättning för av

skrivning av sjukhusbyggnader, bidrag till utrustning samt till kost
nader för markförv~irv m. m. Från anslaget betalas vidare lokalhyror 
för sjukhusfastigheter, som står kvar i statens ägo. 

Vissa av de ekonomiska villkoren i avtalen för tiden efter den 1 janua
ri 1972 är f. n. föremål för förhandlingar mellan staten och sjukvårds
huvudmännen. 

Dessa avtal bör föreläggas riksdagen i särskild proposition under 

vårsessionen 1972. 
I avvaktan på denna proposition bör på grundval av nuvarande bi

dragsregler tas upp ett preliminärt belopp av 1 060 milj. kr. för ändamå

let. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till 

driften av kliniker I ör psykiskt sjuka m. m. för budgetåret 

1972/73 beräkna ett förslagsanslag av 1060000 000 kr. 

H 5. Bidrag till viss hälso- och sjukvård 

För innevarande budgetår har för bidrag till viss hälso- och sjukvård 

anvisats ett rescrvationsanslag av 114 milj. kr. 
Från anslaget utgår ett enhetligt statsbidrag till sjukvårdshuvudmän

nen dels i stället för ett 20-tal äldre drift- och anordnandebidrag, av
seende vissa vårdgrenar inom hälso- och sjukvården, dels såsom kom
pensation för att statsbidraget till avlöning åt provinsialläkare m. m. 
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upphört vid utgången av år 1967, och dels såsom ersättning för de kost
nader, som uppkommer för sjukvårdshuvudmännen genom att de i smitt· 
skyddslagen ålagts att fr. o. m. den 1 januari 1969 ombesörja kostnads
fri undersökning och behandling i öppen vård av venerisk sjukdom. 

Enligt beslut av riksdagen (prop. 1967: 1 bil. 7 s. 138, SU 1967: 5, 
rskr 1967: 5 och prop. 1968: 1 bil. 7 s. 101 och 170, SU 1968: 5, rskr 

1968: 5) har bidraget utformats som en temporär lösning för en femårs
period t. o. m. utgången av år 1971. 

De avtal mellan staten och landstingen som skall gälla för tiden efter 
den 1 januari 1972 kommer att föreläggas riksdagen i särskild propo
sition under vårsessionen 1972. I avvaktan på denna propositio°' bör 
preliminärt tas upp ett oförändrat belopp av 114 milj. kr. för ändamå
let. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag 

till viss hälso- och sjukvilrd för budgetåret 1972/73 beräkna 

ett reservationsanslag av 114 000 000 kr. 

H 6. Bidrag till anordnande av radiotcrapcvtiska kliniker 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

91 225 

485 000 
560 000 

Från anslaget bestrids utgifter för uppförande och utrustning av ra
diotcrapevtiska kliniker vid regionsjukhusen i Linköping, Örebro och 
Umeå. Enligt av riksdl1gen antagna riktlinjer för regionsjukvårdens ut
byggande m. m. (prop. 1960: 159, SU 1960: 189, rskr 1960: 381) skall 

bidrag utgå med 25 % av kostnaderna för uppförande och utrustning 
av ifrågavarande kliniker. 

Östergötlands läns landsting beräknar investeringarna i radioterapev
tiska kliniker vid regionsjukhuset i Linköping för budgetåret 1972/73 
till 1,5 milj. kr. Statsbidrag beräknas utgå med 375 000 kr. 

Örebro läns landsting har numera beräknat kostnaderna för utrust
ning av regionkliniken för radioterapi vid sjukhuset i Örebro för tiden 
den 1 juli 1969- den 30 juni 1971 till 547 000 kr., utöver tidigare an
visat belopp. Statsbidrag beräknas utgå med 137 000 kr. 

Västerbottens liins landsting beräknar de ytterligare kostnaderna för 
radioterapevtiska kliniken vid lasarettet i Umeå för år 1969 till 192 000 

kr. Statsbidraget härför beräknas till 48 000 kr. 

Departementschefen 

Anslaget bör tas upp med 560 000 kr. Jag hemställer att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till anordnande av radioterapertiska kliniker för 
budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 560 000 kr. 
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H 7. Förvaring och underhåll av viss sjukvårdsmateriel m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

i 872 635 

1800000 

2040 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för förvaring och underhåll av be
redskapsutrustning för den civila sjukvårdens krigsorganisation. 

Socialstyrelsen 

Det av Kungl. Maj:t meddelade uppdraget åt socialstyrelsen att 
verkställa utredning om hur den försvarsmedicinska materielberedska

pen bör vara organiserad beräknas vara slutförd omkring årsskiftet 

1971/72 samt resultera i vissa ändringar av beredskapsorganisationen. 
Då dessa ändringar inte torde kunna genomföras förrän fr. o. m. bud

getåret 1973/74 har anslagsbehovet för budgetåret 1972/73 baserats på 

hittills tillämpade principer för den verksamhet vars kostnader bestrids 
från detta anslag. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Social- Departements-
styrclsen chefen 

1. Arvoden till redogörare 
a) för centrala förråd 21 000 + 3 000 
b) för lokala förråd 90000 + 60 000 

2. Arvoden till inventerings-
förrättare 4 000 + 6 000 

3. Ersättningar för hand-
räckning, semester- och 
sjukvikarier 375 000 + 55 000 

4. Hyror, frakter m. m. l 060 000 +240 000 +190000 
5. Reparntioner och underhåll 

m. m. av materiel :so 000 + 50000 
6. Lönekostnadspålägg ·!-145 000 + 50000 

1800 000 +559 000 +240000 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen bcrtiknar jag anslaget till 

2 040 000 kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Förvaring och underhåll av viss sjukvårdsmateriel m. m. 

för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 2 040 000 kr. 
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H 8. Utrustning m. m. av beredskapssjukhus vid krig eller krigi.fara 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

2 050 079 
3 000 000 
3 320 000 

Reservation 1 403 293 

Från anslaget bestrids kostnaderna för utrustning m. m. av bered
skapssjukhus. I dessa kostnader ingår även ersättningar till sjukvårds
huvudmännen för beredskapsplanläggning och för ändringsarbctcn inom 
byggnader planlagda för användning inom den civila krigssjukvården 
samt för anskaffning av personlig skyddsutrustning för viss medicinal
personal. 

Beräknade bruttoutgifter 
1. Täckande av förluster vid 

omsättning av utrustning 
för beredskapssjukhus 

2. Ersättning till sjukvårds
huvudmännen för utförda 
ändringsarbeten 

3. Ersättning till sjukvårds
huvudmännen för vissa 
planläggningskostnader 

4. Personlig skyddsutrustning 
för det allmänt civila 
medicinal väsendet 

5. Reparation av förrådsbygg
nader 

Beräknade omsättni11gs
i11komster 

Beräknade nettoutgifter 

Socialstyrelsen 

1971/72 

500 000 

1700000 

I 200 000 

50 000 

50 000 

3 500 000 

500 000 

3 000 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Social- Departcments-
styrelsen chefen 

+100000 

80 000 - 80000 

·+ 300000 +300000 

+1718000 

+1938000 +320000 

+1938 000 +320000 

Genom beslut den 9 december 1969 har Kungl. Maj:t fastställt en ny 
förteckning över bercdskapssjukhus, grundad bl. a. på en omlokali
sering av bercdskapssjukhuscn, som syftar till att fredssjukhusen skall 
komma till ökad användning inom krigssjukvården. Detta kommer att 
återverka på bl. a. krigsorganisationens materieJbehov och föranleder 
ändringar av beredskapssjukhusens materielplaner. En revidering av des
sa kan emellertid inte slutföras, förrän slutgiltiga organisationsplaner 
för bcredskapssjukhusen framtagits av sjukvårdshuvudmännen på grund
val av reviderade planläggningsanvisningar från socialstyrelsen. Såvitt 
styrelsen nu kan förutse torde det allmänna planläggningsläget medge 
mera grundliga analyser av det framtida utrustningsbehovet först under 
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1972. Styrelsen inskränker därför sina medelsberäkningar under detta 
anslag för 1972173 till att avse följande ändamål, nämligen återanskaff
ning av sjukvårdsutrustning efter omsiittningsförsäljning, ersättning till 
sjukvårdshuvudmänncn för vissa planläggningskostnadcr och utförda 
ändringsarbeten, anskaffning av personlig skyddsutrustning för det all
mänt civila mcdicinalväscndet samt reparation av förrådsbyggnader. 

Styrelsen har beräknat medelsbehovct såvitt avser styrelsens andel 
av anslaget enligt följande sammansfällning. 

1. Ingående reservation 1.7.1971 
2. Anslag 1971/72 
3. Disponibelt 1971/72 
4. Beräknade bruttokostnader 1971/72 
5. Beräknade omsättningsinkomster 1971/72 
6. Beräknad anslagsförbrukning 1971/72 
7. Beräknad utgående reservation 30.6.1972 
8. Beräknade bruttokostnader 1972/73 
9. Beräknade omsättningsinkomster 1972/73 

10. Beräknad anslagsförbrukning 1972/73 
11. Anslagsbehov 1972/73 

Departememschefen 

1 403 293 
3 000 000 
4 403 293 
4 903 293 

500 000 
4 403 293 

5 438 000 
500 000 

4 938 000 
4 938 000 

Med hänvisning till sammanställningen bör anslaget tas upp med 

3 320 000 kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Utrustning m. m. av beredskapssjuklzus vid krig eller krigs

/ara för budgetåret 1972/73 anvisa ett rescrvationsanslag av 
3 320 000 kr. 

H 9. Viss krigssjukvårdsutbildning m. m. 

1970/71 Utgift 
1971172 Anslag 
1972173 Förslag 

1 498 011 

1860000 
2 055 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för utbildning av personal som 
är avsedd att tjänstgöra inom den allmänt civila hiilso- och sjukvårdens 
krigsorganisation. 

Utgifter 
1. Centrala kurser och kon

ferenser i försvars- och 
katastrofmedicin 

1971/72 

114 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Social- Departements-
styrelsen chefen 
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2. Grundkurser i försvars
och katastrofmedicin för 
vissa läkare 

1971/72 

a) Arvoden till lärare 20 000 
b) Arvoden till regional 
kursledning m. m. 10 000 
c) Rese- och traktaments-
ersättningar iit lärare och 
kursdeltagare 43 000 
d) Dagersättning m. m. åt 
kursdeltagare 47 000 
e) Expenser 10 000 

3. Efterutbildningskurser i för
svars- och katastrofmedicin 
med akutsjukvård för läkare 500 000 

4. Försvarsmedicinsk tjänst-
göring 150 000 

5. Utbildning av vapenfria 
tjänstepliktiga för vilka so-
cialstyrelsen är utbildnings-
myndighet 70 000 

6. Kurser i hälsovårdsbered-
skap för ledamöter i hälso-
vårdsnämnder 113 000 

7. Pedagogiskt utvecklingsar-
bete 30 000 

8. Bidrag till Svenska röda 
korset för utbildning av 
samariter 525 000 

9. Bidrag till Sveriges kvinn
liga bilkärers riksförbund 
för utbildning av bilförare 178 000 

10. Kostnad för nytt under
visningsmaterial i försvars-
och katastrofmedicin 50 000 

11. Bistånds- och katastrofut-

Beräknad ändring 1972/73 

Social- Departements-
styrelsen chefen 

20000 

10 000 

43 000 

47 000 
10000 

+ 225 000 

+ 345 000 

+ 45 000 

+ 84000 

- 20000 

- 10000 

- 43 000 

- 47 000 
- 10000 

+345 000 

- 60000 

+ 30 000 

+ 10000 

bildning av värnpliktiga m. fl. 496 000 + 200 000 
~~~~~~~~~~~~~~~~-

Inkomster 
Ersättning för kostnader för 
bistånds- och katastrofutbildning 

I 860 000 

Nettoutgift 1 860 000 

Socialstyrelsen 

+ 965 000 + 395 000 

+1065000 

+200000 

+195000 

1. De av socialstyrelsen anordnade centrala krigssjukvårdskurserna 
beräknas fortsätta även under budgetåret 1972173, dock med den änd
ringen att antalet kurser och konferenser ökas mot att kurstiden för
kortas. Det sammanlagda antalet kursdagar avses därigenom bli det

samma som under tidigare budgetår. 
2. Den utbildning i form av obligatoriska, regionala grundkurser i 

försvars- och katastrofmedicin för leg. läkare, som ~ir krigsplacerade 
inom den civila krigssjukvården och som tidigare ej genomgått motsvu-
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rande grundutbildning, avslutas under budgetåret 1971/72. Det i prop. 
1963: 106 uppställda utbildningsmålet kommer då att ha uppnåtts i och 
med att ca 3 000 läkare genomgått dessa kurser. 

3. I prop. 1963: 106 förutsattes att obligatorisk efterutbildning (re
petitionsutbildning) av läkare som genomgått här berörda grundkurser 
skulle införas. Under budgetåret 1971172 påbörjas obligatoriska efter
utbildningskurser i försvars- och katastrofmedicin med akutsjukvård. 
Kurserna, som omfattar en vecka, anordnas i anslutning till universi
tetsorterna samt genomförs av socialstyrelsen under medverkan av 
lokala kursledningar. För budgetåret 1972173 planeras 12 kurser med 
sammanlagt ca 360 deltagare. 

4. Den försvarsmedicinska tjänstgöringen för läkare beräknas under 

budgetåret 1972/73 kunna utökas till att omfatta - förutom öppen vård 
och psykiatri - även akutsjukvårdens olika discipliner, infektionsmedi
cin, mikrobiologi och bercdskapsplancring. Tjänstgöringen bör i lämp
liga fall delvis även kunna fullgöras i form av deltagande i särskilda 
kurser i t. ex. anestesiologi, akutsjukvård, intensivvård och liknande. 
Antalet tjänstgöringsmånader beräknas uppgå till ca 225. 

5. Under denna anslagspost anvisade medel är avsedda att användas 
såsom ersättning till statsvcrket för den arbetsinsats, som utförs av de 
vapenfria tjänstepliktiga, vilka tjänstgör inom verksamhet, för vilken 
socialstyrelsen är huvudman (ungdomsvårdsskolor m. m.). 

6. Utbildningen i hälsovårdsberedskap för ledamöter i hälsovårds
nämnder planeras i samma utsträckning som under budgetåret 1971172. 

7. Styrelsens utbildning i försvars- och katastrofmedicin för läkare, 
sjuksköterskor, ledamöter i hälsovårdsnämnder m. fl. kräver ett omfat
tande utvecklingsarbete beträffande produktion av läromedel. 

För framställning av läromedel såsom liirarhandledningar, kompen
dier, ljudbildband m. m. behöver styrelsen anlita experter. 

8-9. Liksom under tidigare budgetår beräknas medel till den av 
Svenska röda korset och Sveriges kvinnlig~l bilkårers riksförbund bedriv
na utbildningen av samariter resp. bilförare. Utbildningen sker fr. o. m. 

budgetåret 1970171 i enlighet med de i prop. l970: 18 framlagda och 
av riksdagen beslutade riktlinjerna rörande de frivilliga försvarsorgani

sationcrnas verksamhet. 
10. Nytt undervisningsmaterial i försvars- och katastrofmedicin är 

under förberedande av universitetskanslersiimbetet i samarbete med 
TRU-kommitten och Utbildningsförlaget samt med hjälp av olika exper

ter. Under denna punkt upptaget belopp är avsett att täcka kostnaderna 
för den del av detta undervisningsmaterial som avses utnyttjas av social

styrelsen, bl. a. vid den obligatoriska efterutbildningen av läkare enligt 

punkt 3. 

11. Sedan riksdagen på grundval av prop. 1970: 162 fattat beslut om 
bistånds- och katastrofutbildning av värnpliktiga m. fl. har socialstyre1-
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sen genom en särskild delegation fått i uppdrag att utarbeta förslag till 
specialutbildning om 250 timmar (6 veckor) resp. 500 timmar (12 vec
kor) inom utbildningslinjcn hälso- och sjukvård. 

Under budgetåret 1972/73 beräknas specialutbildning inom hälso
och sjukvårdsområdet om 250 alternativt 500 timmar komma att anord
nas i form av två kurser, en för läkare och en för sjuksköterskor, med 
sammanlagt ett 30-tal kursdeltagare. Kostnaderna för 6 veckors special
utbildning av läkare och sjuksköterskor, inkl. studiemateriel, beräknas 

till 496 000 kr. 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
2 055 000 kr. Jag har därvid bl. a. beräknat medel för en ökning av 
antalet tjänstgöringsmånader för läkare i försvarsmedicinsk tjänstgöring. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Viss krigssjukvårdsutbildning m. m. för budgetåret 1972/73 

anvisa ett förslagsanslag av 2 055 000 kr. 
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I UNGDOMSVÅRD M. M. 

Syftet med samhällets vård av barn och ungdom är att främja en 

gynnsam utveckling och goda uppväxtförhållanden för de unga. Vid 

sidan av de kommunala barnavårdsnämnderna och den kommunala 
socialvården i Ö\'rigt har familjcrådgivningen, den psykiska barna- och 
ungdomsvården samt de psykiatriska barn- och ungdomsklinikerna vik
tiga uppgifter på området. Skolmyndigheternas och skolans sätt att 
fungera ~ir av största betydelse för att främja en gynnsam utveckling 
för barn och ungdom, likaså ett gott samarbete med föräldraföreningar 
och ungdomarnas egna organisationer. Samarbetet med polisen är även 
av stor vikt. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att Kungl. Maj:t i ett cirkulär 
till berörda organ har understrukit betydelsen av ett intensifierat sam

arbete mellan barnavårdsn1imnd, skola och polis. I detta syfte bör i 
kommunerna finnas särskilda samarbetsorgan, i vilka även bör delta 

företrädare för andra myndigheter och organisationer som berörs av 

verksamheten. Samarbetsorganet bör verka för att arbetet på fältet be
drivs i lämpliga former med bl. a. uppsökande verksamhet samt infor
mation i barna- och ungdomsvårdande frågor. Socialstyrelsen, skolöver
styrelsen och rikspolisstyrdsen har år 1971 gemensamt meddelat råd och 
anvisningar för hur samarbetet bör bedrivas. 

Ett betydande utvecklingsarbete pågår inom olika delar av barna
oeh ungdomsvården. Fosterbarnsutredningen har bl. a. genomfört två 
enkätundersökningar avseende kommunernas fosterbarnsvård, en in
tervjuundersökning med fosterföräldrar samt en undersökning rörande 
barnhemsvården. En arbetsgrupp för metodutveckling inom barna

och ungdomsvården har bl. a. företagit en enkät till vissa kommuner 

för att kartliigga de barnavårdande myndigheternas nuvarande och pla
nerade resurser m. m. Arbetsgruppen planerar i samarbete med social

styrelsen att påbörja försöksverksamhet med vård av ungdomsvårds

skoleelcver i eget hem. På förslag av gruppen har medel anvisats till en 
eftervårdsundersökning rörande elever vid Råby yrkesskola. 

Problemen med alkohol- och narkotikamissbruk bland ungdomen krä
ver intensiva 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 är viktiga, 
inte minst då det gäller åtg1irder för att tillgodose ungdomens behov 
av fritidssysselsättning. I detta syfte har Kungl. Maj:t uppdragit åt 
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socialstyrelsen att i samråd med skolöverstyrelsen, statens ungdomsråd, 

1968 års barnstugeutredning samt Svenska kommunförbundet utarbeta 
förslag till program för försöksverksamhet med fritidsaktiviteter för 
barn, företrädesvis i åldrarna 7-12 år. Efter förslag från socialstyrelsen 
har Kungl. Maj:t genom beslut den 3 december 1971 anvisat ca 3 milj. 

kr. från allmänna arvsfonden till detta ändamål. 
För att bl. a. underlätta för invandrarbarnen att lära sig svenska och 

få kontakt med svenska barn har vidare anvisats drygt 300 000 kr. 
från allmänna arvsfonden till försök med olika former av förskoleverk
samhet för invandrarbarn. 

Vid planeringen av boendemiljön bör en aktiv medverkan av före

triidare för olika sociala verksamhetsgrenar liksom från ungdomsorga
nisationerna och de boende själva vara av stor betydelse för att skapa 
en mer barn- och ungdomsvänlig miljö. De sociala aspekternas bety

delse i arbetet med att förbättra livsmiljön har bl. a. behandlats vid ett 

nordiskt seminarium om social planering i Norrköping år 1971. 
En arbetsgrupp inom socialdepartementet har i en under december 

1970 avgiven promemoria bl. a. behandlat barnets behov av ett all

sidigt lekmaterial och en god lekmiljö. På grundval därav har genom 
Kungl. Maj:t beslut den 19 mars 1971 ett särskilt lekmiljöråd inrättats 
i socialstyrelsen. Dess uppgift är att understödja och stimulera viss 
forsknings- och undersökningsverksamhet samt informera om lekmate
rial- och lekmiljöfrågor. 

Jag vill i detta sammanhang också erinra om prop. 1971: 168 (CU 
1971: 31, rskr 1971: 321) som behandlar vissa frågor om tätortsmil
jöns utformning med hänsyn till barns utomhuslek. De därvid före
slagna ändringarna av byggnadsstadgan innebär att på tomt till byggnad 
med mer än två bostadslägenheter skall finnas tillräckligt stora friytor 
som är fämpliga för barns lek och utevistelse. 

Vid ungdomsvårdsskolorna - skolhem eller yrkesskolor - ges vård, 
fostran och utbildning åt barn och ungdomar som på grund av sociala 
störningar bedöms vara i behov av behandling som kan ges vid dessa 
skolor. De vid skolorna intagna har antingen skrivits in som elever el
ler tagits in för utredning eller observation. Vid skolhemmen, som är 
avsedda för skolpliktiga elever, ges grundskoleutbildning. Vid yrkes
skolorna ges huvudsakligen arbetsträning samt förberedande yrkcsut

bildning. Differentiering är f. n. genomförd efter kön, ålder, utveck
ling m. m. För att bl. a. möjliggöra ett ökat hänsynstagande till när

hetsfaktorn vid placering på ungdomsvårdsskola samt öka behandlings

alternativcn vid vård utom skola har en revidering av ungdomsvårds

skolestadgan påbörjats. 

Socialutredningen skall enligt sina direktiv förutsättningslöst pröva 
frågan om huvudmannaskapet för ungdomsvårdsskolorna. Den gransk

ning av skolornas funktion och ställning som påbörjats inom utredningen 
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avser bl. a. en analys av förutsättningarna att åstadkomma en nära an
knytning till den psykiska barna- och ungdomsvården samt det allmän
na skolväsendets resurser. 

Det samarbete som upprättats mellan ungdomsvårdsskolorna och oli
ka institutioner vid universiteten i Lund, Göteborg och Uppsala fort
sätter. Detsamma gäller försöket i Göteborg att ge elever i vård utom 
skola psykiatrisk behandling och viss annan hjälp. Verksamheten, som 
sker i samarbete med Göteborgs sjukvårdsförvaltning, har hittills huvud
sakligen inriktats på dels stöd och ~ådgivning genom samtal med elever, 
enskilda eller i grupp och dels utbildning och rådgivning av övervakare, 
enskilda hems föräldrar och personal vid inackorderingshemmen i Gö
teborg. Vidare pågår försöksverksamhet med nya behandlingsformer 
vid tre skolor som en fortsättning på de försök som bedrivits vid Rya
gårdens yrkcsskola. 

Försöksverksamheten med olika åtgärder för att förbättra under
visningen och möjligheterna till arbetsträning och arbetsprövning vid 

ungdomsvårdsskolorna fortsätter. För nästa budgetår beräknas 300 000 
kr. för detta ändamål. 

Under de senaste åren har de större kommunernas egna vårdresur
ser byggts ut så att man i större omfattning än tidigare kunnat erbjuda 
alternativ till vård i ungdomsvårdsskola. Det har under de senaste åren 
också varit en medveten strävan att inom ungdomsvårdsskolesektorn 
bygga ut den öppna vården utanför skolorna och att åstadkomma en 
ökad samordning mellan skolornas och kommunernas verksamhet. Se
dan år 1965 har det årliga antalet placeringar för vård utom skola för
dubblats, samtidigt som elevantalet på skolorna har kunnat minskas. 
Sedan år 1969 är antalet elever i den öppna vården större än elev
antalet inom skolorna. F. n. finns 12 utskrivningsavdelningar och hos
pits. I genomsnitt 900 elever beräknas komma att vårdas utom skola 
under budgetåret 1972/73. 

Vården vid utskrivningsavdelningarna har i ökad utsträckning kunnat 
förläggas utanför dessa på så sätt att elever inte bara placerats i arbete 
i den öppna marknaden utan även fått bostad utanför skolorganisatio
nen. Elever har efter sådana utplaceringar kunnat fortsätta kontakten 
med personalen vid utskrivningsavdelningarna. 

Denna utveckling med ökad tyngdpunkt på den öppna vården har 
medfört att tillgängliga platsresurser på ungdomsvårdsskolorna kommit 
att utnyttjas i mindre grad än tidigare. Väntetid för plats har under det 
senaste året inte förekommit. Den nuvarande beläggningssituationen 
ger därför utrymme för att en skola kan läggas ned under budgetåret 
1972/73. Morängens yrkesskola för pojkar har därvid i första hand 
ansetts böra komma ifråga. Beläggningssituationen medger vidare att 
antalet avdelningar minskas med en på var och en av sex skolor. Detta 
bör i första hand ske på större skolor. Antalet ungdomsvårdsskolor ut-
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gör efter Morängens nedläggning 20, varav 14 för manliga elever och 
6 för kvinnliga elever; och antalet elevplatser ca 820. Utvecklingen av 
elevantalet och vårdtiderna framgår av följande sammanställning. 

1960 1965 1968 1969 1970 

Antalet den 31 dec. vårdade elever 
inom skola 941 887 860 727 751 
utom skola 586 819 799 904 856 

Antal placeringar för vård utom 
skola 1 220 1166 1 644 2 357 2 280 

Vårdtidens längd i genomsnitt för 
elever som resp. år utskrivits 
Hela vårdtiden, antal dagar 1 003 682 778 806 820 
Därav: 

a) Vårdtid inom skola 456 359 380 393 373 
varav första vårdtid 328 246 179 235 225 

b) Vårdtid utom skola 547 323 398 413 447 

Intagningar på grund av narkotikamissbruk är av betydande om-

fattning. Hos närmare en tredjedel av de år 1970 nyintagna pojkarna 
och flickorna anges sådant missbruk som en av orsakerna till omhän-
dertagandet. Alkoholmissbruk som intagningsorsak är ungefär lika van-

ligt. 
För att bättre kunna tillvarata skolorganisationens totala resurser 

har de nuvarande anslagen Ungdomsvårdsskolorna: Driftkostnader och 
Ungdomsvårdsskolorna: Vård utom skola sammanförts till ett gemen
samt anslag. Därmed ökar möjligheterna ·att snabbt möta akuta vård

behov och omfördela personal mellan olika typer av avdelnillgar för att 

bl. a. pröva nya inslag i behandlingsarbetet. 

I 1. Ungdomsvårdsskolorna: Driftkostnader 

1970/71 Utgiftl 
1971/72 Anslag1 

1972/73 Förslag 

71 323 847 
79 287 000 

91630000 

1 Anslagen Ungdomsvårdsskolorna: Driftkostnader och Ungdomsvårdssko
lorna: Vård utom skola. 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Social- Föredra-
styrelsen ganden 

Personal 
Lednings personal 134 -1- 9 -4 
Vård- och tillsynspersonal 557% +48% -27 
Ekonomipersonal 154 +16 -7 
Arbetsdriftspersonal 140 + 2 -3 
Kontors personal 47 +12% -1% 
Lärarpersonal 21 

1 053 Y:i +88 -42% 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 52 731 700 +14 760 000 -l-7L285 000 
Sjukvård 155 000 + 34 000 + 5 000 
Reseersättningar 975 600 + 316 000 ' 78000 -i-

Lokalkostnader 6 794 000 + 2 553 000 +2 121 000 
Expenser 1 189 600 + 367 000 + 160000 
Tjänstebilar och bussar 437 000 + 192 000 + 115 000 

Därav för anskaffning 
Övriga utgifter för den 

(108 000) (+ 42 000) (+ 17 000) 

egentliga skolverksamheten 6 784 900 + 981 000 -1- 264 000 
Därav 
a) inventarier m. m. (777 000) (+ 187 000) (- 35 000) 
b) lägerverksamhet (140 000) (+ 129 000) (+ 45 000) 
c) övrigt (5 867 900) (+ 665 000) (+ 254000) 

Sjukvård m. m. åt elever 1 337 000 -1- 184 000 + 89 000 
Utgifte1 för jordbruksdriften 732 000 + 135 000 + 50 000 
Utgifter för verkstadsdriften 1844500 + 601 000 ' 303 000 ' Försöksversamhet med 
särskilda former av under-
visning m. m. 300 000 + 1105 000 
Praktikcentra 110 000 + 15 000 
Vissa kostnader för vapenfria 
värnpliktiga + 377 000 
Ersättningar till övervakare 
m. m. (ca 950 elever) 540 000 + 30 000 
Placeringar i enskilda hem 
(ca 600 elever) 5 265 000 + 1443000 + 1 215 000 
Kurser, utbildningsanstaltcr 
m. m. (ca 150 elever) 666 200 ' 275 000 + 275 000 T 

Jnackorderingshem (36 elever) 866 900 + 33 000 35 000 
Arbetsmarknadsstyrelsens 
arbetsplatser (20 elever) 48 600 8 000 8 000 
Vissa bidrag till IOGT och 
Frälsningsarmen 11 000 
Viss försöksverksamhet i 
samarbete med Göteborgs 
stads sjukvårdsförvaltning 158 000 + 16 000 + 16 000 
Bidrag till gymnasieklinik 50000 50 000 50000 
Kurser och konferenser för 
föräldrar (enskilda hem) och 
övervakare 15 000 + 2000 
Arvoden till viss konsult-
personal vid eftervårdsexpedi-
tionerna i Stockholm och 
Malmö + 40000 -- 40000 
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Kontaktverksamhet med 
Ungdomens röda kors 
Kuratorsverksamhet i utlandet 

Summa utgifter 

Inkomster 
Uppbördsmedcl 

Socialstyrelsen 

Nettoutgift 

1971/72 

81012 000 

1725000 

79 287 000 

Beräknad ändring 1972/73 

+ 

Social
styrelsen 

50000 

+23 451 000 

220 000 

+23 671 000 

' ' 

Föredra
ganden 

200 000 

-i-12 123 000 

220 000 

+12343 000 

1. Löne- och prisomräkning 14 783 000 kr. I beloppet ingår kostna

den (2 426 000 kr.) för 34 vårdare och 8 ekonomibiträden med an

ledning av generella arbetstidsförkortningen, vilken beräknas genomförd 

i ett steg den 1 januari 1972. 

2. Två nya utskrivningsavdelningar föreslås. För dessa erfordras åtta 

nya tjänster. För en av Ryagårdens utskrivningsavdelningar behövs yt

terligare en tjänst.(+ 536 000 kr.) 

3. Psykologtjänster bör efter hand inrättas vid samtliga ungdomsvårds

skolor. Tjänster föreslås vid Forsane, Gräskärrs och Sundbo yrkesskolor 

samt vid Eknäs skolhem. ( + 356 000 kr.) 

4. Vid Lövsta skolhem och Ryagårdens yrkesskola finns tjänster för 
psykologer med lie-kompetens. Skolornas storlek och specialfunktion 

motiverar även en tjänst som bitr. psykolog vid vardera skolan. 

(+ 138 000 kr.) 
5. Lövstaskolans storlek och antalet utplaceringar i vård utom skola 

motiverar ytterligare en tjlinst som assistent för vård utom skola. 

(+ 64 000 kr.) 
6. Samtliga ungdomsvårdsskolor bör ha tillgång till fritidsassistent. 

Erfarenheterna av de redan fungerande fritidsassistenterna visar, att 

deras verksamhet väsentligt .ökar skolornas möjligheter att åstadkomma 
en aktiv och meningsfull fritid för eleverna. Som led i en pågående ut
byggnad av fritidsverksamheten föreslås en tjänst vid Sundbo yrkes

skola och en tjänst gemensamt för Eknäs-Hornö. (+ 134 000 kr.) 

7. Elevernas ökade behov av hälso- och sjukvård aktualiserar önske

mål om sjukskötersketjänster på ytterligare ett antal skolor: Forsanc, 

Gräskärr, Vemyra och östra Spång. Därutöver föreligger behov av yt

terligare en sjukskötersketjänst vid Bärby. ( + 285 000 kr.) 
8. övertillsynsmännen bör - beroende på skolans storlek - helt eller 

delvis frigöras från den schemabundna tillsynstjänsten för att kun

na avlasta rektor vissa personalledande och samordnande uppgifter. 

( + 946 000 kr.) 
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9. För att kunna undvika inlåsning av eleverna nattetid på de spe
cialavdelningar, som ännu på grund av personalbrist nödgas tillämpa så
dan inlåsning, krävs ett tillskott av 18 vårdartjänster. 

Fyra vårdartjänster erfordras för att förstärka sjuk- och behandlings
avdelningarna nattetid vid fyra skolor som bör bemannas med en va
kande och en vilande vårdare.(+ 1 342 000 kr.) 

10. Utbildningsmöjligheterna vid Johannisbergs yrkesskola och vid 

Östra Spångs skolhem behöver förstärkas genom inrättande av en tjänst 
som verkstadsförman vid vardera skolan. ( + 94 000 kr.) 

11. Vid Stigby yrkesskola behövs en tjänst som maskinist för sköt
sel av värmeanläggning m. m. samt för underhållsarbeten och transpor

ter. (+ 47 000 kr.) 
12. Kvalificerad personal bör avlastas rutinbetonat skrivarbete. För 

uppgifter sammanhängande med personaladministration, ekonomi och 
betjäning av telefonväxlar, för sekreteraruppgifter m. m. är det i hög 
grad angeläget med ett tillskott av skrivpersonal. ( + 487 000 kr.) 

13. Då arbetsuppgifterna för ekonomibiträden har ökat behövs en 
förstärkning av ekonomipersonalen vid 12 skolor med 11 tjänster som 
ekonomibiträden och en tjänst som kokerska. ( + 429 000 kr.) 

14. Nya tjänster medför ökade sjukvårdskostnadcr. (+ 9 000 kr.) 
15. Föreslagen överflyttning av elevers resor till en särskild anslags

post beräknas minska denna anslagspost med 180 000 kr. Nya tjänster 
medför ökade rese- och traktamentskostnader med 74 000 kr. För resor 

mellan bostad och skola för vissa överläkare och arvodesanställd psykia
ter- och psykologpersonal behövs höjning med 50 000 kr. För omskol
ning av handikappad personal m. m. beräknas för resor och traktamen
ten 40 000 kr. ökning av resor beträffande vård utom skola beräknas 
förorsaka en merkostnad av 25 000 kr. ( + 9 000 kr.) 

16. ökat lokalinnehav medför höjda kostnader (+ 527 000 kr.). Ge
nom Kungl. brev 29 juni 1970 har nya regler fastställts för beräkning av 
hyror i statsägda fastigheter. De nya hyror som räknats fram medför en 
höjning av hyreskostnaderna i befintliga lokaler. (1 732 000 kr.) 

17. För utökning av telefonväxel beräknas 20 000 kr. För snabbtele
fonanläggning vid tre skolor behövs ytterligare 50 000 kr. Bortfall av 
engångsanvisning till dokumentskåp medför minskning med 10 000 kr. 
För ersättning till datacentral behövs 20 000 kr. Nya tjänster medför 
ökade telefon- och annonskostnader med 149 000 kr. ökning av ele
ver i vård utom skola medför ökning av telefonkostnaderna med 

25 000 kr. Behovet av facklitteratur motiverar en ökning med 30 000 

kr.(+ 284 000 kr.) 
18. För inköp av nya fordon beräknas ytterligare 42 000 kr. För 

fortsatta och utökade försök med s. k. leasing erfordras 90 000 kr. 

( + 132 000 kr.) 

19. Utökad lägerverksamhet medför ökade kostnader med 110 000 kr. 
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Bortlämning av tvätt i större utsträckning fordrar en uppräkning med 
25 000 kr. överflyttning av inkomsterna för kost från Uppbördsmcdel 
medför minskning med 300 000 kr. Höjning av arbetspremier till elever 
förorsakar merkostnad av 64 000 kr. (- 101 000 kr.) 

20. Elevers resor, som föreslås uppförda på ny anslagspost, beräknas 

kosta 180 000 kr. Resekostnadshjälp åt föräldrar till elever för besök på 
skolorna beräknas till 10 000 kr.(+ 190 000 kr.) 

21. Till jordbruksdriften behövs ytterligare medel på grund av höj

ning av arbetspremier till elever.(+ 34 000 kr.) 
22. Till verkstadsdriften behövs ytterligare medel på grund av höj

ning av arbetspremier till elever med 87 000 kr. För underhåll m. m. 
av inventarier behövs ytterligare 10 000 kr. Kostnaderna för inköp av 
materiel beräknas öka med 250 000 kr.(+ 347 000 kr.) 

23. För ytterligare försöksverksamhet med särskilda former av un
dervisning m. m. behövs tio speciallärare, nio arvodesbefattningar som 
studierektorer och en pedagogisk konsulent.(+ 1 064 000 kr.) 

24. Medel begärs till vissa kostnader ·för vapenfria tjänstepliktiga. 

( + 377 000 kr.) 
25. överflyttning av inkomsterna för kost till anslagsposten övriga 

utgifter för den egentliga skolverksamheten minskar uppbördsmedlen 
med 300 000 kr. övriga uppbördsmedel beräknas öka med 80 000 kr. 

(+ 220 000 kr.) 
26. Kostnaderna för placeringar i enskilda hem beräknas öka. 

( + 720 000 kr.) 
27. Antalet elever som placeras på kurser, utbildningsanstalter m. m. 

ökar.(+ 183 800 kr.) 
28. Styrelsen har sagt upp avtalen med Solna kommuns inackorde

ringshem och IOGT-NTO:s inackorderingshem i Sundsvall. (- 220 800 
kr.) 

29. Antalet elever på arbetsmarknadsstyrelsens arbetsplatser beräk

nas minska. (- 12 600 kr.) 
30. Skolöverstyrelsen har förklarat sig ämna överta kostnaderna för 

elever i gymnasieklinik. (- 50 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag en höjning av 
anslaget för ungdomsvårdsskolorna med 12 343 000 kr. till 91630000 
kr. Jag har härvid under detta anslag även räknat medel för vård utom 

skola. 
På grund av den lägre beläggningen vid ungdomsvårdsskolorna räknar 

jag med att Morängens yrkesskola för pojkar kan läggas ner under 

budgetåret 1972173 och att dessutom en avdelning vid var och en av 
sex skolor kan avvecklas. Bcläggningssituationen gör det också möjligt 
att minska antalet utskrivningsavdelningar med tre - varav en beslutad 
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men ännu inte inrättad avdelning - eller att minska antalet avdelningar 

vid skolorna med ytterligare tre. Genom tillkomsten av nya tjänster 
under innevarande budgetår i anledning av den generella arbetstidsför

kortningen samt den ändrade förläggningen av arbetstid torde större del 
av den personal som finns vid Morängcn samt vid de avdelningar som 

beräknas bli avvecklade kunna omplaceras till andra delar av ungdoms
vårdskoleorganisationen. För förstärkning vid skolornas specialavdel
ningar räknar jag med att fyra nya tjänster skall kunna disponeras. 

Till skrivhjiilp vid skolorna har jag beräknat ytterligare 30 000 kr. För 

försöksverksamhet med vårdintegrerade och individinriktade former av 
undervisning samt arbetsprövning och arbetsträning vid minst tre skolor 

har jag bertiknat 300 000 kr. 

Kostnaden för arbetsledning och expenser för praktikcentra vid ung
domsvårdsskolor beräknar jag till 110 000 kr. 

Försöken med förhyrning av tjänstebilar bör fortsätta med en bil vid 

var och en av de fem största skolorna samt därutöver påbörjas vid yt

terligare två skolor. Jag har för detta ändamål under posten Tjänstebilar 
och bussar beräknat 90 000 kr. Jag har vidare under denna post beräknat 
125 000 kr. till anskaffning av nya fordon. 

För engångsanskaffning under posten Expenser beräknas 65 000 kr. 
till snabbtelefoner och facklitteratur. 

Under posten reseersättningar har jag beräknat 10 000 kr. för under

lättande av förtildrars besök på skolorna. Vidare har jag under posten öv
riga utgifter för den egentliga skolverksamheten beräknat 185 000 kr. 
till lägerverksamhet för ungdomsvårdsskoleelever. Medel till olika för
eningars kontaktverksamhct vid skolorna har jag beräknat under an
slagsposten Ersättning till övervakare m. m. För detta ändamål har 
upptagits 50 000 kr. Till arvoden för viss konsultpersonal vid efter
vårdsexpeditionerna i Stockholm och Malmö bör beräknas 40 000 kr. 
Jag har slutligen beräknat 200 000 kr. till kuratorsverksamhet i utlandet. 
Medel för denna verksamhet har tidigare beräknats under socialstyrel

sens anslag. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Ungdomsvårdsskolorna: Driftkostnader för budgetåret 

1972173 anvisa ett förslagsanslag av 91630000 kr. 

I 2. Ungdomsvårdsskolorna: Engångsanskaffning av inventarier m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

614 099 
150 000 

1000 

Reservation 1654823 

Från anslaget bekostas inventarier i samband med nybyggnad eller 
större ombyggnad vid ungdomsvårdsskolorna. Vidare bekostas anskaff-
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ning av undervisningsmateriel och andra skolinventarier anslutning 

till anordnande av grundskoleundervisning vid vissa skolorm: m. 

Socialstyrelsen 

Medelsbehovet framgår av följande sammanställning. 

Ingående reservation 1 juli 1971 
Anslag 1971/72 
Disponibelt 1971/72 
Beräknade utbetalningar 1971/72 
Beräknad utgående reservation 30 juni 1972 
Beräknade utbetalningar 1972/73 

Anslagsbehov 1972/73 

1 654 823 
150 000 

1 804 823 
1 804 823 

1220000 

1220 000 

Kostnaderna för inventarier till ett antal byggnadsobjekt uppskattas 

till 395 000 kr. 

På grundval av utredningar om arbetsprövning, arbetsträning och un

dervisning vid ungdomsvårdsskolorna påbörjades under budgetåret 

1970/71 en omändring av arbetsdriften vid yrkesskolorna. Styrelsen 

beräknar att under budgetåret 1971/72 med tillgängliga medel kun

na verkställa om~indringen vid fyra yrkesskolor. För omändring vid yt

terligare sex skolor beräknas 300 000 kr. för materiel till allmän teore

tisk undervisning och 425 000 kr. för anskaffning av maskiner m. m. 

till arbetsprövning och yrkesträning. 

För fortsatt rationalisering av köks- och städningsfunktionerna vid 

skolorna behövs 50 000 kr. 

Kostnaderna för inredning av dag- och vilrum för personal samt för 

upprustning av personalbostäder beräknas till 50 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänsyn till befintlig reservation och till minskningen av antalet 
byggnadsprojekt vid ungdomsvårdsskolorna bör anslaget för budgetåret 
1972/73 endast föras upp med ett formellt belopp. 

Jag hemsfäller att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Ungdomsvårdsskolo.rna: Engångsanskaffning av inventa

rier m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag 

av 1 000 kr. 

I 3. Ungdomsvårdsskolorna: Personalutbildning 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

442 278 

508 000 

608 000 

Reservation 4384 
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Från anslaget bekostas viss utbildning av personal vid ungdoms
vårdsskolorna, däribland den grundutbildning som nyanställd vårdper
sonal skall genomgå. 

Socialstyre/sen 

Medelsbehovet framgår av följande sammanställning. 

Ingående reservation 1 juli 1971 
Anslag 1971/72 
Disponibelt 1971/72 
Beräknade utbetalningar 1971/72 
Beräknad utgående reservation 30 juni 1972 
Beräknade utbetalningar 1972/73 

Anslagsbehov 1972/73 

4 384 
508 000 
512 384 
512 384 

829 000 

829 000 

För kursverksamheten har medel beräknats för kompletterande ut
bildning för vårdare som skall delta i vårdutbildningsnämndens gemen
samma kurser för vårdar- och vaktpersonal inom ungdoms-, nykter
hets- och kriminalvården. För övrig personal planeras ett flertal fort
bildningskurser i fråga om bl. a. behandlingsmetodik, institutionsmiljö 
och administrativa rutiner. En utökning med två femdagarskurser fö

reslås. 
Skolornas personal bör även ges möjlighet att delta i kurser anord

nade av skolöverstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen, RFSU m. fl. För 
ändamålet beräknar styrelsen 80 000 kr. 

Konferens för styrelserepresentanter och rektorer föreslås bli överförd 
från anslaget I 1. ( + 27 500 kr.) 

Kostnaderna beräknas till ca 512 000 kr. för internatkurser och 75 000 

kr. för intern utbildning av personal vid skolorna. För undervisnings
materiel beräknas 10 000 kr., för arvode till kursledare m. m. 110 000 

kr. och för förlorad arbetsförtjänst till styrelserepresentanter och kon
sulter 15 000 kr. Socialstyrelsen har i sin anslagsberäkning utgått från 
att Bistagården tills vidare får utnyttjas som kursgård. 

Föredraganden 

För kursverksamheten under nästa budgetår beräknar jag en ökning 

av anslaget till 608 000 kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Ungdomsvårdsskolorna: Personalutbildning för budget
året 1972173 anvisa ett reservationsanslag av 608 000 kr. 
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I 4. Ersättningar för skador vållade av vissa rymlingar m. fl. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

383 482 
500 000 
550 000 

161 

Från anslaget utbetalas ersättning för skador som vållats av perso
ner intagna på ungdomsvårdsskolor, allmänna vårdanstalter för alko
holmissbrukare, 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 åtnjuter familjevård. 

Socialstyrelsen 

Antalet skadeärenden har stigit kraftigt under de senaste åren. År 
1967 inkom till socialstyrelsen ca 560 ärenden, 1968 ca 950, 1969 ca 
1 030 och 1970 ca 1 300 ärenden. Styrelsen föreslår att anslaget med 
hänsyn till väntad ökad belastning höjs till 550 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänsyn till ökningen av antalet ärenden i förhållande till tidi

gare år och en beräknad ökad anslagsbelastning bör anslaget för n~ista 
budgetår tas upp med 550 000 kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att till Ersättningar för skador vållade av vissa rymlingar m. fl. 

för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 550 000 kr. 

I 5. Ersättningar till kommunerna enligt socialhjälps- och 

barnavårdslagarna m. m. 

1970/71 Utgift 24 883 629 
1971/72 Anslag 25 000 000 

1972/73 Förslag 27 000 000 

Från anslaget utgår gottgörelse åt kommunerna dels enligt social

hjälps- och barnavårdslagarna för viss vård som meddelats huvudsakligen 
icke svenska medborgare, dels enligt särskilda åtaganden av staten 
för understöd åt renskötande samer. Från anslaget utgår även ersätt
ningar för kommunernas kostnader för vissa kategorier zigenare, vissa 

flyktingar som inte kan försörja sig själva samt för utlandssvenskar 
som återvänder till Sverige. Slutligen bestrids kostnaderna för under-

6 Riksdagen 1972. 1 saml. Nr 1. Bil. 7 
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stöd, som utrikesdepartementets understödsnämnd beviljar nödställda 
svenskar i utlandet. 

Socialstyre/sen. Med hänsyn till den ökade belastningen på anslaget 
under det senaste budgetåret beräknar styrelsen kostnaderna för ekono
miskt bistånd till flyktingar och zigenare m. m. under budgetåret 1972173 
till 6 250 000 kr. 

Utrikesdepartementet beräknar kostnaderna för understöd till nöd
ställda svenskar i utlandet till 525 000 kr. 

Departementschefen 

Under år 1969 utbetalades ersättningar till kommunerna för social
hjälp och barnavård åt utländska medborgare med ca 15 milj. kr. för 
ca 9 100 personer, varav ca 6 300 var från de nordiska länderna. För 
hjälp till flyktingar utbetalades under budgetåret 1970i71 ca 5 874 000 
kr. Ersättningarna till kommuner för understöd till zigenare utgjorde 
under samma budgetår ca 1 328 000 kr. 

Under de senaste åren har ett hundratal svenska medborgare bosatta 
på utrikes ort fått understöd från detta anslag. Kostnaderna för budget
året 1970171 uppgick till ca 534 000 kr. 

Efter samråd med chefen för inrikesdepartementet förordar jag att 
medel för sjuka och socialt handikappade flyktingar som hittills an
visats från elfte huvudtiteln i fortsättningen bekostas från detta anslag. 

Anslaget bör med hänsyn till belastningen under det senaste budget
året föras upp med 27 milj. kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att till Ersättningar till kommunerna enligt socialhjälps- och 

barnavårdslagarna m. m. för budgetåret 1972173 anvisa ett 
förslagsanslag av 27 000 000 kr. 
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J NYKTERHETSV ARD M. M. 

Nykterhetsvårdens anstaltsutredning har i uppdrag att utreda plats
behovet vid de allmänna vårdanstalterna. Utredningen skall föreslå åt
gärder ägnade att anpassa antalet platser vid de allmänna vårdanstal
terna till det beräknade behovet. Utredningen som beräknas slutföra 
sitt arbete under år 1972 har under hösten 1971 på grundval av hittills 
genomförda undersökningar redovisat vissa ställningstaganden och läm
nat ett delförslag (Ds S 1971: 7) i fråga om de statliga vårdanstalterna 
m.m. 

De frivilliga och öppna vårdformerna har ökat kraftigt och tvångs
åtgärderna har minskat. Samarbetet med sjukvård och arbetsvård samt 
andra vårdformer har väsentligt utvecklats och förbättrats. Antalet 
personer, med vilka nykterhetsnämnderna tagit befattning uppgick 
till ca 86 000 i början av 1960-talet. Ar 1969 hade detta antal gått ner 
till ca n 000. Antalet resolutioner om tvångsintagning på allmänna 
vårdanstalter har minskat från 2 615 år 1965 till 1 760 år 1970. Den 
öppna nykterhetsvårdens resurser har byggts ut kraftigt under den se
naste 10-årsperioden. Antalet alkoholpolikliniker har ökat från ett 60-
tal till drygt 130. Platserna vid inackorderingshem har under samma tid 
ökat från omkring 200 till 1 100. På flera orter har anordnats övergångs
bostäder som komplement till inackorderingshem. Inom institutions
vården noteras under den senaste 10-årsperioden en ökning av platserna 
vid enskilda vårdanstaltcr från nära 400 till drygt 800 platser. Vid de 
statliga anstalterna har vårdplatsantalet under samma tid i stort sett 
varit oförändrat dvs. ca 470 platser. De erkända vårdanstalternas plats
antal har samtidigt minskat med nära 200 till ca 1 470. 

Utredningen har undersökt beläggningen vid vårdanstalterna, patien
ternas hemorter och ålderssammansättning. Undersökningarna, som 
gjorts som tvärsnittsundersökningar, kommer i sin helhet att redovisas 
i utredningens slutbetänkande. Av utredning~n framgår bl. a. att antalet 
tvångsintagningar år 1960 var ca 2 100 och år 1970 drygt 1 500. An
talet frivilliga intagningar enligt 58 § nykterhetsvårdslagen var samma 
tid ca 740 resp. ca 1 450. Intagningarna vid enskilda anstalter har 
ökat från ca 2 500 år 1965 till ca 3 300 år 1970. Under år 1970 var 
i genomsnitt 350 platser av ca 470 vid de statliga anstalterna belagda. 
Vid de erkända var den genomsnittliga beläggningen 1 200 på i ge

nomsnitt 1 470 platser. 
Utredningen redovisar vissa allmänna ställningstaganden. Patienter

na bör beredas plats på en institution soin är belägen så nära hemorten 
som möjligt, helst inoni sjukvårdsområdet (närhetsprincipen). Med hän~ 
syn till vårdanstalternas lokalisering får man tills vidare eftersträva 
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att tillgodose vårdbehovet inom ett större område som omfattar flera 
sjukvårdsområden. Utredningen förutsätter vidare att utvecklingen fort
sätter mot ökning av frivilliga och öppna vårdformcr samtidigt som 
tvångsåtgärderna alltmer skjuts i bakgrunden. Såväl män som kvinnor 
bör i princip kunna vårdas på samma anstalt. Under en övergångstid tor
de man dock få räkna med att flertalet anstalter enbart kan ta emot män. 

På grundval av den konstaterade nedgången i beläggningen vid de all
männa vårdanstaltcrna finner utredningen att platsantalet vid anstalter
na kan minskas. Utredningen är dock inte beredd att slutgiltigt preci

sera platsbehovct inom hela den allmänna anstaltssektorn. Utan att före

gripa det slutliga ställningstagandet anser utredningen att förutsätt
ningar finns för att nu reducera platsantalet inom den statliga anstalts
sektorn med omkring 90 till i runt tal 350. Härigenom anpassas antalet 
platser inom denna sektor till den genomsnittliga beläggningen på se
nare tid. Enligt utredningen bör en del av de patienter, som f. n. place
ras på de statliga vårdanstalterna, kunna vårdas på erkänd anstalt. Sta
tens vårdanstalter bör dock tills vidare ta emot det mest vårdkrävande 
klientelet. Utredningen finner vidare att det är nödvändigt att tills vidare 
ha kvar vårdanstalten vid Frösö sjukhus. 

När det gäller de statliga anstalterna föreslår utredningen att landet 

uppdelas i tre upptagningsområden, nämligen ett för sydvästra Sverige, 
ett för mellersta delen av landet och ett för östra och norra delarna. Sist

nämnda område, som omfattar Stockholms, Uppsala och Gotlands län 
samt norrlandslänen har utredningen närmare behandlat i det nu avgivna 

delförslaget. En av de båda statliga anstalterna i detta område bör kunna 
läggas ned. Utredningen noterar att Svartsjöanstaltcn är belägen intill 
kriminalvårdens anstalt Kungsgården och att visst samarbete förekom
mer i fråga om anstalternas drift. Kriminalvårdsstyrelscn har anmält 
intresse för att överta nykterhctsvårdsanstalten på Svartsjö. På grund 
härav och med hänsyn till andra av utredningen anförda skäl föreslås 
att verksamheten vid nykterhetsvårdsanstalten avvecklas och att anstal
ten överlämnas till kriminalvården. Utredningen beräknar att anstalten 

skall kunna överlämnas under senare delen av budgetåret 1972173. Slut
ligen lämnar utredningen vissa förslag angående Vcnngam. Anstalten 

bör i princip vara avsedd för mera vårdkrävande patienter från upp
tagningsområdet som omfattar Stockholms, Uppsala och Gotlands län 
samt norrlandslänen. Venngarn bör ha ca 120 platser. varav ca 15 på 
en särskild intagningsavdelning knuten till närliggande psykiatriskt sjuk
hus. Ett program bör utarbetas för vårdverksamheten; häri inbegripet 
sysselsättningen av de intagna, med angivande av behov av investering

ar vid anstalten samt tidsplan och kostnader. 

Som utredningen föreslagit, bör nykterhetsvårdens verksamhet vid 
Svartsjöanstalten kunna avvecklas och anstalten överlämnas till kriminal

vården under nästa budgetår. 
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I avvaktan på anstaltsutredningens slutliga ställningstaganden och för
slag beträffande platsbehovet m. m. inom hela den allmänna anstaltssek
torn bör f. n. inte några genomgripande förändringar genomföras i fråga 

om de erkända anstalterna. För vissa byggnadsarbeten vid allmänna och 
enskilda vårdanstalter beräknar jag ett medelsbehov på sammanlagt ca 
4,5 milj. kr. för nästa budgetår. 

Till driften av erkända och enskilda anstalter utgår för inneva
rande budgetår garanti- och beläggningsbidrag med sammanlagt 78 

kr. per dag. I det följande kommer jag att förorda att driftbidragen nästa 
budgetår höjs med 8 kr. samt att särskilda medel beräknas för upprust
ning av inventarier vid vårdanstalter. För statsbidrag till nykterhets
nämndernas verksamhet beräknas för nästa budgetår en ökning med 11 
milj. kr. till 96 milj. kr. 

Länkföreningarna gör betydande insatser vid rehabiliteringen av al
koholskadade. För nästa budgetår beräknar jag en ytterligare höjning 
av bidragen till denna verksamhet. 

De senaste årens utveckling samt min beräkning för innevarande 
och nästa budgetår av antalet platser vid vårdanstalter och inackor
deringshem för alkoholmissbrukare samt inackorderings- och behand
lingshem för narkotikamissbrukare framgår av följande sammanställ
ning. 

Allmänna vårdanstaltcr Enskilda Inackorde-
vårdan- rings- och 

Statliga Erkiinda Summa staltcr behand-
lingshcm 

Antal platser 
1 juli år 

1969 497 1 451 I 948 745 833 
1970 473 1 444 1 917 761 980 
1971 466 1 468 1 934 829 1 158 

Beräknad för-
ändring under 

1971/72 - 35 -45 -80 +510 
1972/73 - 88 -50 -138 --1-30 +125 

I bekämpandet av den illegala narkotikahanteringen är en av de vikti

gaste uppgifterna att bygga ut det internationella samarbetet. Från 

svensk sida görs betydande insatser i detta arbete. 1961 års allmiinna 

narkotikakonvention kommer eventuellt att revideras så att kontrollen 
över produktionen av råopium kan skärpas. Frågan har behandlats vid 

FN:s narkotikakommissions 24:e möte i Geneve och kommer att tas upp 
vid en konferens i mars 1972. Arbetet med en fristående konvention i 

FN-regi som vidgar den internationella narkotikakontrollen till att omfat
ta bl. a. centralstimulerande medel och LSD har i början av år 1971 slut
förts under aktiv medverkan från svensk sida. Konventionen har hittills 
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undertecknats av ett 30-tal stater. De författningsändringar som behövs 
för att Sverige skall kunna ratificera den nya konventionen förbereds. 
I det följande kommer jag också att förorda ökad medelsanvisning för 
bidrag till en av FN inrättad fond för narkotikamissbrukets bekämpande. 
Inom Interpol och Internationella tullsamarbetsrådet har Sveriges repre
sentanter arbetat för att höja dessa organisationers aktivitet när det gäller 
att bekämpa den illegala handeln med beroendeframkallande medel. Ett 
svenskt förslag om bättre samordning av insatserna inom Europa har 
avlämnats till Interpols generalsekreterare. Förslaget lades fram i modi
fierad form vid Interpols generalförsamlings möte i Ottawa i september 
1971. Förslaget innebär att Europa indelas i tre zoner med vardera en 
samordningsman. Dessa får till uppgift att resa runt till länderna, samla 
information, rapportera och ge rekommendationer om olika åtgärder. 
Förslaget antogs med klar majoritet av generalförsamlingen. Sverige, 
Västtyskland och Italien ställde vardera en samordningsman till för
fogande. Verksamheten skall börja år 1972. 

Vården av narkotikamissbrukare erbjuder flera svåra problem. En
ligt de riktlinjer som statsmakterna har dragit upp på ·grundval av nar
komanvårdskommittens förslag skall vården omfatta uppsökande verk
samhet, öppen vård, sluten vård och eftervård. För att förverkliga dessa 
intentioner håller socialstyrelsen fortlöpande en nära kontakt med kom
mLmer och landsting. Med ledning av de erfarenheter som nu föreligger 
i dessa frågor håller socialstyrelsen f. n. på med att utarbeta en vägle
dande information beträffande narkomanvårdens utformning. 

Uppsökande verksamhet med särskild inriktning på narkotikamiss
brukare har genomförts eller planerats i ett stort antal kommuner och 
landsting. I de större städerna finns en verksamhet som är helt inriktad 
på och uppbyggd för kontakt med narkotikamissbrukare. En väsentlig 
del av den öppna vården ges vid ca 200 psykiatriska mottagningar i hela 
landet. F. n. finns ca 15 öppna mottagningar som är speciellt avsedda 
för narkotikamissbrukare. Några av dessa har jourverksamhet och kort
tidsplatser. 

Sluten vård av narkotikamissbrukare ges i allmänhet på psykiatriska 
kliniker, i viss utsträckning på specialavdelningar vid psykiatriska sjuk
hus samt på toxikomanavdelningar. Vidare vårdas narkotikamissbruka
re som inte har fyllt 20 år vid ungdomsvårdsskolor, barn- och ung
domshem samt barn- och ungdomspsykiatriska kliniker. 

För eftervården av narkotikamissbrukare finns behandlingshem och 
inackorderingshem. För att underlätta utbyggnaden av sådana institu
tioner lämnar staten anordnings- och driftbidrag enligt i stort sett samma 
regler som gäller för motsvarande institutioner inom nykterhetsvården. 
De största kommunerna svarar för större delen av den utbyggnad som 
har skett eller planeras. Även ideella föreningar bedriver en viss vård

verksamhet. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 7 Socialdepartementet 167 

Mellan myndigheter och organisationer förekommer ett nära sam
arbete när det gäller att bekämpa narkotikamissbruket. Bl. a. utgår från 
anslaget Bidrag till Länkrörelsen m. m. bidrag med 800 000 kr. till sam
manslutningar för stöd och hjälp åt läkemedelsmissbrukarc samt till 
viss konvalescentvård för narkotikamissbrukare. Under budgetåret 
1971172 har hittills elva organisationer sökt bidrag från anslaget. Det 
särskilt inrättade samarbetsorganet för bekämpande av narkotikamiss
bruk (SBN) utgav våren 1971 en skrift Fakta om narkotika och nar
komani som bl. a. ställdes till organisationernas förfogande. 

Jag beräknar i det följande ökad rnedelsanvisning med ca 2 milj. kr. 
för statsbidrag till såväl den av samhället som den av organisationer be
drivna vården av narkotikamissbrukare. 

J 1. Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: Driftkostnader 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

24 610 480 
25 655 000 
25 688 000 

F. n. finns fem statliga vårdanstalter, nämligen Svartsjö, Venngarn, 
Gudhem, Runnagården med vårdavdelningen Brotorp samt vårdanstal
ten vid Frösö sjukhus. Anstalterna har sammanlagt 431 platser. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Social- Departements-
styrelsen chefen 

Personal 
Vårdledning 32 '")' ,_ -2 
Vård personal 136 -3 -5 
Arbetsledarpersonal 49 -3 -3 
Ekonomipersonal 42 -1 -3 
Övrig personal 30 +2 -1 

289 -3 -14 

Anslag 
Lönekostnader 14 554 000 +2 822 000 -400000 
Sjukvård 25 000 + 5 000 - 4000 
Reseersättningar 129 000 ' 13 000 + 5000 ·;-

Lokalkostnader 3 413 000 ,- 920 000 +313 000 
Expenser 338 000 + 12 000 - 5 000 
Övriga utgifter 3 461 000 ' 420 000 -361000 
Hälso- och sjukvård för 
intagna 835 000 ' 117 000 - 15000 
Vårdanstalten vid Frösö 
sjukhus 2 300 000 + 200 000 +500 ooo 
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Särskild vårdavdelning vid 
sjukhus 

Inkomster vid anstalterna som 
redovisas på driftbudgetens 
inkomstsida 

Socialstyrelsen 

1971/72 

600 000 

25 655 000 

400 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Social- Departements-
styrelsen chefen 

+-4 509 000 + 33000 

+ 100000 +100000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 547 000 kr. 
2. Vårdledningen vid Runnagården och Gudhem behöver förstärkas 

med en tjänst som inspektör resp. assistent. För att aktivera de intagna 
till fritidssysselsättning förordas också en assistenttjänst vid vardera 
Venngarn och Runnagården. (+ 288 000 kr.) 

3. Vårdpersonalen bör utökas med en översköterska vid Svartsjö och 
en vårdare vid Brotorp. Ekonomipersonalen vid Venngarn och Runna
gården bör bl. a. på grund av arbetstidsförkortningen utökas med var
dera en tjänst. För att avlasta vårdledningen rutingöromål behövs en ny 

tjänst för kontorsbiträde vid envar av vårdanstalterna Svartsjö, Venn
garn och Gudhem. Medel föreslås också för att anlita tillfällig skriv
hjälp vid samtliga anstalter samt en organisationskonsult för genom
gång av administrationen vid Svartsjö och Venngarn. (+ 488 000 kr.) 

4. På grund av utvidgad verksamhet beräknas omkostnaderna öka 
med 186 000 kr. 

5. Genom Backgårdens nedläggning fr. o. m. den 1 januari 1972 
minskas antalet tjänster med 13, varav 2 för vårdledning, 5 för vard
personal, 2 för arbetsledarpersonal, 3 för ekonomipersonal samt l tjänst 
för övrig personal. Vidare föreslås att en tjänst på övergångsstat vid 

Vcnngarn som lantbruksinspcktör i Ao 19 dras in. 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för 
nästa budgetår till 25 688 000 kr. Genom Baekgårdens nedläggning be
räknas antalet tjänster minska med 13 jämfört med innevarande budget

år. Dessutom bör, såsom socialstyrelsen föreslagit, en tjänst på över
gångsstat som lantbruksinspektor vid Venngarn dras in. 

Som jag tidigare anfört bör verksamheten vid Svartsjöanstalten av
vecklas under nästa budgetår och anstalten överlämnas till kriminal
vården. Jag har i anslutning härtill räknat med ett minskat medels
behov under detta anslag på ca 3,3 milj. kr. under budgetåret. 

För driften av en särskild vårdavdelning för Vcnngarn vid närbeläget 
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sjukhus beräknar jag 600 000 kr. under nästa budgetår. Anstaltsutred
ningen har aktualiserat frågan om utarbetande av en plan för den fram
tida utformningen av vårdvcrksamheten vid Yenngarn. Denna fråga 
kommer att prövas vid den fortsatta behandlingen av utredningens för
slag. I avvaktan på anstaltsutrcdningens slutgiltiga förslag i fråga om 
platsbehovet m. m. inom hela den allmänna anstaltssektorn är jag inte 

beredd att förorda några ytterligare förändringar i fråga om de statliga 
anstalterna. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: Driftkost

nader för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 
25 688 000 kr. 

J 2. Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: Utrustning m. m. 

1970/71 Utgift 
1971172 Anslag 
1972/73 Förslag 

393 165 
1 000 

400 000 

Reservation 430 957 

Från anslaget bekostas inventarier i samband med ny-, till- och om
byggnadsarbeten samt upprustning av arbetsdriften vid vårdanstalterna. 

Socialstyrehen 

Medelsbehovet framgår av följande sammanställning. 

Disponibelt 1971/72 
Beräknade utbetalningar 1971 /72 
Beräknad utgaende reservation 30.6.1972 
Beräknade utbetalningar 1972/73 

Anslagsbehov 1972/73 

430 957 
430 957 

800 000 

800 000 

Under budgetåret 1971 /72 ber~iknas hela det disponibla beloppet 
gå åt för inköp av inventarier 111. m. 

För budgetåret 1972/73 beräknas ca 300 000 kr. till fortsatt upp
rustning av anstalternas arbetsdrift och ca 200 000 kr. för inventarier. 
Vidare beräknas 300 000 kr. till rörelsekapital och rationalisering av 
köks- och städfunktioner m. m. 

Departe1ne11 tschef en 

Jag beräknar medclsbehovet nästa budgetår för utrustning m. m. vid 
Vcnngarn, Gudhem och Runnagården med vårdavdelningen Brotorp 

till 400 000 kr. 

6':' Riksdagefl 1972.1 .saml. Nr 1. Bil. 7 
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Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: Utrustning 

m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 
400 000 kr. 

J 3. Bidrag till anordnande av erkända vårdanstalter fÖr 
alkoholmissbrukare m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

4 741000 
4100 000 

250 000 

Reservation 7 377 321 

Från anslaget utgår bidrag för att anordna erkänd eller enskild vård
anstalt eller inackorderingshem för alkoholmissbrukare samt till s. k. 
övergångshem. Bidrag utgår också för att anordna behandlingshem och 
inackorderingshem för narkotikamissbrukare. Bidrag utgår med högst 
18 000 kr. per plats. Bidraget får som regel inte överstiga vad som till

skjuts från annat håll. Bidragsbestämmelserna för erkända och enskilda 
vårdanstalter samt för inackorderingshem för alkoholmissbrukare åter
finns i kungörelsen (1957: 144) om statsbidrag till anordnande av vård
ansta\ter för alkoholmissbrukare m. m. (ändrad senast 1970: 123). För 
anordningsbidrag till behandlingshem och inackorderingshcm för narko
tikamissbrukare gäller bestämmelserna i brev den 7 maj 1971 avseende 
anslag för budgetåret 1971/72 till nykterhetsvård m. m. 

Socialstyrelsen 

Styrelsen föreslår att bidragsbestämmelserna ändras så, att fr. o. m. 
budgetåret 1972/73 statsbidrag kan utgå med högst 20 000 kr. eller, 
om särskilda skäl föreligger, med högst 30 000 kr. per plats. 

På grundval av detta förslag beräknas medelsbehovet 1972/73 för 
250 nya platser vid inackordcringshem för alkoholmissbrukare samt 
vid behandlingshem och inackorderingshem för narkotikamissbrukare 

till 6 milj. kr. 

Departementschefen 

I inledningen till detta avsnitt har jag redogjort för platssituationcn 

vid vårdanstaltcr, inackorderingshem och behandlingshem. 
Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas till anordnande av 

sammanlagt 125 nya platser vid inackorderingshem och behandlingshem. 
För detta ändamål behövs 2 250 000 kr. Med hänsyn till den betydande 
reservation som finns på anslaget beräknar jag anslagsbehovet för nästa 
budgetår till 250 000 kr. Vid anslagsberäkningen har jag utgått från 
gällande bestämmelser, enligt vilka statsbidrag utgår med högst 18 000 
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kr. per plats. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till anordnande av erkända vårdanstalter för al

koholmissbrukare m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett 
reservationsanslag av 250 000 kr. 

J 4. Bidrag till driftkostnader vid erkända vårdanstalter för 
alkoholmissbrukare m. m. 

1970/71 Utgift 66 640 960 
1971/72 Anslag 76 700 000 
1972/73 Förslag 89 200 000 

Från anslaget utgår bidrag till driftkostnader vid erkända och enskil
da vårdanstalter för alkoholmissbrukare, vid inackorderingshem för al
koholmissbrukare samt vid behandlingshem och inackorderingshem för 
narkotikamissbrukare. Bidrag till vårdanstalter utgår med vissa maximi
belopp i form av dels garantibidrag (per dag och vårdplats), dels bc
läggningsbidrag (för dag och vårdad person). Statsbidrag till inackor
derings- och behandlingshem utgår som regel med ett belopp motsva
rande högst 75 % av de styrkta nettokostnaderna för hemmets drift. 
Bestämmelserna angående vårdanstalter och inackorderingshcm för al
koholmissbrukare återfinns i kungörelsen (1955: 426) om statsbidrag till 
driftkostnader vid vårdanstalter för alkoholmissbrukare m. m. (ändrad 
senast 1971: 119). För statsbidrag till driften av behandlingshem och in
ackordcringshcm för narkotikamissbrukare gäller bestämmelserna i brev 
den 7 maj 1971 avseende anslag för budgetåret 1971/ 72 till nykterhets-
vård m. m. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Social- Departements-
styrelsen chefen 

Driftbidragens 
maximibelopp 
Garantibidrag kr. 52 -/-22 +6 
Bcläggningsbidrag kr. 26 -2 +2 

78 +20 +s 
Anslag 
1. Bidrag till driftkostnader 

vid erkända anstalter 35 900 000 +11 000000 + 7 900 000 
2. Bidrag till driftkostnader 

vid enskilda anstalter 23 900 000 + 6 600 000 + 1 000000 
3. Bidrag till driftkostnader 

vid inackorderingshem 
och behandlingshem 16 900 000 + 5 700 000 + 3 600000 

Summa 
(avrundat) 76 700 000 +23 300 000 +12 500 000 
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Socialstyre/sen 

Styrelsen föreslår att driftbidraget avvägs så att anstalternas fasta 

kostnader täcks av garantibidrag och rörliga kostnader av beläggnings

bidrag. De fasta kostnaderna har stigit successivt och beräknas under 

budgetåret 1971/72 för de erkända anstalterna utgöra 75 %, medan 

garantibidraget uppgår till ca 66 % av totala driftbidraget. 

Garantibidraget föreslås höjt med sammanlagt 18 kr., varav 9 kr. för 

löneomräkning m. m., 3 kr. för prisomräkning, 3 kr. för personalför

stärkning och 3 kr. för vissa standardförbättringar. Beläggningsbidraget 

behöver höjas med 2 kr. för personalförstärkningar och standardförbätt

ringar i samband med utökning av förenings- och intresseverksamheten. 

Driftbidraget bör därför höjas med sammanlagt 20 kr. till 98 kr. På 

grund av de fasta kostnadernas andel (75 %) av totalkostnaderna bör 

dock garantibidraget bestämmas till högst 74 kr. och beläggningsbidraget 

till högst 24 kr. Anstalter, som på grund av utgifter för särskilda vård

anordningar prövas vara i behov därav, erhåller f. n. ytterligare 1 kr. 

i garantibidrag. I första hand gäll'er detta anstalter med egna sjukav

delningar. Kostnaderna för sådana avdelningar har under senare år ökat 

kraftigt. Socialstyrelsen hemställer att detta extra bidrag fastställs till 

högst 3 kr. Dessutom förutsätter styrelsen att möjlighet skall finnas för 

Kungl. Maj:t att, när särskilda skäl föreligger, bevilja ytterligare stats

bidrag utöver nämnda maximibelopp. Då alla anstalter inte är i behov 

av maximalt bidrag behövs inte ytterligare medel för detta ändamål. 

Styrelsen räknar vidare med att särskilda medel anvisas för upprustning 

av anstalternas inventarier. Tidigare genomfört beslut om borttagande 
av avgift till den statliga personalpensioneringen för de privata vårdan

staltcrna medför att ca 2 milj. kr. skall inlevereras till inkomsttiteln 

Pensionsmedel m. m. 
Vid beräkningen av medelsbehovet utgår socialstyrelsen från ett ga

rantibidrag på 74 kr. samt ett beHiggningsbidrag på 24 kr. för erkända 

anstalter och 16: 50 kr. för enskilda anstalter. Styrelsen uppskattar an

talet vårdplatser under budgetåret 1972/73 till 1 343 vid erkända an

stalter och 930 vid enskilda anstalter. Antalet vårddagar beriiknas på 

grundval av sistnämnda uppgifter till 490 195 för erkända och 339 450 

för enskilda anstalter. Under dessa förutsättningar och med en bclägg

ningsfrekvens som uppskattas till 90 % vid erkända och 95 % vid en

skilda anstalter beräknas medelsbehovet till 46,9 milj. kr. för crkiinda 

anstalter och 30,5 milj. kr. för enskilda anstalter. 

Medelsbehovet för bidrag till driften av inackorderingshem och be

handlingshem uppskattas till 22,6 milj. kr. för budgetåret 1972/73. Hän

syn har därvid tagits till förutsedd ökning av platsantalet vid hemmen 

och till kostnadsutvecklingen. 
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Departementschefen 

Driftbidraget bör höjas med 8 kr. per dag, varav 6 kr. i garanti
bidrag och 2 kr. i belliggningsbidrag. För anstalt, som på grund av 
utgifter för siirskil<la vår<lanor<lningar prövas vara i behov därav, bör 
gurantibidraget liksom nu kunna utgå med ytterligare 1 kr. Om sär
skilda skäl föreligger, bör även i fortsättningen statsbidrag kunna utgå 
med högre belopp än som följer av vad här sagts. De ändrade bidrags

besHimmelserna bör ti!Himpas fr. o. m. den 1 juli 1972. Statsbidraget 
till behandlingshem och inackorderingshem för narkotikamissbrukare 
bör nästa budgetår riiknas upp till ett belopp av högst 21 000 kr. per 
plats och år. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 89,2 
milj. kr. Jag har därvid utgått från att antalet vårdplatser i genomsnitt 
under budgetåret 197217 3 kommer att uppgå till ca 1 400 vid er
klinda och 840 vid enskilda vårdanstalter. Antalet vårddagar under 
budgetåret kan på grundval av socialstyrelsens uppgifter upp_skattas till 
ca 511 000 resp. 306 000. De verkliga bidragsbeloppen torde i några 

fall komma att ligga något under maximibeloppen. En viss reserv bör 
dock beräknas, om maximibeloppet skulle behöva överskridas. Vidare 
har jag beräknat 500 000 kr. för inköp av inventarier till vissa anstal
ter. 

Jag hemstäJler att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
1) godkiinna av mig förordade ändrade grunder för bidrag till 

driftkostnader vid erkända vårdanstalter för alkoholmiss
brukare m. m.; 

2) till Bidrag till driftkostnader vid erkända vårdanstaltcr för 

alkoholmissbrukare m. m. för budgetåret 1972173 anvisa ett 
förslagsanslag av 89 200 000 kr. 

J 5. Bidrag till kommunala nykterhetsnämnder m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

76 437 059 
85 000 000 
96 000 000 

Statsbidrag utgår till kostnaderna för sådan verksamhet, som enligt 
gällande författningar ankommer på nykterhetsnämnderna. Bidraget ut

gör 75 % av de godkända kostnaderna för sådan verksamhet, till vilken 
ersättning eller bidrag av statsmedel inte utgår i särskild ordning. Bi
drag betalas ut för kalenderår i efterskott. Bestämmelserna återfinns i 
kungörelsen (1954: 431) om statsbidrag till de kommunala nykterhets

nämndernas verksamhet (ändrad senast 1 971: 121 ). De i k ungöreisen 
angivna grunderna för statsbidrag tillämpas även beträffande kostnader

na för vård av narkotikamissbrukare på alkoholpoliklinik. Från anslaget 
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utgår bidrag till vårdcentraler för unga narkotikamissbrukare. Härvid 
gäller bestämmelserna i brev den 7 maj 1971 avseende anslag för bud
getåret 1971/72 till nykterhetsvård m. m. 

Socialstyrelsen 

Styrelsen föreslår att anslaget med hänsyn till beräknad ökning av 
nykterhetsnämndernas utgifter höjs med 9 milj. kr. 

Nykterhetsnämndernas totala resp. statsbidragsgilla utgifter och härpå 
belöpande statsbidrag framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

1966 1967 1968 1969 1970 

Nykterhetsnämndernas totala kost-
nader 61,0 76,2 93,0 104,1 116,0 
Statsbidragsgilla kostnader: 
1. Transporter 1,3 1,6 1,7 1,9 2,1 
2. Vård på enskild anstalt och hem 0,2 0,3 0,5 0,3 0,4 
3. Förebyggande och eftervårdande 

åtgärder 4,3 5,5 7,4 4,3 4,4 
4. Alkoholpolikliniker 8,5 10,6 14,4 17,I 14,9 
5. Läkarvård 0,7 0,8 0,9 1,2 1,0 
6. Familjevård 
7. Övriga statsbidragsgilla kost-

0,08 0,1 0,1 0,2 0,3 

nader 39,9 49,7 58,2 67,0 78,8 

Summa 54,9 68,6 83,2 92,0 101,9 

Statsbidrag 41,2 51,5 62,4 69,0 76,4 

De statsbidragsgilla kostnadernas 
ökning i förhållande till närmast 
föregående år 
a) milj. kr. 9,9 13,7 14,6 8,8 9,9 
b) procent 21,9 25,l 21,2 10,6 10,8 

Departeme11tschefe11 

Ett förenklat schablonmässigt bidragsförfarande för nykterhetsnämn-
demas administrativa kostnader bör tillämpas även under nästa budget-
år. Beträffande nykterhetsnämndernas övriga kostnader bör socialsty-
relsen fördela tillgängliga statsbidragsmedel mellan nämnderna efter en 
samlad bedömning av samtliga ansökningar. Jag förordar att anslaget 
höjs med 11 milj. kr. till 96 milj. kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att till Bidrag till kommunala 11ykterhetsnä111nder m. m. för bud

getåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 96 000 000 kr. 

J 6. Utbildning och samverkan inom nykterhetsvården 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

394 573 
350 000 

350 000 

Reservation 93 009 
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Från anslaget bekostas dels kurser och konferenser för personal vid 
länsnykterhetsnämnder och vårdanstalter för alkoholmissbrukare, dels 
konferenser i eftervårds- och samarbetsfrågor m. m. Vidare disponeras 
visst belopp för anordnande av konferenser med nykterhetsnämnder 
m. m. och för understöd åt sammanslutningar av sådana nämnder. 

Socialstyrelsen 

Under nästa budgetår bör enligt styrelsen anordnas två inomverks
kurser för nyanställda vårdare vid anstalterna, åtta anstaltsförlagda kur
ser för personal m. fl. vid vårdanstalterna samt en fortbildningskurs för 
kanslipersonal vid vårdanstalter och länsnykterhetsnämnder. 

Konferensverksamhcten under budgetåret 1972/73 bör liksom under 
innevarande budgetår planeras så att ett antal korta konferenser kan 
anordnas och anpassas till aktuella behov av överläggningar och infor
mation. Styrelsen planerar i samarbete med Svenska kommunförbundet 

och Svenska landstingsförbundet konferenser inom narkomanvårdsom
rådet. 

Kostnaderna för kurs- och konferensverksamheten under nästa budget
år beräknas till 375 000 kr., vilket jämfört med innevarande budgetår 
innebär en ökning med 75 000 kr. För konferenser med nykterhets

nämnder m. m. och för understöd åt sammanslutningar av sådana nämn
der beräknas oförändrat medelsbehov, 100 000 kr. 

Styrelsens beräkning av anslagsbehovet framgår av följande samman
sHillning. 

Disponibelt 1971/72 
Beräknade utbetalningar 1971/72 
Beräknad utgående reservation 30 juni 1972 
Beräknade utbetalningar 1972/73 · 

Anslagsbehov 1972/73 

Departementschefen 

443 009 
443 009 

475 000 

475 000 

För nästa budgetår beräknar jag kostnaderna för kurs- och konfe
rensvcrksamhetcn till sammanlagt 290 000 kr. För anordnande av konfe
renser med nykterhetsnämndcrna m. m. beräknar jag 70 000 kr. och 
för understöd åt sammanslutningar av sådana nämnder 30 000 kr. 

Hela medelsbehovet för nästa budgetår beräknas alltså till 390 000 
kr. Med hänsyn till beräknad reservation bör anslaget föras upp med 

350 000 kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Utbildning och samverkan inom nykterhetsvården för bud

getåret 1972173 anvisa ett reservationsanslag av 350 000 kr. 
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J 7. Bidrag till Länkrörelsen m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

2 000 000 
2 300 000 

2 600 000 

176 

Från anslaget utgår bidrag till sammanslutningar av fömtvarande al
koholmissbrukare (Sällskapet Länkarna m. fl.) och till organisationer 
för stöd och hjälp åt läkemedelsmissbrukare. 

Socialstyrelsen 

Sammanslutningarna av förutvarande alkoholmissbrukare, med f. n. 
ca 12 000 medlemmar, har till verksamheten 1971/72 ansökt om bidrag 
med ca 2 050 000 kr. F. n. finns i landet 184 bidragssökande föreningar 

och två riksorganisationer inom länkrörelsen. 
Till föreningar för stöd och hjälp åt läkemedelsmissbrukare har un

der budgetåret 1970/71 bidrag utgått tilll Riksförbundet för hjälp åt 
läkcmedelsmissbrukare (RFHL) samt ytterligare åtta föreningar. Det 
av RFHL beräknade behovet av ekonomiskt stöd för budgetåret 1972/73 
motsvarar en mcdelsanvisning av ca 1 milj. kr. för att helt kunna till
godoses. Även andra organisationer beräknas ha betydande behuv av 
ekonomiskt stöd under budgetåret 1972/73. 

Departetnentschefen 

Jag förordar att bidragen till länkrörclsen och organisationer för stöd 
och hjälp åt läkemedelsmissbrukarc för n~ista budgetår höjs med 
sammanlagt 300 000 kr. Anslaget hör således tas upp med 2,6 milj. kr. 
Jai hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Liinkrörelsen m. m. för budgetåret 1972/73 
anvisa ett anslag av 2 600 000 kr. 
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K VISS REHABILITERINGSVERKSAMHET 

Samhällets åtg~irder för handikappade syftar till att så långt som möj
ligt göra dem oberoende av sitt handikapp och underliitta för dem att 
leva med i samhället. Insatserna för handikappades normalisering är ett 
viktigt uttryck för våra jiimlikhetsstdivanden. 

Åtgärderna för handikappade sätts in på en rad områden. De avser 
rehabilitering, bostäder, fördtFinst, hemhjälp, vårdartFinst, undervisning, 
arbetsmarknadsutbildning, tekniska hjälpmedel, institutionsvård samt för
tidspensioner och invaliditetsersättningar inom folkpensioneringen och 
förtidspensioner inom ATP. Eftersom de handikappade omfattar många 
grupper med skilda förutsiittningar och behov är det naturligt att åt
gärderna måste vara riktdifferentierade. 

Statens kostnader för det stöd som mer direkt avser handikappade 

beräknas för budgetåret 1972173 till ca 3 060 milj. kr. För tio år 
sedan var motsvarande kostnader 460 milj. kr. Vidare kan under bud
getåret 1972/73 beräknas utgå förtidspension från ATP till handikappa
de med 670 milj. kr. Utbyggnaden av det statliga stödet skapar förut
slittningar att bedriva en effektiv och differentierad handikappvård. Ge
nom den aktiva, uppsökande verksamheten i kommunerna ges också 
större möjligheter att uppdaga och tillgodose enskilda behov i ökande 
utsträckning. Kommunerna och landstingen svarar även i övrigt för 
väsentliga insatser på handikappområdet, framför allt beträffande om
vårdnad, service och rehabilitering. Handikapputredningen har framlagt 
ett betiinkande om statligt stimulansbidrag till den av kommunerna an
ordnade färdtjänsten för handikappade (SOU 1970: 64). Då frågan om 
statliga stimulansbidrag som berör kommunernas ekonomiska engage
mang kommer att tas upp till behandling i den nyligen tillsatta utred
ningen om kommunernas ekonomi, har betänkandet lämnats till denna 
utredning för prövning i samband med behandlingen av hithörande 
frågor. 

Kungl. Maj:t har på handikapputredningcns förslag den 1 juli 1971 
ombildat statens handikappråd (SHR) så att detta numera utgör ett 

organ för samråd mellan ämbetsverken, Svenska kommunförbundet, 
Svenska landstingsförbundet och handikapporganisationerna. Vidare har 
kommunförbundet och landstingsförbundet rekommenderat kommuner
na och landstingen att enligt utredningens förslag inrätta handikappråd 

i kommunerna (KHR) och landstingen (LHR). 

Jag beräknar i det följande ökade medel med drygt 1,1 milj. kr. 
för omvårdnad åt eleverna i den till det s. k. Norrbackaområdet i Solna 
förlagda gymnasiala skolan för svårt handikappade samt för vårdar-
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tjänst åt svårt handikappade studerande vid folkhögskolor, högskolor 
och universitet. Insatserna för psykiskt utvecklingsstörda fortsätter att 
öka snabbt. Statsbidragen till särskolväsendet bör höjas från 75 milj. kr. 

till 89 milj. kr. I enlighet med ett av handikapputredningen framlagt 
förslag förordas att de statliga bidragen till handikapporganisationernas 
allmänna verksamhet förs samman under ett gemensamt anslag. Dessa 
bidrag till handikapporganisationerna föreslås höjda med ca 300 000 kr. 
till 2 milj. kr. 

Hjälpmedclsgruppen har i september 1971 avgivit betänkandet Hjälp
medelsverksamhetens organisation (Ds S 1971: 4). I betänkandet föreslås 
vissa åtgärder för en förstärkt statlig organisation av hjälpmedelsverk
samhcten, ändrade regler för statsbidrag till enklare hjälpmedel samt 
ändrade distributionsformcr för förbrukningshjälpmedel. Betänkandet 
har remissbehand\ats och beredningen av denna fråga pågår f. n. inom 

socialdepartementet. I avvaktan på särskild proposition i ämnet till årets 
riksdag förordar jag i det följande att anslaget till hjälpmedel för handi
kappade preliminärt räknas upp från 90 milj. kr. till 135 milj. kr. 

I det följande förordas även att Kungl. Maj:t inhämtar riksdagens 
bemyndigande att godkänna ett av statens förhandlingsnämnd villkor
ligt slutet avtal om huvudmannaskapet för verksamheten vid Äng
gårdens yrkesskolor (vanföreanstalten i Göteborg). Avtalet innebär att 
verksamheten den 1 juli 1972 förs över till den av skolöverstyrelsen och 
arbetsmarknadsstyrelsen i samråd bedrivna arbetsmarknadsutbildningen. 

Inom föreliggande avsnitt Viss rehabiliteringsvcrksamhct beräknar jag 
för nästa budgetår en ökning av anslagsbehovet med ca 60 milj. kr. till ca 

295 milj. kr. De kostnader under folkpensionsanslaget som avser för
tidspensioner m. m. till handikappade kan beräknas stiga med ca 130 
milj. kr. till ca 1 570 milj. kr. På andra anslag som innefattar stöd åt 
handikappade, främst under utbildnings- och inrikesdepartementen för 
utbildning, arbetsvård och bostäder, beräknas för nästa budgetår in
satserna för handikappade öka med 120 milj. kr. till ca 1 195 milj. kr. 
Jämfört med innevarande budgetår uppgår den sammanlagda anslags
ökningen för olika åtgärder avseende handikappade till omkring 310 

milj. kr. 

K 1. Statens arbetsklinik 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1436057 
1 655 000 
l 975 000 

Statens arbetsklinik prövar handikappades förutsättningar för olika 
arbeten, bedriver därmed sammanhängande forskning och medverkar 

vid utbildning av rehabiliteringspersonal. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 7 Socialdepartementet 179 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Arbets- Departements-
kliniken chefen 

Personal 28 + 2 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 1436000 +604 0491 -!-300 000 
Sjukvård åt personal 500 
Reseersättningar 15 000 + 10000 -r- 3 000 

Därav utrikes resor (2 500) {-) (-) 
Lokalkostnader 89 500 + 10000 + 10 000 
Expenser 36 000 -!- 84400 
Övriga utgifter 88 000 +146 500 + 12 000 

1665000 +854 949 +325 000 

Inkomster 
Ersättningar för utrört 
arbete 10000 + 5 000 

Nettoutgift 1655 000 +854 949 +320 000 

1 Därav för forskning 200 000 kr. 

Styrelsen för statens arbetsklinik 

1. Med hänsyn till den omfattning klinikens verksamhet numera har 
anser styrelsen, att en tjänst som assistent med administrativ erfarenhet 
bör inrättas. Dessutom behövs en ingenjör med elektromekanisk ut
bildning (101 839 kr.). 

2. Kliniken behöver bl. a. ny telefonväxel, snabbtclefonanläggning 
och transportbuss (79 400 kr.). 

3. För anskaffning av maskiner och verktyg m. m. begär styrelsen 

en ökning av anslaget med 146 500 kr. 
4. För att fortsätta pågående utvecklings- och forskningsarbete be

höver kliniken ytterligare forskningsmedel. Medelsbehovet beräknas 
till 200 000 kr. 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. Maj:t 
föreslår riksdagen 

att till Statens arbetsklinik för budgetåret 1972/7 3 anvisa ett 
förslagsanslag av 1 975 000 kr. 

K 2. Invaliditetsförebyggande åtgärder m. m. 

1970171 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

28 649 996 
32 800 000 
38 900 000 
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Anslaget anviinds av riksförsäkringsverkct för behandling och vård 

för att förebygga handikapp eller öka handikappades förmåga att reda 
sig själva. 

1. Vård och undersökning på 
riksförsäkringsverkets 
sjukvårdsanstalter 

2. Vård på sommarkurorter 
3. Viss specialvård 
4. Resekostnader 

Riksförsiikringsverket 

1971/72 

29 500 000 
2 650 000 

600000 
50000 

32 800 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Riksförsäk- Departemenls
ringsverket chefen 

-i-5 300 000 
+ 800000 

_:__6100 000 

+5 300000 
' 800000 

-1-6100000 

1. Den sjukvårdande och rehabiliterande verksamhet som riksför
säkringsvcrket bedriver vid sina sjukhus i Nynäshamn, Tranås och 
Are, sammanlagt 599 vårdplatser, vid de av verket disponerade la
sarettsanslutna reumatikernvdclningarna i Lund, Umeå och Boden, 
sammanlagt 208 vårdplatser, samt vid vissa kurorter har tagits upp till 
utredning inom verket. I avvaktan på resultatet av denna utredning tor
de verksamheten under nästa budgetår böra drivas i oförändrad omfatt
ning. Kostnaden per vårddag torde komma att öka med genomsnittligt 
drygt 15 % och verket räknar med ett ökat medelsbchov för sjukvårds
anstalterna av 5,3 milj. kr. 

2. Under år 1971 fick ca 1 I 00 personer bidrag från verket för vård 
på sommarkurort. Vårdtiden utgjorde i genomsnitt 40 dagar. Verket an
ser att verksamheten bör få samma omfattning under niista budgetår. Ef
tersom verkets bidrag bediknas stiga från 67 kr. till 85 kr. per vård
dag, ökar medclsbehovet med 0,8 milj. kr. 

3. Specialvården avser foniatrisk behandling. behandling och in
ackordering vid Svenska röda korsets Lidingöhem för vissa barn med 
gomdefekter samt behandling vid odontologisk fakultet av vissa per

soner med läpp-, k1ik- och gomdefcktcr. Enligt Kungl. Maj:ts uppdrag 
har riksförsäkringsverkct utrett förutsättningarna för en avveckling 
av verkets engagemang i denna specialvård. Verket, som konstaterar 

att vissa landsting lämnar bidrag till kostnaderna för sådan special
vård, anser att landstingen helt bör svara för den specialvård som 
verket f. n. bekostar. Verket räknar emellertid inte med att specialvår
den skall kunna avvecklas för verkets del under nästa budgetår och an
ger medelsbehovet till oförändrat 0,6 milj. kr. 
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Departementschefen 

Den av riksförsäkringsverket nfönnda utredningen om dess sjukvår
dandc verksamhet m. m. aktualiserar frågan om en avveckling av verkets 
kostnadsansvar för denna verksamhet. Jag är inte beredd att nu ta ställ
ning till dessa frågor, vilka f. n. bereds inom socialdepartementet. I av
vaktan härpå förordar jag att anslaget, varifrån även betalas bidrag med 
ca 3 000 kr. till kustsanatoriet Apdviken, tas upp med det av riksför
säkringsverket föreslagna beloppet, 38,9 milj. kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Invaliditetsförebyggande åtgärder m. m. för budgetåret 

1972173 anvisa ett förslagsanslag av 38 900 000 kr. 

K 3. Bidrag till handikappinstitutet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

3 900 000 
4 400 000 
4 880 000 

Av anslaget disponerar handikappinstitutet 4 300 000 kr. och profes
sor Sven-Olof Brattgård 100 000 kr. för den av honom bedrivna verk
samheten vid avdelningen för handikappforskning vid universitetet i Gö
teborg. 

Handikappinstitutct, som drivs gemensamt av staten och Svenska cen
tralkommitten för rehabilitering (SVCR), är centralt organ på hjälpme

delsområdet. Det har viktiga uppgifter i fråga om bl. a. planering och 
samordning av forsknings- och utvecklingsarbete. Institutet prövar hjälp
medlens lämplighet för handikappade och bedömer skälight:ten av deras 
kostnad. Institutet verkar också som informationsorgan på hjälpmedels
områdct och bistår sjukvårdshuvudmännen, som svarar för den lokala 
organisationen av hjälpmedelsvcrksamhctcn. 

Institutet leds av en styrelse på nio ledamöter varav sju är utsedda av 
Kungl. Maj:t och två av SVCR. Chef för institutet lir en direktör och 
verksamheten är under direktören uppdelad på tre avdelningar, nämli
gen en teknisk avdelning, en informationsavdelning och en allmän av
delning. Antalet anställda vid institutet utgör ca 80 personer. 

Styrelsen för handikappinstitutet 

Styrelsen föreslår att anslaget till institutet ökas med 1 528 000 kr. 
Härav avser 534 000 kr. löne- och prisomräkning, 800 000 kr. teknisk 
verksamhet, 100 000 kr. information och 125 000 kr. utredningsvcrk
samhet m. m. Institutets inkomster av uppdragsverksamhet beräknas 

komma att öka med 31 000 kr. 
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Brattgård hemställer att den för handikappforskningen i Göteborg 
avsedda anslagsposten_ ökas i första hand med det belopp som motsvarar 
löneomräkningen. 

De partementschef en 

Jag beräknar institutets statsbidragsbchov för nästa budgetår till 
4 770 000 kr. Dessutom beräknar jag under anslaget 110 000 kr. för 

handikappforskningen i Göteborg. Anslaget bör således tas upp med 
4 880 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till ha11dikappi11stitutet för budgetåret 1972/73 an

visa ett anslag av 4 880 000 kr. 

K 4. Bidrag till vissa hjälpmedel för handikappade 

För innevarande budgetår har under anslaget Bidrag till vissa hjälpme
del för handikappade anvisats ett förslagsanslag av 90 milj. kr. 

Som jag inledningsvis nämnt har hjälpmedelsgruppen i september 
1971 avgett betänkandet Hjälpmedelsverksamhetcns organisation (Ds S 
1971: 4). Hjälpmedelsgruppen framhåller bl. a. att den tekniska och me
dicinska utvecklingen och det ökade utbudet av hjälpmedel ställer allt 
större krav på en rationell organisation för att tillförsäkra de handi
kappade goda och ändamålsenliga hjälpmedel. Socialstyrelsen föreslås 
bli förstärkt med ett hjiilpmedelsråd för övergripande hjlilpmcdelsfrå
gor. För att rationalisera den starkt splittrade inköpsverksamheten 
föreslår gruppen att en statlig upphandlingsnämnd för handikapphjälp
mcdel inrättas. För att förenkla landstingens utlämning av vissa enklare 
och vanligen förekommande hjälpmedel föreslås statsbidraget för dessa 
hjälpmedel utgå i form av ett samlingsbidrag. Beträffande vissa s. k. 
förbrukningshjälpmedel föreslås att distributionen sker genom apote

ken. 
Betänkandet har remissbehandlats. Beredningen av denna fråga är 

iinnu inte slutförd. I avvaktan på särskild proposition i ämnet till årets 
riksdag bör anslaget Bidrag till vissa hjälpmedel för handikappade tas 
upp i riksstatsförslaget med ett preliminärt beräknat belopp på 135 

milj. kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till 

vissa hjälpmedel för handikappade för budgetåret 1972173 be
r~ikna ett förslagsanslag av 135 000 000 kr. 
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K S. Kostnader för viss utbildning av handikappade 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

4 696 645 
6 700 0001 

8 395 000 

1 Anslagen Kostnader för viss utbildning av handikappade och Täckning 
av vissa kostnader för elevhemsverksamhet 

För innevarande budgetår har anvisats följande två anslag, nämligen 
dels Kostnader för viss utbildning av handikappade 5 400 000 kr., dels 
Täckning av vissa kostnader för elevhemsverksamhet 1 300 000 kr. 

Från anslaget Kostnader för viss utbildning av handikappade betalas 
kostnaderna för dels omvårdnad och därmed sammanhängande verk
samhet för elever i gymnasieskolan för svårt rörelsehindrade och andra 
svårt handikappade i Solna kommun (Ingemundskolan), dels den kvali

ficerade hjälp i det dagliga livet som svårt handikappade behöver för 
att bedriva eftergymnasiala studier vid universitet och högskolor eller 
studier vid folkhögskolor (vårdartjänst). 

Från anslaget Täckning av vissa kostnader för elevhemsverksamhet 
betalas kostnaderna för elevhemsverksamhet för handikappade barn i 
Solna kommuns till Lidingöhemmet förlagda grundskola för högstadiet 
m. m. Kostnaderna föt denna verksamhet debiteras vederbörande lands
ting eller kommun som. inte hör till landsting och inkomsterna i anled
ning härav redovisas på driftbudgetens inkomstsida under siirskild in
komsttitel. 

Den verksamhet som. betalas från ifrågavarande anslag leds av styrel

sen för vårdartjänst. Styrelsen, som består av sju ledamöter, utses av 

Kungl. Maj:t. 

1971/72 

1. Omvårdnad och därnied 
sammanhängande verk-
samhet för elever i Inge-
mundskolan 3 750000 

2. Vårdartjänst åt handikappade 
som bedriver eftergymnasiala 
studier och studier vid 
folkhögskolor 1450000 

3. Elevhcmsverksamhet för 
handikappade barn vid 
Lidingöhemmet 1300000 

4. Styrelsen för vårdartjänst 
m.m. 200 000 

6 700 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Styrelsen för Departements
vårdartjänst chefen 

+ 850 000 + 750 000 

+ 625 000 -i- 350 000 

' 950 000 + 550 000 

+ 150 000 + 5 000 

+2 575 000 +1 655 000 
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Styrelsen för vårdartiiinst 

1. Styrelsen har slutligt angivit medelsbehovet för verksamheten vid 
Ingemundskolan för nästa budgetår till 4 600 000 kr. För att kunna till
godose de svårast handikappade elevernas behov av omvårdnad begär 
styrelsen drygt 100 000 kr. för att ansfälla vårdpersonal utöver vad som 
eniigt staten för budgetåret 1970/71 stod till förfogande för verksamhe
ten. Styrelsen, som läsåret 1971172 har anordnat skolhushåll för ett 
10-tal elever i vanliga lägenheter utanför internatet, anser att verksam

heten bör byggas ut och begär 100 000 kr. för ändamålet. Arbetstids
förkortningen kommer att bli helt genomförd under budgetåret 1972/73 
och medför ett behov av att knyta ytterligare ca tre personer till verk
samheten (drygt 100 000 kr.). Löne- och prisomräkningen anges till ca 

500 000 kr. 
2. Styrelsen räknar med att antalet svårt handikappade som kommer 

att behöva vårdartjänst under innevarande budgetår utgör ca 150 och 
att antalet torde bli i stort sett oförändrat nästa budgetår. Medelsbehovet 
för vårdartjänst beräknas öka med 500 000 kr. Till kostnader för kur
ser för personal inom vårdartjänsten samt för utredning av vårdartjäns
tens fortsatta utformning begärs sammanlagt 125 000 kr. 

3. Verksamheten vid Lidingöhemmet omfattar innevarande budgetår 

36 elever i grundskolans högstadium. Av dessa går sex elever i högsta 
klassen. Styrelsen räknar med att verksamheten skall kunna gradvis av
vecklas genom att ytterligare elever inte antas till hemmet fr. o. m. nästa 
budgetår. Styrelsen beräknar medelsbehovet vid oförändrad omfattning 
av verksamheten till totalt Z Z50 000 kr. 

4. Styrelsen beräknar att dess kostnader för planering av den framti
da utformningen av den gymnasiala skolan för svårt handikappade, 
m. m. kommer att öka med 55 000 kr. ökade utgifter för expenser samt 
löne- och prisomräkning anges till 95 000 kr. 

Departemcntschefen 

Jag godtar det av styrelsen för vårdartjänst framförda förslaget om 

ytterligare vårdarpersonal för verksamheten bland eleverna i lngemund
skolan. Jag finner det vidare tillfredsställande att styrelsen har inlett verk

samhet med skolhushall och anser det angeläget att ytterligare sådana 
hushåll anordnas för att fler elever skall kunna bo utanför det gängse 
internatet. Eftersom det totala antalet elever i omvårdnadsverksamheten 
har minskat något sedan förra budgetåret, bedömer jag det som möj

ligt för styrelsen för vårdartjänst att betala kostnaden för ytterligare skol
hushåll inom ramen för anvisade medel. 

Den försöksverksamhet med vårdartjänst som infördes år 1967 för 
ett 20-tal svårt handikappade studerande vid Stockholms universitet har 
fr. o. m. förra läsåret organiserats i fasta former och utvidgats till att 



Prop. 1972: 1 Bilaga 7 Socialdepartementet 185 

omfatta även andra studieorter samt folkhögskolor. Innevarande läsår 
torde ca 150 handikappade studerande få vårdartjänst. Jag finner det, 
liksom styrelsen för vårdartjänst, sannolikt att behovet kommer att bli 
i stort sett oförändrat under nästa budgetår. Med hänsyn till bl. a. höjda 
löner för den personal som är sysselsatt i arbetet med vårdartjänst 
förordar jag en ökning av anslagsposten för verksamheten med 350 000 
kr. Jag har därvid inte bediknat ytterligare särskilda medel till kostnader 
för information till personal eller till utrednings- och planeringsarbete 
rörande vårdartjänsten och den gymnasiala skolan. Denna verksamhet 
hör fortlöpande bedrivas av styrelsen för vårdartjlinst inom ramen för 
de medel som lir anvisade för styrelsens verksamhet. 

Enligt min uppfattning bör den av staten övergångsvis bedrivna elev
hemsverksamheten vid Lidingöhemmet upphöra så snart som de barn 
som nu bor i hemmet har gått ut .grundskolan. Vederbörande landsting, 
som fr. o. m. innevarande budgetår debiteras kostnaden för verksamhe
ten, bör därefter själva enligt lagen (1965: 136) om elevhem för vissa 
rörelsehindrade barn m. fl. sörja för att elever i grundskolan i behövlig 

omfattning får inackordering i elevhem. Eleverna i nuvarande klass sju 
kommer att vara inackorderade vid Lidingöhemmet t. o. m. utgången av 
läsåret 1973/74. För budgetåret 1972/73 bör kostnaden för verksamhe
ten avse eleverna i klasserna sju och åtta. Jag beräknar medelsbehovet 
för verksamheten vid Lidingöhemmet till 1 850 000 kr. 

Anslagsposten till styrelsen för vårdartjlinst bör ökas med 5 000 kr. 

I övrigt bör styrelsens medelsberäkning i stort sett godtas. Den av sty
relsen bedrivna verksamheten bör fr. o. m. budgetåret 1972/73 betalas 
från ett gemensamt anslag benlimnt Kostnader för viss utbildning av han
dikappade. 

För innevarande budgetår har under anslagsrubriken Bidrag till van
föreanstalter m. m. anvisats ett förslagsanslag av 7,7 milj. kr. Från nämn
da anslag betalas vissa erslittningsbelopp som staten har att erHigga en
ligt avtal om överförande till andra huvudmän den 1 juli 1971 av verk
samheten vid Norrbaekainstitutet (vanföreanstalten i Stockholm), Sköl
denhorgsinstitutet (vanföreanstalten i Helsingborg) och Eugeniahemmet. 
Vidare betalas från anslaget driftunderskottet i verksamheten vid Äng
gårdens yrkesskolor (vanföreanstalten i Göteborg). I den av Kungl. Maj:t 
för innevarande budgetår fastställda staten för yrkesskolorna har drift
underskottet angivits till 2 430 000 kr. Huvudman för Änggårdens yr

kesskolor är Föreningen för bistånd åt vanföra i Göteborg. 

Enligt ett mellan statens förhandlingsnämnd och föreningens styrel

se villkorligt slutet avtal övertar staten den 1 juli 1972 huvudmanna
skapet för den av föreningen bedrivna verksamheten vid Änggårdens yr
kesskolor. Avtalet innebär att skolöverstyrelsen och arbetsmarknadssty
relsen - inom ramen för den av de båda ämbetsverken i samråd bedriv
na arbetsmarknadsutbildningen - fr. o. m. nlista budgetår svarar för ut-
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bildnings- och elevhemsverksamheten samt den därtill hörande s. k. ge
mensamma avdelningen vid yrkesskolorna. Antalet anställda som be
rörs av det ändrade huvudmannaskapet utgör ca 35. 

Personal som den 30 juni 1972 är anställd vid Änggårdens yrkesskolor 
skall enligt avtalet erbjudas fortsatt anställning hos staten. Det har där
vid förutsatts att tjänster som inrättas inom arbetsmarknadsutbildningen 
får tillsättas utan ledigkungörande med personal från yrkesskolorna. Sta
ten svarar för pensioner och livräntor som utgår nu eller börjar utgå 
före den 1 juli 1972 samt för de framtida kostnader för pensioner och 
livräntor som avser tjänstetid hos föreningen. 

Föreningen överlåter utan vederlag med tillträde den 1 juli 1972 
till staten befintliga inventarier och utrustning samt de lager av ar
bets- och undervisningsmateriel som hör till den enligt avtalet övertag
na verksamheten. På grund av ett tidigare avtal mellan förhandlings
nämnden och föreningen, vilket Kungl. Maj:t har godkänt den l april 
1966, har föreningen till staten överlåtit den fastighet där Änggårdens 
yrkesskolor är belägna. Enligt nämnda avtal har staten till föreningen 
ställt ut en revers på 621 000 kr., varav den årliga ränteavkastningen 
till ett belopp av 5 000 kr. betalas ut till föreningen, samt återstoden, 
omkring 35 000 kr., utgör en inkomst i yrkesskolornas verksamhet. En
ligt det nu ingångna avtalet skall fr. o. m. den 1 juli 1972 hela ifrågava
rande ränteavkastning tillfalla föreningen. 

Donationer och gåvomedel som avser den av staten övertagna verk
samheten skall enligt avtalet kvarbli hos föreningen. 

Kungl. Maj:t bör inhämta riksdagens bemyndigande att för statens 
del godkänna avtalet. Anslaget Bidrag till vanföreanstalter m. m. bör 
avföras från riksstaten. Nyssnämnda ränta bör i fortsättningen betalas 
från förevarande anslag. Jag har beräknat medel härför. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
1) bemyndiga Kungl. Maj:t att godkänna avtal mellan staten och 

Föreningen för bistånd åt vanföra i Göteborg om statens 
övertagande av Änggårdens yrkesskolor m. m. i Göteborg; 

2) till Kostnader för viss utbildning av handikappade för bud
getåret 1972173 anvisa ett förslagsanslag av 8 395 000 kr. 

K 6. Bidrag till anordnande av vissa institutioner fÖr 
psykiskt utvecklingsstörda 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

13 123 471 
10 000 000 
10 000 000 

Reservation 496 535 
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Statsbidrag utgår i form av byggnadsbidrag till landsting och kommun 
som inte tillhör landsting för att anordna särskola och vårdinrättning som 
avses i lagen (1967: 940; ändrad 1971: 639) angående omsorger om vissa 
psykiskt utvecklingsstörda och stadgan (1968: 146) i samma ämne (änd
rad senast 1970: 705). Om särskilda skäl föreligger utgår statsbidrag 
~iven till enskild, förening eller stiftelse.Statsbidrag utgår med 12 000 kr. 
per plats i särskola med elevhem, med högst 9 000 kr. per plats i annan 
särskola, daghem för barn eller syssclsättningshem samt med 9 000 k1 
per plats i vårdhem eller i specialsjukhus. Bidragsbestämmelserna åter
finns i kungörelsen (1968: 350) angående statsbidrag till omsorger om 
vissa psykiskt utvecklingsstörda (ändrad senast 1970: 262). 

Skolöverstyrelsen och socialstyre/sen anger anslagsbehovet för budget
året 1972173 till sammanlagt ca 20 milj. kr. 

Departementschefen 

Klasser inom särskolan förläggs numera i allmänhet till grundskolans 
skolanläggningar. De särskolor som i fortsättningen byggs torde som 
regel komma att ingå i sådana gemensamma skolanläggningar, som även 
kan avse frivilliga skolformer. Fr. o. m. budgetåret 1971/72 utgår stats
bidrag till byggnadsarbeten för sådana skolanläggningar från det undei; 
utbildningsdepartementet uppförda anslaget Bidrag till byggnadsarbe
ten inom skolväsendet m. m. Bidrag utgår till primärkommun i fråga 
om lokaler som ingår i skolanläggning för grundskola eller kommunens 
gymnasieskola och till landsting i fråga om lokaler som ingår i skolan
läggning för landstingets gymnasieskola. Från förevarande anslag kom~ 
mer i huvudsak att utgå byggnadsbidrag - förutom till redan uppförda 
särskolor - till anordnande av vårdhem och specialsjukhus samt av sär
skolor vid vårdhem. En av mig enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande till
kallad arbetsgrupp för översyn av reglerna om statsbidrag till särskol
verksamhetcn prövar f. n. vissa frågor om byggnadsbidragcn. 

Jag förordar att anslaget för nästa budgetår förs upp med oförändrat 
10 milj. kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till anordnande av vissa institutioner för psykiskt 

utvecklingsstörda för budgetåret 1972/7 3 anvisa ett reserva
tionsanslag av 10 000 000 kr. 

K 7. Bidrag till driften av särskolor m. m. 

1970/71 Utgift 64 857 421 
1971/72 Anslag 75 000 000 
1972/73 Förslag 89 000 000 
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Statsbidrag utgår till landsting och kommun som inte tillhör lands
ting samt - om särskilda skäl föreligger - till enskilda, föreningar och 
stiftelser med 95 procent av lönekostnaderna för rektorer och lärare vid 

särskolan. Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen (1968: 350) 
angående statsbidrag till omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda 
(ändrad senast 1970: 262). 

Skolöverstyrelsen 

På grundval av uppgifter som överstyrelsen under hand har inhämtat 
hösten 1971 om antalet nyinrättade tjänster m. m. inom särskolan läs

året 1971172 beräknas statsbidragsbehovet för dessa tjänster till 5,2 milj. 
kr. för budgetåret 1972/73. 

För fortsatt försöksverksamhet med undervisning av gravt utvecklings
störda vuxna begär överstyrelsen oförändrat anslag med I milj. kr. För 
vissa konferenser beräknas 3 000 kr. 

Socialstyre/sen 

Till kostnaderna för kurs- och konferensvcrksamhet begärs 97 000 
kr. (innevarande budgetår 87 000 kr.). 

Departementschefen 

Särskolans verksamhet har utökats kraftigt sedan den nya lagstift
ningen angående omsorger om psykiskt utvecklingsstörda trädde i kraft 
den l juli 1968. Elevantalet har stigit från ca 6 000 höstterminen 1967 

till ca 13 000 höstterminen 1971. Utbyggnaden av huvudmännens in
satser, särskilt beträffande träningsskolan, har fått stor betydelse för 
barn och ungdomar som inte kan följa undervisningen i grundsärsko
lan men som kan delta i andra former av undervisning och träning i 
det dagliga livets aktiviteter. Också yrkesundervisningen inom särskolan 

har byggts ut snabbt. 
För statsbidrag till nyinrlittade tjänster m. m. inom särskolan beräk

nar jag i likhet med skolöverstyrelsen S,2 milj. kr. Jag anser att den se
dan budgetåret 1970171 försöksvis bedrivna undervisningen av gravt 
utvecklingsstörda vuxna har stor betydelse och förutsätter att verk

samhetens resultat fortlöpande utvärderas. Jag förordar att verksamhe
ten även nästa budgetår får en omfattning som motsvarar 1 milj. kr. 

Med beaktande även av löneomrlikning, kostnader för viss kursverk
samhet och effekten av förskott på lönebidrag bör anslaget tas upp med 

89 milj. kr. Det innebär en ökning med 14 milj. kr. jämfört med inneva

rande budgetår. 
Som jag tidigare nämnt har jag enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande 

tillkallat en arbetsgrupp med uppgift att se över reglerna om statsbidrag 
till s~irskolverksamheten. Ett av arbetsgruppen framlagt förslag bereds 

f. n. inom socialdepartementet. 
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Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till driften av särskolor m. m. för budgetåret 

1972173 anvisa ett förslagsanslag av 89 000 000 kr. 

K 8. Bidrag till handikapporganisationer 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1 1 243 000 
1 1467000 
2 000 000 

1 Anslagen Bidrag till De handikappades riksförbund och Bidrag till Sveriges 
dövas riksförbund samt delar av anslagen Bidrag till Hörselfrämjandets riks
förbund och Bidrag till De blindas förening 

För innevarande budgetår har anvisats de fyra anslag som framgår 
av följande sammanställning. 

1. Bidrag till De handikappades riksförbund 

2. Bidrag till Hörselfrämjandets riksförbund 
I. Bidrag till anordnande av pedagogiska kurser för 

vuxna hörselskadade 
2. Bidrag till kursvcrksamhet m. m. bland föräldrar till 

hörselskadade barn 
3. Bidrag till driften av riksförbundets centralbyrå 

3. Bidrag till De blindas förening 
1. Bidrag till den genom De blindas förenings försäljnings

aktiebolag bedrivna depåverksamheten för försäljning 
av arbetsmaterial till blinda hantverkare samt för
säljning av deras hantvcrksprodukter 

2. Bidrag till kostnader för utbildning av ledarhundar vid 
försvarets hundskola i Sollefteå 

3. Bidrag till föreningens verksamhet i övrigt 

4. Bidrag till Sveriges difras riksförbund 

1971/72 

500 000 

530 000 

250 000 

60000 
220 000 

2 500 000 

I 255 000 

673 000 
572 000 

115 000 

Härutöver har, liksom tidigare budgetår, en rad handikapporganisatio
ncr tillerkänts bidrag med varierande belopp från det under socialde
partementets huvudtitel uppförda anslaget Extra utgifter. För inneva
rande budgetår har 15 organisationer erhållit sådana bidrag med till

hopa 211 000 kr. 

De handikappades riksförbund (DHR) 

DHR anger sitt medclsbchov för nästa budgetår till 1 781 000 kr. 
Medelsbehovet för löner till personal inom den centrala konsulcnt

och informationsverksamheten vid DHR:s kansli utgör 305 000 kr. 
Kostnaderna för informationsmatcricl är 110 000 kr. Kostnaderna för 
service åt handikappade gäster vid DHR:s rekreationshem beräknas till 
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940 000 kr. För att ge ut Svensk handikapptidskrift behövs 260 000 
kr. För kursverksamhet bland föräldrar till svårt handikappade ungdo
mar samt protesbärare och bandagepersonal begär DHR 166 000 kr. 

Hörselfrämjandets riksförbund (HfR) 

HfR hemställer att 1 105 000 kr. anvisas för verksamheten. Härav 
behövs 320 000 kr. till kostnaderna för att anordna pedagogiska kur
ser för vuxna hörselskadade samt 110 000 kr. som bidrag till kursverk
samheten bland föräldrar till hörselskadade barn. Till kostnaden för 
löner åt personal vid HfR:s kansli begärs 675 000 kr. 

De blirulas förening (DBF) 

Beträffande DBF:s framställning om medelsbehov för depåverksam
heten och verksamheten med utbildning av ledarhundar hänvisas till 
anslaget K 9. 

Medelsbehovet för DBF:s verksamhet i övrigt anges till 1434000 kr. 
Det fördelar sig på internationell verksamhet (135 000 kr.), utgivande 
av De blindas veckoblad· (300 000 kr.), förande av socialmedicinskt re
gister över synskadade i landet (64 000 kr.), konsulentverksamhet 
(635 000 kr.), rehabiliteringsverksamhet (100 000 kr.), understödsverk
samhet (70 000 kr.) och administration (130 000 kr.). 

Sveriges dövas riksförbund (SDR) 

SDR:s kostnader för verksamheten under budgetåret 1972/73, bl. a. 
kurser för föräldrar till döva barn, verksamhet vid SDR:s kursgård och 
folkhögskola i Leksand samt löner åt personalen vid SDR:s kansli i 
Borlänge, beräknas till 1 513 000 kr. SDR begär 438 000 kr. som bidrag 
till sin verksamhet. 

Övriga handikapporganisationer 

Handikapporganisationernas centralkommitte (HCK) och 15 riksor
ganisationer som arbetar för olika grupper av fysiskt och psykiskt han
dikappade har hemsfällt om bidrag med varierande belopp för sin 
verksamhet under budgetåret 1972173. Dessa organisationer är Riks
förbundet för hjärt- och lungsjuka (RHL), Svenska diabetesförbundet 
(SD), Riksföreningen mot reumatism (RmR), Riksföreningen för trafik
oeh polioskadade (RTP), Riksförbundet för svensk epileptikervård 
(RSvE), Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, Riks
förbundet för utvecklingsstörda barn (FUB), Riksförbundet mot al
lergi (RmA), Svenska multipel skleros-föreningarnas riksförbund (MS), 
Föreningen för de neurosedynskadade (FfdN), Svenska psoriasisförbundet 
(Pso), Riksföreningen för ileo- och colostomiopererade (ILCO), Riks
förbundet för mental hälsa (RMH), Föreningen för njursjuka i Sverige 
(FfNs) och Riksföreningen för cystisk fibros (RfCF). 
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Handikapputredningen 

I betänkandet Bättre socialtjänst för handikappade (SOV 1970: 64) 
tar handikapputredningen upp vissa frågor om statsbidrag till handi
kapporganisationerna. Utredningen framhåller bl. a. att handikapprörel
sen är en viktig folkrörelse vars insatser och betydelse för handikappade 
fortlöpande har ökat under det senaste årtiondet. 

Samhället stöder i olika former handikapporganisationernas verksam
het. Kommuner och landsting lämnar ekonomiska bidrag till organisa
tionernas lokala och regionala verksamhet. Statens bidragsgivning till 
handikapporganisationerna är av två slag. Bidragen avser dels särskil
da ändamål, dels organisationernas allmänna verksamhet. 

Hörselfrämjandets riksförbund får sedan flera år tillbaka ett särskilt 
bidrag till anordnande av pedagogiska kurser för vuxna hörselskadade. 
Verksamheten avser bl. a. träning att begagna hörapparat och under
visning i teckenspråk och läppavläsning. Eftersom en uppgift av denna 
art bör ankomma på samhället, anser utredningen det riktigt att den 
övertas och bekostas av landstingen på samma sätt som gäller för annan 
information och rådgivning i anslutning till hjälpmedelsverksamheten. 

Utredningen föreslår att statens bidrag till handikapporganisationer
nas allmänna verksamhet betalas från ett enda gemensamt anslag under 
socialdepartementets huvudtitel, benämnt Bidrag till handikapporgani
sationer. Fördelningen mellan handikapporganisationerna av det totala 
anslagsbeloppet för organisationernas allmänna verksamhet bör enligt 
utredningen beslutas av Kungl. Maj:t efter förslag av statens handi
kappråd. 

Utredningen föreslår ingen ändring i formerna för statens bidrags
givning till den genom De blindas förenings försäljningsaktiebolag be
drivna depåverksamheten för försäljning av arbetsmaterial till blinda 
hantverkare samt försäljning av deras hantverksprodukter. Inte hcllt:;r 
föreslås någon sådan ändring beträffande den av föreningen administre
rade verksamheten med tillhandahållande av ledarhundar till blinda. 

Departementschefen 

Jag delar handikapputrcdningens uppfattning om handikapporganisa
tionernas stora och växande betydelse för handikappade och för sam
hället. Organisationernas kunskaper och erfarenhet om handikappades 
situation, problem och behov har en grundläggande betydelse för ut
formningen av olika insatser för handikappade i kommunerna och 
landstingen och från staten. 

Jag vill erinra om att Kungl. Maj:t på utredningens förslag med ver
kan fr. o. m. den 1 juli 1971 har ombildat statens handikappråd så 
att detta numera utgör ett organ för samråd mellan ämbetsverken, Svens
ka kommunförbundet, Svenska landstingsförbundet och handikapprörel
sen. Vidare har kommunförbundet och landstingsförbundet rekom-



Prop. 1972: 1 Bilaga 7 Socialdepartementet 192 

menderat kommunerna och landstingen att enligt handikapputredning
ens förslag inrätta handikappråd i kommunerna och länen. 

I likhet med handikapputredningen finner jag det riktigt att lands
tingen övertar och bekostar den av Hörselfoimjandets riksförbund (HfR) 
med statsmcdel bedrivna kursverksamhetcn för vuxna hörselskadade. 
Förslaget har vid remissbehandlingen tillstyrkts av socialstyrelsen och 
skolöverstyrelsen och även av Svenska landstingsförbundet och HfR. 
Från Iandstingsförbundet och HfR har uttalats att kurserna, liksom 
hittills, kommer att anordnas i samråd mellan landstingen och HfR. 

Jag förordar att såsom handikapputredningen har föreslagit statens 

bidrag över socialdepartementets huvudtitel till handikapporganisatio
nernas allmänna verksamhet fr. o. m. budgetåret 1972173 tas upp under 
ett gemensamt anslag, benlimnt Bidrag till handikapporganisationer. 
Eftersom landstingen kommer att överta och bekosta den av HfR 

administrerade verksamheten med pedagogiska kurser för vuxna hör
selskadade, beräknas inte medel för ändamålet under förevarande an
slag. Medel för den genom De blindas förenings försäljningsaktiebolag 
bedrivna depåverksamheten samt den av DBF administrerade verk
samheten med tillhandahållande av ledarhundar beräknas för budget

året 1972173 under anslaget K 9. 

Liksom handikapputredningen förordar jag vidare att fördelningen 
mellan handikapporganisationerna av det totala anslagsbeloppet för 
organisationernas allmänna verksamhet skall beslutas av Kungl. Maj:t. 
Yttrande angående denna fördelning bör inhämtas från statens handi

kappråd. 
Till handikapporganisationernas allmänna verksamhet har inneva

rande budgetår sammanlagt anvisats 1 678 000 kr. Jag finner det ange
läget att utrymme skapas för en ökning av statens bidrag till organisa
tionerna och jag förordar att anslaget för nästa budgetår förs upp med 
2 milj. kr. Det innebär" en ökning med 322 000 kr. jämfört med inne
varande budgetår. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till handikapporganisationer för budgetåret 1972173 

anvisa ett reservationsanslag av 2 000 000 kr. 
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K 9. Ko!>1nader för viss verksamhet för blinda 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

11367000 

11928000 

2 210 000 

1 Del av anslaget Bidrag till De blindas förening 

193 

Som redovisas under anslaget K 8 har för innevarande budgetår 
under anslaget Bidrag till De blindas förening, såvitt nu är i fråga, 
anvisat dels 1 255 000 kr. såsom bidrag till den genom De blindas 
förenings försäljningsaktiebolag bedrivna depåverksamheten för för
säljning av arbetsmaterial till blinda hantverkare samt försäljning av de
ras hantverksprodukter. dels 673 000 kr. såsom bidrag till kostnader 
för utbildning av ledarhundar vid försvarets hundskola i Sollefteå. 

De blindas förening (DBF) 

För depåverksamheten begär DBF en ökning med 235 000 kr. Här
av utgör löneomräkning, arbetsgivare- och pensionsavgifter 178 000 kr., 
ökade kostnader för fria frakter till blinda hantverkare 30 000 kr. samt 
kostnaden för hyra, bränsle m. m. 27 000 kr. 

För utbildning av ledarhundar begär DBF 741 000 kr. Av detta be
lopp avser 638 000 kr. kostnaden för köp av 25 hundar som utbil
dats vid försvarets hundskola. DBF hemställer om medgivande att i 
mån av möjlighet anlita anslagsposten för köp av andra hundar än så
dana som utbildats vid hundskolan. Som bidrag till kostnaderna för 
konsulentverksamhet bland ledarhundsägare har DBF för innevarande 
budgetår beviljats 35 000 kr. Kostnaden för verksamheten beräknas för 
budgetåret 1972173 till sammanlagt 103 000 kr. Härav utgör löne
kostnader 52 000 kr., resekostnader 26 000 kr. och kurskostnader för 
ledarhundsägare 25 000 kr. 

Dcpartcmentschefen 

DBF:s beräkning av medelsbehovet för depåverksamheten bör god
tas. För ändamålet bör sålunda anvisas 1 490 000 kr. Bidraget till ut
bildning av ledarhundar bör tas upp med 720 000 kr. Medlen är beräk
nade för utbildning av 25 hundar vid försvarets hundskola. Därvid har 
jag även beriiknat 82 000 kr. för konsulentservice. I den mån hundsko

lan under budgetåret 1972/73 inte skulle kunna leverera 25 hundar bör 
DBF i samarbete med skolan kunna få anlita de under förevarande 
anslagspost anvisade medlen för att anskaffa resterande ledarhundar 
från annat håll iin skolan. Som förutsättning bör därvid giilla att hundar
na är likvärdiga med de hundar som utbildas vid skolan och att de er
hålls för högst samma kostnad som dessa hundar. 

Statens kostnader för bidrag till den genom DBF:s försäljningsaktie-

7 Riksdagen 1972. 1 saml. Nr 1. Bil. 7 
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bolag bedrivna depåverksamheten samt DBF:s verksamhet med tillhan
dahållande av ledarhundar åt blinda bör fr. o. m. budgetåret 1972173 
betalas från ett nytt anslag benämnt Kostnader för viss verksamhet för 
blinda. Det sammanlagda medelsbehovet under anslaget beräknar jag 
till 2 210 000 kr. Det innebär en ökning med 282 000 kr. i förhållande 

till innevarande hudgetår. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Kostnader för viss verksamhet för blinda för budget
året 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 2 210 000 kr. 

K 10. Ersättning till postverket för befordran av 
blindskriftsförsändelser 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1 715 000 
1 785 000 
2 265 000 

Från anslaget utgår ersättning till postverket för befordran av porto
fria blindskriftsförsändelser. Ersättningen betalas halvårsvis i efterskott. 
Anslaget för budgetåret 1972/73 avser alltså kostnaderna under kalen

deråret 1972. 

Postverket 

Enligt postverkets beräkning bör anslaget för budgetåret 1972173 
tas upp med 2 265 000 kr. 

Departemcntschefen 

Postverkets medelsberäkning bör godtas. Jag hemställer att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Ersättning till postverket för befordran av blinds/urifts

försändelser för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag 

av 2 265 000 kr. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 7 Socialdepartementet 195 

L ARBETARSKYDD M. M. 

Ett effektivt arbetarskydd är en av förutsättningarna för trygghet på 
arbetsplatsen. Den snabba tekniska utvecklingen, rationaliseringar och 
strukturförändringar inom näringslivet har förändrat risksituationen på 
våra arbetsplatser. ökade kunskaper om yrkeshygien och om arbets
miljöns betydelse har samtidigt gjort det naturligt att vidga det tradi
tionella arbetarskyddets ansvarsområden till att avse hela arbetsmiljön 
och de anställdas hela hälsosituation i arbetslivet. En skärpt övervak
ning måste inriktas på att arbetslokaler, maskiner, arbetsmetoder och 
andra arbetsmiljöfaktorer anpassas till människans fysiska och psykiska 
förutsättningar. 

Det omfattande reformarbetet fortsätter för att skapa en bättre ar
betsmiljö och för att ge de anställda ökad trygghet på arbetsplatsen. 
Kraftiga satsningar har de två senaste budgetåren gjorts för att öka ar
betarskyddsstyrelsens, yrkesinspektionens och arbetsmedicinska institu
tets. möjligheter att driva en aktiv verksamhet i arbetarskyddsfrågorna. 
Arbetarskyddsstyrelsen har fått avsev~irt ökade resurser för att utarbeta 
anvisningar om de åtgärder som behöver vidtas för att förebygga ohäl
sa och olycksfall i arbetet. Yrkesinspektionen har fått betydligt ökade 
resurser för insatser ute på arbetsplatserna. Ett utbyggnadsprogram för 
företagshälsovårdens läkarresurser och ett program för ökad utbildning 
i företagsh[ilsovård för främst läkare, skyddsingenjörer och sjuksköter

skor håller på att genomföras. För viktiga samordningsfrågor m. m. har 
till arbetarskyddsstyrelsen knutits en företagshälsovårdsdelegation med 
företrädare för arbetsrnarknadsparterna, sjukvården och arbetarskyddet. 

Enligt beslut vid förra årets riksdag har fr. o. m. den 1 januari i år 
införts en särskild arbetarskyddsavgift. Genom denna avgift tillförs en 
nyinrättad arbetarskyddsfond årligen över 20 milj. kr. för ökade in
satser i fråga om forskning. utbildning och information inom arbets
miljöområdet. Fonden, i vars styrelse bl. a. arbetsmarknadens parter är 
representerade, har nyligen startat sin verksamhet. En utredning angåen
de forskningsverksamheten inom arbetsmiljöområdet har pågått under 
andra halvåret 1971 för att ge visst underlag för fondens verksamhet. 

Även arbetstiden är en viktig arbetsmiljöfråga. Den allmänna arbets
tiden har successivt förkortats. Den nya arbetstidslagen innebär att en 
förkortning av veckoarbetstiden till 40 timmar skall vara genomförd se
nast den 1 januari 1973. Den nya lagen innebär en fortsatt utjiimning 
av skillnaden i arbetstid mellan olika samhällsgrupper. 

Den kraftiga satsningen på arbetsmiljöfrågorna bör fortsätta. Yttcrli-
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gare förstärkningar på detta område bör ges prioritet i budgetförslaget 
för nästa budgetår. Den kraftiga utvecklingen på arbetsmiljöområdet 
ställer stora krav på de statliga arbetarskyddsorganens ledning för att 
verksamheten skall få en samordnad inriktning och de ökade resurserna 
skall kunna bli effektivt utnyttjade. Jag kommer därför i det följande att 
förorda att arbetsmedicinska institutet integreras i arbetarskyddsstyrel
sen den 1 juli 1972 och att de nuvarande styrelserna för arbetarskydds
styrclsen och arbetsmedicinska institutet ersätts med en ny gemensam 
styrelse från samma tidpunkt. Denna nya styrelse, vari bl. a. arbets
marknadens parter bör vara representerade, kommer att få en central 
sfällning med ett avgörande inflytande på arbetarskyddsverksamhetens 

utveckling. Den nya arbetarskyddsstyrclscn bör i ledningen ha en gene
raldirektör, tillika ordförande i styrelsen, och dessutom bör i verksled
ningen ingå en överdirektör. 

Samtidigt som denna samordnade och förstärkta ledningsfunktion 
för arbetarskyddet genomförs, bör arbetarskyddsstyrclscn tillföras bety
dande förstärkningar bl. a. för att ytterligare öka kapaciteten för ut
arbetande av anvisningar till förebyggande av olycksfall och ohälsa i 

arbetet. Vidare förordas att yrkesinspektionen får kraftiga personal
förstärkningar för ökade insatser ute på arbetsplatserna. Förstärkning
arna avser den allmänna inspektionsverksamheten bl. a. för att ge öka
de möjligheter att utföra mätningar av buller, luftföroreningar och and
ra miljöfaktorer på arbetsplatserna. Dessutom bör särskilda förstärk
ningar tillföras yrkesinspcktionen niir det gäller tillsynen av arbetar

skyddet inom stuveriarbctet, skogsbruket och jordbruket. 
Sammanlagt kommer jag att förorda personalförstärkningar med 60 

tjänster inom arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen. Anslags
ökningen på arbetarskyddsområdet utgör 11,3 milj. kr. och anslagen 
för nästa budgetår kommer därmed att uppgå till 48,7 milj. kr. 

En genomgripande översyn av arbetarskyddslagstiftningen pågår inom 
arbetsmiljöutredningen. En utgångspunkt för utredningens arbete är att 
den nya lagstiftningen skall ge underlag för åtgärder och ingripanden 
på ett betydligt vidare område än den nuvarande Jagen. Arbetstagarnas 
hälsa måste kunna skyddas effektivt i varje led av produktionen. Kra

ven på en förbättrad arbetsmiljö måste kunna göra sig gällande redan 
på planeringsstadiet. En effektivt fungerande organisation för tillsyn 
av lagstiftningen på arbetsmiljöområdet är av stor betydelse. En viktig 
fråga vid utrcdningsarbetct iir den lokala skyddsverksamhcten, genom 
vilken de anställda skall ha möjlighet att aktivt påverka utformning

en av sin arbetsmiljö. 
Jag ser det som en angelägen uppgift att redan under nästa år kunna 

underställa riksdagen ett förslag om en ny arbetarskyddslagstiftning med 
nya regler på väsentliga punkter. Att förstärka skyddsombudens hand

lingsmöjlighcter och öka de anställdas inflytande över miljön på den 
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egna arbetsplatser tillhör de frågor som bör lösas i en första etapp av 
reformarbetet. Dit hör också frågan om yrkesinspektionens organisa
tion och arbetsformer liksom frågan om en arbetsmedicinsk filial i 
Umeå. 

L 1. Arbetarskyddsstyrelsen 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

15 189 9121 

20 395 0001 

25965000 

1 Anslagen Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmedicinska institutet 

Nuvarande organisation 

Arbetarskyddsstyrelsen är central myndighet för arbetarskydds- och 
arbetstidsfrågor och är chefsmyndighet för yrkesinspektionen. Styrel
sen är organiserad på fyra byråer - allmäntekniska och maskinteknis
ka byråerna samt arbetstids- och kanslibyråerna - jämte fyra fristående 
sektioner. Personalen uppgår till 125 tjänstemän. 

Arbetsmedicinska institutet har till uppgift att bedriva utrednings
arbete, forskning och undervisning inom arbetsmedicin, yrkeshygien, 
arbetspsykologi och arbetsfysiologi, däri inbegripet utredningsuppdrag 
från myndigheter, organisationer, företag och enskilda. Verksamheten 
är uppdelad på fem fackenheter - en medicinsk, en kemisk, en teknisk, 
en arbetsfysiologisk och en arbetspsykologisk - samt en administrativ 
byrå. Institutets personal uppgår till 140 tjänstemän. 

1971/72 

Personal 
Handläggande personal 130 
Övrig personal 135 

265 

Anslag 
Lönekostnader 14 535 000 
Sjukvård 29 000 
Resccrsättningar 430 000 

Därav utrikes resor (73 000) 
Lokalkostnader 989 000 
Expenser 1 917000 
Särskilda arbetarskydds-

projekt 1020000 

7* Riksdagen 1972. 1 saml. Nr 1. Bil. 7 

Beräknad ändring 1972/73 

Styrelsen 
och 
institutet 

+22 
+16 

+38 

+4 600 814 
+ 2 000 
-1- 190 000 

(+ 54 000) 
+ 322000 
+ 561 000 

+ 100 000 

Departe
ments
chefen 

+ 8 
+ 5' 

+13 

+3 296000 
+ 1 000 
+ 122 000 

(+ 21000) 
+ 243 000 

183 000' 

+ 980 000 
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Vissa kostnader för utbildning 
av företagshälsovårdspersonal 

1971 /72 

m. m. 500000 
Upplysning rn. m. på arbe-
tarskyddets område 400 000 
Uppdragsverksamhet 600 000 

Summa utgifter 20 420 000 

Inkomster 
Uppbörds medel 

Inkomster redovisade på drift
budgetens inkomstsida 

Arbetarskyddsstyrelsen 

25 000 
20395 000 

660 000 

1. Lönc- och prisomräkning +986 440 kr. 

Beräknad ändring 1972/73 

Styrelsen 
och 
institutet 

+ 30000 

-L 20000 
+ 250 000 

+6 075 814 

25 000 
+6050814 

+ 325 000 

Departe
ments
chefen 

+ 20 000 
+ 700 000 

+5 545 ooo 

+ 25 000 
+5570000 

+ 750000 

2. För en intensivare upplysningsverksamhet på arbetarskyddets om
råde krävs ökade personalresurser. För detta ändamål bör inrättas en 
tjänst för en avdelningsdirektör som pressombudsman i stället för nu
varande arvodestjänst samt en byrådirektörstjänst som biträdande press
ombudsman ( + 106 082 kr.). 

3. Arbetsområdet för den allmäntekniska byråns kemi-tekniska av
delning är så omfattande att det är svårt för en person att leda av
delningens arbete och följa utvecklingen på hela det kemiska om
rådet. För att genomföra en uppdelning på två avdelningar kriivs en 
ny tjänst som avdelningsdirektör. Främst för att kunna utarbeta flera 
generella anvisningar men även för att intensifiera arbetet med typ
granskningar behöver styrelsens två tekniska byråer förstärkas med fy
ra byrådirektörer med teknisk utbildning. En tjänst bör vidare inrättas 
för en internationell sekreterare med teknisk utbildning och goda 
språkkunskaper. För ökad service för styrelsens och yrkesinspektio
nens instrument behövs en assistent. Vidare behövs tre kvalificerade bi

träden (+784124 kr.). 
4. Inom kanslibyrån behövs för frågor om upplysning och utbildning 

bl. a. avseende den kommunala tillsynen en byrådirektör, en assistent 
i utbyte mot ett kvalificerat biträde, samt ett bitriide. För pågående för
söksverksamhet med programbudgetering behövs en extra byrådirek
törstjänst. Vidare behövs en expeditionsvakt (+269 499 kr.). 

5. Inom skogssektionen behövs en byrådirektörstjänst (+93 884 kr.). 
6. Inom den medicinska sektionen behövs en förste byråsekreterare 

och en assistent som biträde åt företagshälsovårdsdelegationen och åt 
de båda läkarna. För det administrativa arbetet vid den centrala be-
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dömningsnämnden för <lammlunga ·bör beräknas medel för en arvodes
tjänst som assistent(+ 199.265 kr.). 

7. Särskilda medel bör beräknas för företagshälsovårdsdelegationen, 
bedömningsnämnden .för .dammlunga, reseverksamhet, intern utbild
ning och vissa expenskostnader (+ 250 520 kr.). 

8. Inkomster av uppbördsmedel avseende bedömningsnämnden be
räknas till 25 000 kr. 

Arbetsmedicinska institutet 

1. Löne- och prisomräkning + 1 803 000 kr. 
2. Vid den arbetsfysiologiska avdelningen behövs en förste forsk

ningsingenjör för praktisk ergonomisk forskningsvetksamhet samt en 

förste laboratorieassistent och två laboratorieassistenter. (+ 197 000 kr.) 
3. Den arbetspsykologiska avdelningen behöver förstärkas med yt-

terligare en kvalificerad tjänst. ( + 84 000 kr.) 

4. Med hänsyn till den kemiska vetenskapens alltmer centrala ställ
ning inom institutets verksamhet och angelägenheten av att kunna för
värva och behålla tjänstemän med hög kompetens i ämnet kemi före
slås, att kemiska avdelningen ·tillförs en professorstjänst genom omvand
ling av den befintliga tjänsten som laborator vid metodforskningssek
tionen. Vidare erfordras ett kvalificerat biträde. En tjänst som institu
tionsbiträ<le bör bytas mot en assistenttjänst.(+ 78 ooo·kr.) 

5. För informations- och dokumentationsverksamhet behövs en ke

mist, en förste forskningsingenjör, en laboratorieläkare och ett kvalifi
cerat biträde vid den medicinska avdelningen, som därutöver behöver 
förstärkas med en assistent, en laboratorieassistent och ett kvalificerat 
biträde. Vidare behövs en kemist för arbetsplatsundersökningar m. m. 
(+ 493 000 kr.) 

6. Vid den tekniska avdelningen behövs två förste forskningsingen
jörer för frågor rörande utbildnings- och utvecklingsarbete, en avdel
ningsingenjör för provtagnings- och analysmetodik, en skyddsingenjör 
och ett biträde. ( + 315 000 kr.) 

7. För anskaffning av vetenskaplig apparatur erfordras ytterligare 
medel.(+ 200 000 kr.) 

8. Uppdragsverksamheten ·beräknas öka med 250 000 kr. 

Departementschefen 

Arbetarskyddsstyrelsen, yrkesinspektionen och arbetsmedicinska in
stitutet har fått avsevärt ökade •resurser ·de två senaste budgetåren för 
att intensifiera sina insatser på arbetarskyddets område. Jag kommer i 
det följande att förorda ytterligare betydande förstärkningar för ar
betarskyddet under nästa budgetår. Som jag har framhållit i avsnitts-
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inledningen ställer denna .utveckling stora krav på de olika arbetar
skyddsoganens ledning för att verksamheten skall få en samordnad inrikt
ning och de ökade resurserna skall kunna bli effektivt utnyttjade. Det 
blir därmed allt mera nödvändigt att närmare samordna arbetar
skyddsstyrelsens och arbetsmedicinska institutets. insatser. 

Arbetarskyddsstyrelsen och arbetsmedicinska institutet utgör nu två 
självständiga och från varandra fristående organ. Arbetarskyddsstyrel
sen är central myndighet för arbetarskydds- och arbetstidsfrågor och är 
chefsmyndighet för yrkesinspektionen. Styrelsens uppgifter kräver i 
många fall medverkan i form av forskning och undersökningar m. m. 
på det arbetsmedicinska området, som ankommer på arbetsmedicinska 
institutet. Med hänsyn till det samordningsbehov som här föreligger har 
i prop. 1971: 29 angående omlokalisering av viss statlig verksamhet 
uttalats, att en integrering av institutet i arbetarskyddsstyrelsen bör kom
ma till stånd. 

Verksledningen i arbetarskyddsstyrelsen utgörs f. n. av en styrelse 
med generaldirektören som ordförande samt byråchefer och överingen
jörer som ledamöter. Vid behandling av ärenden som avser bl. a. lag
tillämpning - partsärenden - ingår även representanter för arbetSmark
nadspartema i styrelsen. Arbetsmedicinska institutet leds av en styrelse 
med representanter för bl. a. arbetsmarknadens parter. Under styrelsen 
finns en överdirektör som chef för institutet. 

Starka skäl talar för att snarast möjligt få till stånd en förstärkt ge
mensam ledning för de statliga arbetarskyddsorganen. Detta bör ses 
som ett led i den pågående översynen av arbetarskyddets organisation 
och som en förberedelse för den genomgripande reformering av arbe
tarskyddslagstiftningen som arbetsmiljöutredningens arbete väntas leda 
till. Efter kontakt med arbetsmiljöutredningen förordar· jag därför att 
arbetsmedicinska institutet integreras i arbetarskyddsstyrelsen fr. o. m. 
den 1 juli 1972 och att de nuvarande styrelserna för arbetarskyddssty-. 
relscn och arbetsmedicinska institutet ersätts av en gemensam sty
relse från samma tidpunkt. I den nya styrelsen bör bl. a. ingå repre
sentanter för parterna på arbetsmarknaden. 

Den nya styrelsen skall besluta i frågor som gäller inriktning, omfatt
ning och samordning av hela arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspek
tionens verksamhet. Som jag inledningsvis nämnt kommer denna nya 
verksstyrelse därmed att få en central ställning med ett avgörande in
flytande på arbetarskyddsverksamhetens utveckling. För att inte sty
relsens arbete skall tyngas av ett stort antal administrativa ärenden 
av ofta rutinbetonad karaktär bör en särskild handläggningsordning 
införas för vissa ärendetyper. Jag syftar då framför allt på ärenden 
om arbetstidens längd och förläggning; De administrativa reglerna i 
dessa avseenden, som det ankommer på Kungl. Maj:t att besluta om, 
bör gälla i avvaktan på den .nya· arbetarskyddslagstiftningen. 

Integreringen av arbetsmedicinska institutet i arbetarskyddsstyrelsen 
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bör ske på ett sådant sätt att det nuvarande institutets uppgifter hålls 
samman i en arbetsmedicinsk forsknings- och utredningsenhet inom ar
betarskyddsstyrelsen. 

Arbetarskyddsstyrelsens generaldirektör bör vara ordförande i ver
kets styrelse. I verksledningen: bör dessutom ingå en överdirektör. Jag 
förordar därför att en ny tjänst som överdirektör i arbetarskyddssty
relsen inrättas samtidigt med att nuvarande överdirektörstjänst vid ar
betsmedicinska institutet upphör den 1 juli 1972. Den nya tjänsten bör 
vara ordinarie med förordnande för bestämd tid. För att ytterligare 
förstärka ledningsfunktionema inom det nya verket bör de göromåls
förordnanden för en byråchef och en överingenjör som inrättats för --
innevarande budgetår- ändras till göromålsförordnanden som avdel
ningschefer. Det ena förordnandet soni avdelningschef bör avse led
ningen av den arbetsmedicinska enheten och det andra avse ledningen 
av en enhet bestående av de byråer och sektioner som svarar för verkets 
anvisnings- och granskningsarbete. 

Den omorganisation som jag här förordat tar främst sikte på att få 
fram en samordnad och förstärkt ledning för de statliga arbetarskydds
organen. I övrigt bör nuvarande personalorganisation med indelning i 
byråer, sektioner m. m. stå kvar i stort sett oförändrad i det nya verket. 
Det får ankomma på ·arbetsmiljöutredningen att inom ramen för den 
nya ledningsfunktionen -lägga fram förslag om den närmare utform
ningen av det nya verkets organisation och arbetsformer. Nuvarande 
administrativa byråer bör samordnas provisoriskt i avvaktan på ar
betsmiljöutredningens förslag. 

Utöver de organisatoriska förändringar jag här förordat bör den 
pågående utbyggnaden av arbetarskyddets resurser fortsätta. Utarbe
tandet av arbetarskyddsanvisningar, typgranskningar av maskiner m. m. 
utgör en mycket betydelsefull del av arbetarskyddsstyrelsens uppgifter. 
För detta arbete disponeras .förutom de fasta personalresurserna under 
detta budgetår drygt 1 milj. kr. för att få genomfört olika tekniska eller 
medicinska undersökningar m: m. inom arbetarskyddsonirådet. Dessa 
resurser bör förstärkas och jag beräknar ytterligare 980 000 kr. för 
detta ändamål. Härigenom kommer sammanlagt 2 milj. kr. att kunna 
disponeras för genomförandet av särskilda arbetarskyddsprojekt. 

En fortsatt personell förstärkning av de tekniska byråerna är motive
rad inte minst när det gäller det kemiska området. Jag räknar medel för 
ytterligare en avdelningsdirektör, tre byrådirektörer och två biträden. 
Medverkan i det internationella samarbetet på arbetarskyddets område 
får allt mer ökad betydelse. För samordning av verkets internationella 
kontakter m. m. beräknar jag medel för en byrådirektör. 

På det arbetsfysiologiska området bör den arbetsmedicinska enheten 
tillföras en förste forskningsingenjör för att göra analyser beträffande 
arbetsmiljön inom skogsbruket. Jag beräknar medel härför samt för en 
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laboratorieassistent. På det kemiska området räknar. jag: medel·. för- en: 
kemist för att biträda med ar.betsplatsundersökningar, analyser m .. m:. 

Vid beräkningen av den arbetsmedicinska forsknings- och utrednings
enhetens kostnader för uppdr.agsverksamhet har. jag bk a; räknat med' 
att ytterligare en avdelningsingenj,ör skall. kunna. anställas~ Vidare; har 
jag räknat med att den· arbetsmedicinska· enheten, kommer att. medverka 
i det forskningsarbete som' kommer att. finansieras. av den nyinrätta, 
de arbetarskyddsfonden; 

Arbetsuppgifterna för den nuvarande kanslibyrån: i· arbetarskydds
styrelsen har ökat avsevärt under sen:are år .. De förstärkningar som jag_ 
förordar för arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektfönen för. nästa bud
getår kommer att ställa ökade krav påcinsatser på det administrativa om
rådet. Jag beräknar medel för. yt~erligare en byrådirektör samt ett biträ
de. 

Nya arbetsuppgifter har tillkommit som följd av den ökade akti
viteten på företagshälsovårdens område, där den till arbetarskyddssty-. 
relsen knutna företagshfösovårdsdelegationen har viktiga samråds- och 
informationsuppgifter. Vidare har en. central. bedömningsnämnd< för 
dammlunga inrättats. Jag- beräknar. därför. medel- för en· assistent samt 

för ökad expertmedverkan. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar. jag: anslaget till 

25 965 000 kr. Jag har därvid räknat. med att uppbördsmedlen fr. o. m. 
den 1juli1972 redovisas. på driftbudgetens.inkomstsida. 

Jag hemställer att Kungl.. Maj :t föreslår riksdagen att 
1) besluta att arbetsmedicinska institutet skall uppgå i arbetar

skyddsstyrelsen den, 1juli1972, 
2) godkänna de-riktlinjer för omorganisationen av arbetarskydds

styrelsen som framgår av vad jag.anfört; 
3) bemyndiga KungL Maj:t att vid arbetarskyddsstyrelsen1 inrätta 

en ordinarie tjänst för överdirektör med beteckningen p. 
4) till Arbetarskyddsstyrelsen: för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

förslagsanslag av 25 965 000 kr., varav 178 000 kr. att av
räknas mot· automobilskattemedlen. 

L 2. Yrkesinspektionen 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

15235 399 
16 940 000 
22 730 000 

Från anslaget bekostas den. allmänna yrkesinspektionen och. skogsyr
kesinspektionen, vilka. har att utöva·. tillsyn över efterlevnaden av ar-
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bctarskydds- och arbetstidslagstiftningen m. m. Allmänna yrkesinspek
tionen svarar även för arbetstidsinspcktion för vägtrafiken. Den all
männa yrkesinspektionen är organiserad på elva och skogsyrkesinspek
tionen på två distrikt. Tillsynen utövas i huvudsak genom besök på 
arbetsplatserna. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Arbetarskydds- Departements-
styrelsen chefen 

Personal 
Inspekterande personal 191 +14 +39 
Övrig personal 59 -!- 6 + 8 

250 +20 +47 

Anslag 
Lönekostnader 13 420 000 +2 807000 +4 534000 
Sjukvård 26 000 + 6000 
Reseersättningar 1713000 + 269 000 + 350000 
Lokalkostnader 983 000 + 143 000 + 250000 
Expenser 448 000 + 86000 + 220000 

Därav engångsutgifter (114 000) (+ 9 000) (+ 66000) 
Utbildning och information 250 000 + 165 000 + 350 000 
Anskaffning och underhåll av 
instrument 100 000 + 5 000 + 80000 

Summa 16 940 000 +3 475 000 +5790000 

Arbetarskyddsstyrelsen 

1. Löne- och prisomräkning + 1 773 132 kr. 
2. För intensifiering av den allmänna inspektionsverksamheten finns 

ett långsiktigt behov av personalökning. För budgetåret 1972/73 be
räknas fem nya tjänster. Med hänsyn bl. a. till expansionen inom vård
sektorn, skolväsendet, kontorsverksamhcten samt hotell- och restau
rangsektorn behövs ytterligare tre biträdande socialinspektörer. Vidare 
bör medel beräknas för ytterligare 18 veckotimmar för läkare med ar
betsmedicinsk inriktning ( + 725 826 kr.). 

3. För ökad tillsyn av jordbruksarbete inom VIl:e distriktet föreslås 
en tjänst. Tillsynen av stuveriarbetet samt säkerhetsfrågor ombord ford
rar ytterligare insatser, varför en förstärkning med tre tjänster föreslås 
(+349 044 kr.). 

4. Med hänsyn till yrkesskadefrekvensen inom skogsbruket föreslås 
ytterligare två tjänstemän inom skogsyrkesinspektionen (+161 456 kr.). 

5. Distriktsexpeditionerna behöver förstärkas med sammanlagt fem 
biträden vid allmänna yrkesinspektionen och ett biträde vid skogsyrkes
inspektionen i anslutning till viss omorganisation ( +237 564 kr.). 

6. För en etappvis utbyggnad av den interna utbildningen samt in
tensifiering av utbildningen av kommunala tillsynsmän bör ytterligare 

medel beräknas (+152 000 kr.). 
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7. För ökade städkostnader, förnyelse av kontorsmaskinutrustning, 
tidningsprenumerationer etc. bör beräknas ytterligare medel (+76 000 
kr.). 

Departementschefen 

Som jag nämnt i inledningen till detta avsnitt bör en kraftig förstärk
ning av yrkesinspektionens resurser genomföras vid den prioritering av 
arbetarskyddet som ingår i årets budgetförslag. Därigenom skapas möj
ligheter till ökade insatser från yrkesinspektionen ute på arbetsplatserna. 

För nästa budgetår beräknar jag medel för en förstärkning med 33 
inspekterande tjänstemän inom den allmänna yrkesinspektionen. Denna 
förstärkning innebär bl. a. möjlighet att tillföra de mest arbetstyngda 
yrkesinspektionsdistrikten ytterligare kapacitet för att intensifiera till
synen ute på arbetsplatserna när det gäller förekomst av buller, damm, 
gaser m. m. Förstärkningen innebär även ökad möjlighet för arbetar
skyddsverket att vid sidan av den ordinarie tillsynen låta genomföra 
särskilda projekt som kan avse t. ex. en systematisk genomgång av ar
betsplatserna inom vissa branscher. 

Jag beräknar medel även för tre förste distriktsingenjörer för till
synen av arbetarskyddet inom stuverinäringen i syfte att förbättra yr
kesskadesituationen inom denna näringsgren. (3) 

Det är angeläget att skaderiskerna inom skogsbruket ägnas särskild 
uppmärksamhet. För ökade insatser i detta syfte beräknar jag medel 
för en förstärkning av skogsyrkesinspektionen med ytterligare två förs
te distriktsinspektörer. (4) Vidare beräknas medel för ytterligare en förs
te distriktsingenjör för tillsynen av arbetarskyddet inom jordbrukssek
torn. (3) Slutligen beräknar jag medel för ytterligare 8 biträden samt 
för ytterligare 12 veckotimmars fäkarmedverkan. (2,5) 

Sammanlagt kommer yrkesinspektionen härigenom att. tillföras 47 nya 
tjänster, vilket innebiir en förstärkning av dess personalresurser med 
omkring 20 % . Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag 
anslaget till 22 730 000 kr. Jag har därvid även räknat medel för en 
utökad utbildnings- och informationsverksamhet för yrkcsinspektionens 
personal och kommunala tillsynsmän. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Yrkesinspektionen för budgetåret 1972173 anvisa ett för

slagsanslag av 22 730 000 kr., varav l 282 000 kr. att avräk
nas mot automobilskattemedlen. 
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M INTERNATIONELL SAMVERKAN 

Under detta avsnitt anvisas medel bl. a. för Sveriges medverkan i 
internationella arbetsorganisationen (ILO), världshälsovårdsorganisatio

nen (WHO) och det nordiska socialpolitiska samarbetet. ILO har till 
huvuduppgift dels att utarbeta internationella normer inom socialpolitik 
och arbetsmarknadspolitik, dels att medverka i den internationella .bi
ståndsverksamheten - numera med en viss förskjutning av tyngdpunkten 

i verksamheten mot det senare området. Från svensk sida har föreslagits 

att det internationella samarbetet i arbetsmiljöfrågorna skall tas upp vid 
en kommande konferens med ILO. WHO:s insatser koncentreras på bi
stånd till olika länder för bekämpning av sjukdomar och för annat häl
sovårdsarbete. 

Inom ramen för det nordiska socialpolitiska samarbetet anordnades 
i Norrköping i maj 1971 ett seminarium om social planering. Vidare 
kommer ett seminarium om glesbygdsfrågor att hållas i Åre i april 1972. 

Under avsnittet anvisas också medel för socialattacheer. Deras huvud
uppgift är att förse såväl myndigheter som arbetsmarknadens parter 
med upplysningar i socialpolitiska och arbetsmarknadspolitiska frågor. 

Som exempel på de ämnen som behandlas i socialattacheernas rappor
ter kan nämnas redogörelser för socialförsäkrings- och arbetarskydds
frågor, utvecklingen inom hälso- och sjukvård, utredningar om arbets
kraftskostnader och produktionsutveckling, samarbetet mellan arbets
marknadens parter samt förhållanden inom det fackliga området. 

M 1. Socialattacheer 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

596 009 
825 000 
825 000 

F. n. finns fyra socialattacheer som är stationerade i Washington, 

London, Bryssel och Bonn. Verksamhetsområdena är för attachen i 
Washington Amerikas Förenta Stater och Canada, för attachen i Lon
don Storbritannien och Irland, för attachen i Bryssel medlemsländerna 
i de europeiska gemenskaperna samt för attachen i Bonn Förbundsre
publiken Tyskland (såvitt avser frågor som inte berör de europeiska ge

menskaperna). 
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Personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Bostadskostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar (resor till och 
från Sverige vid tjänsteuppdrag och 
semester) 
Expenser (och reseersättningar inom 
verksamhetsområdena) 
Vissa kostnader för biträde m. m. 

1971/72 

4 

377 000 
162 000 

4000 

51 000 

82000 
149 000 

825 000 
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Beräknad 
ändring 
1972/73 

-t-18 000 
-31 000 

-t-13 000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till oför

ändrat 825 000 kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Socialattac/zeer för budgetåret 1972/73 anvisa ett 
förslagsanslag av 825 000 kr. 

M 2. Internationellt socialpolitiskt samarbete 

1970/71 Utgift_ 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

14 328 747 
3 025 000 
3 365 000 

1 Därav utgör ca 1 330 000 för riksdagen anmäld tidigare inbetalning av den 
del av avgiften till ILO, som vanligen erläggs i juli månad 

Från anslaget bestrids främst kostnaderna för Sveriges deltagande 
internationella arbetsorganisationens (ILO) verksamhet, för ILO-kommit

ten, för det nordiska socialpolitiska samarbetet samt för riksförsäkrings
verkcts medlemskap i International Social Security Association (ISSA). 

Sveriges andel i kostnaderna för ILO:s verksamhet, som för år 1971 

utgjorde ca 2 572 000 kr., ökar för år 1972 till ca 2 802 000 kr. Den år
liga svenska avgiften till ILO betalas för varje kalenderår i två poster, 

som i regel erläggs i januari och juli under det år bidraget avser. Medels
behovet för budgetåret 1972/73 bör beräknas till ca 2 945 000 kr. 

De sammanlagda kostnaderna under anslaget för nästa budgetår be

räknar jag till 3 365 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Internationellt socialpolitiskt samarbete för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 3 365 000 kr. 
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M 3. Bidrag till världshälsovårdsorganisationen m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

4475 964 
4975 000 
5 610 000 

207 

Från anslaget bestrids främst kostnaderna för Sveriges deltagande i 
världshälsovårdsorganisationens (WHO) verksamhet, för Sveriges bidrag 
till FN:s fond för kontroll av beroendeframkallande medel, för nämnden 
för internationella hälsovårdsärenden (NIH) samt för bilateralt samarbete 
på hälsovårdens område mellan Sverige och andra länder. 

Nämnden för internationella hälsovårdsärenden 

Löne- och prisomräkning 20 000 kr. 
Nämnden föreslår ökade medel för att möjliggöra ett vidgat sam

arbete mellan Sverige och andra länder på hälsovårdens område 
(+ 10 000 kr.). 

Med hänsyn till det starkt växande antalet av sådana utländska besö
kare, för vilkas studier i Sverige nämnden ansvarar, hemställer nämnden 
om ökade medel för deras mottagande, för expenser och för översätt
ning av informationsmaterial (+14 000 kr.). 

Departementschef en 

Sveriges andel i kostnaderna för WHO:s verksamhet, som för år 1971 
utgjorde ca 4 415 000 kr., ökar för år 1972 till 4 832 000 kr. Den årliga 
svenska avgiften till WHO betalas för varje kalenderår i två poster, som 

erläggs i januari och juli under det år bidraget avser. För de inbetalningar 
som skall göras under budgetåret 1972/73 beräknar jag ca 5 091 000 kr., 
häri inbegripet Sveriges bidrag till WHO:s och FAO:s gemensamma or
gan för utarbetande av livsmedelsstandards, Codex Alimentarius Com
mission. 

Sveriges bidrag till FN:s fond för kontroll av beroendeframkallande 
medel bör räknas upp med 100 000 kr. till 200 000 kr. 

För fortsatt bilateralt samarbete på hälsovårdens område beräknar jag 
68 000 kr. För NIH:s verksamhet beräknar jag sammanlagt 41 000 kr. 

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 5 610 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till världshälsovårdsorganisationen m. m. för bud

getåret 1972173 anvisa ett förslagsanslag av 5 610 000 kr. 
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M 4. Vissa internationella resor 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

82042 
75 000 
85 000 

Reservation 

208 

160 

Från anslaget bestrids kostnader för deltagande i vissa internationella 

konferenser och sammanträden m. m. av personal verksam inom social
styrelsens kompetensområde. · 

Nämnden för internationella hälsovårdsärenden 

Prisomräkning 11 000 kr. 
Nämnden framhåller att antalet framställningar om bidrag från an

slaget kontinuerligt växer och motiverar en ökning av medlen (+ 5 000 
kr.). 

Depw-tementschefen 

Jag beräknar anslaget till 85 000 kr. och hemställer att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Vissa internationella resor för budgetåret 1972/73 
anvisa ett reservationsanslag av 85 000 kr. 

M 5. Vissa internationella kongresser i Sverige 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

. 155 676 

250 000 
150 000 

Reservation 77 024 

Från anslaget har under budgetåret 1970/71 beviljats bidrag med sam
manlagt 185 000 kr. 

Vid utgången av november 1971 förelåg anspråk på bidrag om ca 
150 000 kr. Framställningar om bidrag av minst samma omfattning kan 
med stöd av tidigare års erfarenheter förutses för nästa budgetår. Med 
hänsyn till reservationen beräknar jag anslaget för nästa budgetår till 
150 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Vissa internationella kongresser ·i Sverige för budgetåret 

1972173 anvisa ett reservationsanslag av 150 000 kr. 
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KAPITALBUDGETEN 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 

8. Utbyggande av karolinska sjukhuset 

Till detta ändamål har för innevarande budgetår anvisats ett investe

ringsanslag av 7,5 milj. kr. 

Direktionen för karolinska sjukhuset 

Direktionen föreslår att 15 milj. kr. anvisas för 

i enlighet med följande sammanställning. 

budgetåret 1972/73 

1. Beslutade byggnadsföretag 
2. Övriga byggnadsåtgärder 
3. Avgdr på grund av vissa fördröjningar 
4. Tekniska utredningar m. m. 

2 339 000 
13 095 000 

- 1 084000 
650 000 

15 000 000 

1. Medelsberäkningen fÖr budgetåret 1972/73 för beslutade bygg

nadsföretag har skett enligt följande sammanställning. 

Beräknad Medelsför-
totalkostnad brukning 

1972/73 

Tolv vårdavdelningar 11660000 55 000 
Fem vårdavdelningar 5 850 000 350 000 
Centralröntgen, etapp I, och hissar i 

huvudkomplexet 5 440000 307 000 
Transformatorstation, norra längan 870 000 38 000 
Lokaler för snabbtelefonväxel 340 000 20000 
Ombyggnad av kirurgiska och medicinska 

poliklinikerna m. m. 1035000 100 000 
Värmekraftverk, etapp I 555 000 10000 
Forskningslokaler 4 870 000 25 000 
Barnklinikerna, hissar, och Eugenia-

hemmet, ombyggnad m. m. 639 000 56000 
Paviljong och upprustning av 

psykiatriska kliniken 3 440 000 557 000 
Radiofysiska institutionen m. m. 2 868 000 300 000 
Ny tillfartsväg 337 000 21 000 
Avlopp, etapp I ~ 165 000 500 000 

2 339 000 
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Kungl. Maj:t har den 23 april 1971 uppdragit åt direktionen att låta 
upprusta dels den psykiatriska kliniken inom en kostnadsram av 

1 775 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1970, dels de medicinska och 
kirurgiska poliklinikerna jämte vissa administrativa lokaler inom en sam

manlagd kostnadsram av 950 000 kr. enligt samma prisläge. Kungl. Maj:t 

har vidare den 30 juni 1971 uppdragit åt direktionen att låta utföra 
ombyggnad av Eugeniahemmet vid karolinska sjukhuset samt anläggan

de av en väg mellan Norrbackainstitutet och Eugcniahcmmet inom en 
kostnadsram av 340 000 kr. enligt berörda kostnadsläge. 

Kostnaderna för forskningslokalcr har ökat utöver fastställd ram med 

300 000 kr. Härav beror 70 000 kr. på den allmänna stegringen av bygg
nadskostnaderna och 230 000 kr. på ökade vinterkostnader m. m. Kost
naderna för radiofysiska institutionen m. m. kommer att överskrida hit

tills gällande ram med 415 000 kr., varav 210 000 kr. beror på kost
nadsstegringen. Vidare belöper 180 000 kr. på viss bergsprängning och 
dräneringsomläggning, som inte förutsetts, samt 25 000 kr. på utökat 

program. 
2. Direktionen anser att till Kungl. Maj:ts disposition bör stå 

13 095 000 kr. samt en totalram för nya byggnadsföretag av 30 milj. kr. 
att utnyttjas enligt följande sammanställning. 

Beräknad Medelsför-
totalkostnad brukning 

1972/73 

a. Fläktrumsvåningar m. m. 4 710 000 2 050 000 
b. Hormonlaboratoriet 645 000 225 000 
c. Personal läkarmottagningen 400000 360 000 
d. Antenn- och ljudradioanläggning 500000 50000 
c. Polcrarverkstaden (ombyggnad 

för audiologi m. m.) 775 000 300 000 
f. Ombyggnad, patologiska avdelningen 200 000 100 000 
g. Upprustning, barnklinikerna 550 000 370 000 
h. Norrbackainstitutet, vårdavdelningar l 850 000 1400000 
i. Radiumhemmet, upprustning 6 400000 700000 
j. Radiopatologi, upprustning 2 000 000 300 000 
k. Neurokirurgiska kliniken 380 000 50000 
I. Reservkraftanläggning, neuroklinikerna 700 000 220 000 
m. Anordnande av tvättstugor 300 000 300 000 
n. Värmekraftverk, etapp Il 2 600 000 1100 000 
o. Trycktank 200000 170000 
p. Spänningsomläggning 780 000 400 000 
Q. Försörjningsåtgärder, delvis 6 670 000 5 000 000 

13 095 000 

a) I en påbyggnad på karolinska sjukhusets huvudkomplex för fläkt
utrymmen m. m. bör anordnas lokaler för ett audiovisuellt centrum 
(AV-central) och centraliserad fototeknisk tjänst. Detta medger bl. a. 

att de nu geografiskt splittrade fotoresurserna kan sammanföras och ra
tionellt utnyttjas. 
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b) Verksamheten vid hormonlaboratoriet, som är inordnat ·i kvinno
kliniken, bör liksom hittills omfatta immunologiska, biologiska och ste
roidkemiska hormonanalyser. Där skall även utföras hormonella cyto
logiska analyser och bedrivas utvecklingsarbcte. Den hormonella verk
samheten kommer på detta sätt att koncentreras_ geografiskt inom sjuk
huset. Ombyggnad och renovering av lokalerna erfordras för ändamålet. 

c) Sjukhusets medicinska poliklinik, inom . vars lokaler personal
läkarmottagningen inryms, kommer att byggas om. Om sjukvård för per
sonal vid såväl sjukhuset som karolinska institutet skall ombesörjas av 
sjukhuset, måste en särskild byggnad uppföras i anslutning till medi
cinska polikliniken. 

d) Sjukhusets äldre vårdavdelningar saknar avlyssningsmöjlighet -för 
radions P2- och P3-kanaler samt TV-ljudkanalerna. Inom de 17 ny
renoverade vårdavdelningarna har ledningar .för samtliga program för
beretts. För att patienterna vid vårdavdelningarna skall kunna avlyssna 
samtliga program erfordras nyinstallation av antenn- och förstärkarut
rustning samt viss ledningsdragning. 

e) Inom huvudkomplexet finns ett oinrett utrymme, som tidigare 
använts till polerarverkstad. Eftersom utrymmet numera inte erfordras 
för ändamålet, bör det användas för andra funktioner inom sjukhuset, 
såsom bl. a. kuratorsorganisationen och foniatriska avdelningen. Genom 
flyttning av foniatriska avdelningen kan samtidigt verksamheten inom 
audiologiska avdelningen lokalmässigt centraliseras inom öron-, näs
och balskliniken. Dessa åtgärder kräver ombyggnader såväl i polerar
verkstadens som i foniatriska avdelningens nuvarande lokaler. 

f) I samband med en tidigare tillbyggnad av patologiska institu
tionen friställdes vissa laboratorier och undervisningslokaler i den äldre 
delen av byggnaden. Dessa lokaler har provisoriskt iordningställts till 
bl. a. expeditioner. Lokalerna är hårt slitna och mindre lämpade för 
sitt ändamål. Genom en mindre ombyggnad kan de utnyttjas rationellare. 

g) Som en följd av Eugeniahemmets upprustning och överförandet 
av den barnpsykiatriska vården m. m. till hemmet krävs vissa ombygg
nadsåtgärder inom barnklinikerna. 

h) En upprustning av fyra vårdavdelningar inom ortopediska -klini
ken belägen i Norrbackainstitutets lokaler erfordras, i avvaktan på att 
kliniken kan flyttas till lokaler inom eller i anslutning till huvudblocket. 
Upprustningen avser bl. a. en förbättring av den hygieniska standarden. 

i) F. n. projekteras som en första etapp av utbyggnaden av östra 
området, inom vilket radiumhemmet ligger, en vårdavdelningsbyggnad 
m. m. (G3). Vidare planeras i -anslutning härtill andra nybyggnader och 
omdisposition av lokalerna i närliggande befintliga byggnader samt i 

samband därmed åtgärder för den framtida försörjningen för hela om
rådet. Med en begränsad renovering av vissa lokaler i radiumhemmet, 
omfattande i huvudsak öppenvårdsenheten och fyra vårdavdelningar, 
kan dock inte ansti1. 
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j) För radiopatologiska enheten råder samma förhållande som för 
radiumhemmet. Även en yttre upprustning erfordras. 

k) Neurokirurgiska klinikens operationsavdelningslokaler behöver 
upprustas i hygieniskt och funktionellt avseende. 

l) Nuvarande reservkraftförsörjning, som erhålls från värmekraft

verket, medger ej distribution av reservelkraft till samtliga de enheter 

inom sjukhuset, som behöver prioriteras vid strömbortfall (t. ex. opera
tions- och intensivvårdsenheter). Direktionen har med hänsyn till verk

samhetens art och omfattning vid neuroklinikerna samt · till distribu
tionsnätets utsträckning ansett att ett lokalt beläget reservkraftaggregat 

bäst säkerställer elkraftförsörjningen inom detta område. Anläggningen 
planeras att förläggas i källarplanet i en tillbyggnad till neuroklinikerna. 

Denna tillbyggnad planeras dessutom utformas så att taket kan användas 
som solterrass för svårt rörelsehämmade patienter. 

m) Sjukhuset har inom området ca 350 lägenheter samt ca 800 
enkelrum. För dessa finns tre tvättstugor med äldre, omodern utrust
ning. l samband med förestående upprustning av bostadshus m. m. för 

sjukhusets personal bör standarden vad gäller tvättmöjligheter höjas. Tre 
nya tvättstugor bör därför anordnas. Samtidigt bör renovering av två 

befintliga tvättstugor ske. 

n) För att säkerställa sjukhusets värme- och elkraftförsörjning bör 
visst pannutbyte ske. 

o) Sjukhusets vattenförsörjning från Stockholms vattenverks led
ningsnät sker via en tryckförhöjningsanläggning. Denna har endast en 
trycktank, vilken inte kan tas ur drift för besiktning enligt gällande nor
mer. En ny trycktank bör därför installe~as parallellt med den befint
liga. Frågan om ny tryckförhöjningsstation vid utbyggnad av sjukhus
området kommer att redovisas i samband med den reviderade försörj

ningsplanen. 
p) Omläggning av den elektriska spänningen vid karolinska sjukhu

sets värmecentral från 220V till 220/380V har pågått successivt under 
ett antal år. Att genomföra omläggning i samband ined om- och till

byggnadsarbeten har visat sig olämpligt. Med hänsyn till installationens 

ålder och förslitning samt att driften f. n. upprätthålls med vissa provi
soriska installationer bör spänningsomläggningen vid sjukhusets värme
central slutföras i ett sammanhang. 

q) Förhandlingar om anslutning av sjukhuset till det kommunala 

fjärrvärmenätet pågår. Förberedelser för. 'övergång till fjärrvärme kan 

behöva vidtas under· år 1972. Medel för ändamålet har inräknats 
i det belopp, som direktionen beräknat för åtgärder inom försörjnings

området. 
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Remissyttrande 

Nämnden för wzdervis11ingssjukhusens utbyggande utgår Eran att 
nämnden senare får yttra sig över de olika byggnadsföretagen. Nämn
den efterlyser klarare principer för bedömningen om kostnaderna för 
ett byggnadsobjckt bör bestridas genom anlitande av investeringsanslag 
eller av medel för fastighetsunderhall. 

Departementschefen 

Direktionen för karolinska sjukhuset har räknat med en mcdelsför

brukning under budgetåret 1972/73 på 2 340 000 kr. för beslutad 
byggnadsverksamhct vid sjukhuset. Jag har inte något att erinra här
emot utan beräknar medel för ändamålet. Jag har inte heller något 
att erinra mot de föreslagna ändringarna av kostnadsramarna för på

gående byggnadsobjekt. De ytterligare kostnader, som uppkommit för 
vissa byggnadsföretag, bör godtas. 

Direktionen har vidare redovisat ett antal byggnadsföretag, som enligt 
direktionens mening bör utföras under innevarande och nästa budgetår. 
Direktionen har tagit hänsyn till kostnaderna för dessa vid sin beräk

ning av medelsbehovct för budgetåret 197'2/73. 

Av följande investeringsram framgår att jag räknar med en medels
förbrukning för byggnadsverksamheten vid sjukhuset under nästa bud
getår av totalt 10 milj. kr. Jag har därvid i likhet med direktionen ut
gått från en viss fördröjning i förbmkningen av medel. Jag vill också 
peka på att jag i investeringsplanen tagit upp 650 000 kr. för tekniska 
utredningar m. m. i enlighet med direktionens förslag. 

För att angelägna byggnadsföretag, som inte redovisats i investerings
planen, skall kunna s~ittas i gång inom ramen för tillgängliga medel, har 

jag i investeringsplanen tagit upp en kostnadsram på 22 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 upprust
ning skall sättas i gång inom denna ram. 

I investeringsramen bör föras upp kostnadsramar av dds 610 000 kr. 
för ombyggnad av kirurgiska polikliniken m. m., dels 425 000 kr. för 
ombyggnad av medicinska polikliniken, dels 370 000 kr. för ombygg
nad av Eugeniahemmet m. m., dels ock 1 935 000 kr. för upprustning 
av psykiatriska kliniken. 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt den investe

ringspbn och anslagsber1ikning som fäggs fram i det följande. 
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Investeringsplan 
(1 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 
Bygg- Färdig-

1.4.1970 1.4.1971 Faktisk Beräknad för start ställ. 
t. o. m. mån/år mån/år 
1970/71 1971/72 1972/73 

1. Tolv vårdavdelningar 11 895 11 660 10 905; 700 55 8.66 .· ~· 11.69 
2. Fem vårdavdelningar 5 505 5 850 4 394 1100 350 12.69 8.71 
3. Hudisoleringsavdeln. 1 790 1 790 1 533 257 8.68 9.69 
4. Hudpolikliniker 111. m. l 625 1 625 1 578 47 4.67 5.68 
5. Jourrumsvåning 700 680 664 16 12.67 7.68 
6. Röntgendemonstration 232 232 192 40 10.69 1.70 
7. Centralröntgen, etapp I 3 150 3 390 1 347 1 690 300 10.70 12.71 
8. Hissar inom huvud-

komplexet 2113 2 050 1 953 90 7 10.67 6.70 
9. Transformatorstation 

A22 265 260 256 4 12.67 10.68 
10. Transformatorstation 

All 817 870 592 240 38 11.70 6.71 
11. Lokaler för snabb-

telefoner 322 340 200 120 20 6.70 11.70 
12. Ombyggnad av kirur-

) •so giska polikliniken ni. m. 610 3 550 50 9.71 2.72 
13. Ombyggnad av medi-

cinska polikliniken 425 370 50 9.71 6.72 
14. Personallokaler 390 405 352 53 11.69 5.70 
15. Värmekraftverk, etapp I 555 555 471 70 10 4.69 12.71 
16. Forskningslokaler 4 570 4 870 4 570 275 25 5.68 6.70 
17. Avlopp, etapp Il 508 508 498 10 5.68 6.70 
18. Thoraxkliniker m. m. 305 313 305 8 2.70 9.70 
19. Barnintensivbehand-

lingsavdelning 1 118 1 118 958 160 5.69 4.70 
20. Barnklinikerna, hissar 269 269 223 40 6 8.70 12.70 
21. Barnklinikerna, 

balkonger 594 594 504 90 10.69 6.70 
22. Ombyggnad av 

Eugeniahemmet 111. m. 340 370 310 50 11.71 2.72 
23. Paviljong, psykiatriska 

kliniken l 505 l 505 1 478 20 7 11.68 5.70 
24. Upprustning av psykiat-

riska kliniken 1 775 I 935 1 300 550 12.71 10.72 
25. Radiofysiska institu-

tionen m. m. 2 785 3 200 l 564 I 300 300 10.70 4.72 
26. Ny tillfartsväg 337 337 216 100 21 6.70 6.71 
27. Avlopp, etapp I 3 025 3 165 2 218 125 500 10.68 5.73 
28. Anskaffande av 

el.-kablar 490 490 400 90 5.70 12.71 
29. Högvoltstation 7 756 7 756 8 598 58 4.66 8.68 
30. Utredningar m. m. 2 399 3 782 2 756 200 650 
31. Administration 1 442 1947 1 097 535 
32. Till Kungl. Maj:ts 

disposition 22 000 22 000 24 5 890 7 500 
33. Reducering av medels-

förbrukningen -1 354 -489 

Summa 49 85() 14 504 1() ()00 
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Anslagsberäkning 
(1 000-tal kr.) 

215 

Medelstillgång Beräknad medelsförbrukning 

Behållning 1.7.1971 
Anslag för 1971/72 
Anslag för 1972/73 
(förslag) 

7 004 
7 500 

10 000 

24504 

1971/72 
1972/73 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Utbyggande av karolinska sjukhuset för budgetåret 

1972/73 anvisa ett investeringsanslag av 10 000 000 kr. 

9. Uppförande av ett personalbostadshus för karolinska sjukhuset 

14 504 
10 000 

24504 

Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört i riksstaten för 

innevarande budgetår. Till ändamålet har emellertid för budgetåret 
1969/70 anvisats ett investeringsanslag av 11 milj. kr. 

Byggnadsstyrelsen 

Kungl. Maj:t har den 14 maj 1971 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att 

utföra nybyggnad för personalbostäder för karolinska sjukhuset inom 
en kostnadsram av 12,1 milj. kr. Personalbostäderna skall omfatta 180 

enkelrum och 29 dubbletter samt en vaktmästarbostad om tre rum och 
kök. Bostäderna inryms i byggnadskroppar, som är tre våningar höga. 
belägna nära förutvarande statens sjuksköterskeskola i Stockholm. Kost

naden för byggRadsföretaget har ökat till 14 milj. kr. i fast pris utan 
indexreglering. Detta orsakas bl. a. av att byggandet till stor del sker 
vintertid genom att byggstartcn försenats till den 1 september 1971. 

Departementschefen 

Jag har inte något att invända mot den ändring av kostnadsramen 
för uppförandet av personalbostadshus för karolinska sjukhuset, som 
byggnadsstyrelsen har föreslagit. För nästa budgetår behöver endast 
ett formellt belopp tas upp. Jag förordar, att medel för budgetåret 

1972/73 anvisas enligt följande investeringsplan och anslagsberäkning. 

lnvesteringsplan 
(l 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 
Bygg-

1.10.1970 t.4.1971 Faktisk Beräknad för start 
t. o. m. mån/år 
1970/71 1971/72 1972/73 

Personalbostadshus för 
karolinska sjukhuset 12100 14000 166 8 000 2 835 9.71 

Färdig-
ställ. 
mån/år 

1.73 
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A11slagsberiik11i11g 
(1 000-tal kr.) 

216 

Medelstil/gång Beräknad medel~förbrukning 

Behållning 1.7.1971 
Anslag för 1971/72 
Anslag för 1972/73 
(förslag) 

JO 834 

10 835 

1971/72 
1972/73 

Jag hemsfaller att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

8 000 
2 835 

10 835 

att till Uppförande av ert personalbostadshus för karolinska sjuk

lwset för budgetåret 1972/7 3 anvisa ett investeringsanslag av 

1 000 kr. 

10. Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala 

Enligt avtal med Uppsala läns landsting m. fl. bestrider staten i regel 
40 % av kostnaderna för utbyggandet av akademiska sjukhuset i Upp
sala. Till detta iindamal har för innevarande budgetår anvisats ett in

vesteringsanslag av 13 milj. kr. 

Kommitten för akademiska sjukhusets i V ppsala utbyggande 

Kommitten föreslår att 14 568 400 kr. anvisas för nästa budgetår. 

Kommittens ans\agsframstiillning till huvudmännen bctriiffande in
vesteringsmedel för budgetåret 1972/73 framgår av följande samman
ställning. 

Ändamål Totalt 
Av Uppsala läns landsting 

år 1972 Av staten 
1972/73 

för egen för region-
del landstingen 

1. Etapp 3: 
nervblock m. m. 26 700 000 7 500 000 7 500 000 11 700 000 

2. Ombyggnad av för-
utvarande kirurgi-
byggnaden (A 9) 
och rivning 1570000 471 000 471 000 

3. Etapp 4: kvinno- och 
barnkliniker m. m. 3 000 000 900 000 900 000 I 200 000 

4. Nybyggnad (B 5) för 
intagningsvård m. m. 700 000 210 000 210 000 280 000 

5. Ombyggnad för 
apotek m. m. (A l) 300 000 90000 90000 120 000 

6. Patologi m. m. 500 000 150 000 150 000 200 000 
7. Ombyggnad inom 

medicinska kliniken 
(B 7) 175 000 52 500 52 500 70000 

8. Förberedande 
arbeten XV I 175 000 352 500 352 500 470 000 
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Ändamål 
Av Uppsala läns landsting 

Totalt år 1972 Av staten 
1972/73 

för egen för region-
del landstingen 

9. Förberedande arbe-
ten XVI (för etapp 4 
m.m.) 300 000 90000 90 000 120 000 

10. Slutredovisning: 
Fjärrvärmeanslut-
ning m. m. 111 575 33 472 33 472 44 630 
Barnmedicinsk 
klinik 12 031 3 609 3 609 4 813 

11. Allmänna utredning-
ar och kommittens 
egen verksamhet 1 247 600 344 300 344 300 559 000 

12. Avgår vid slutredo-
visning av förbere-
dande arbeten X -500 237 -150 071 -150 071 -200095 

Totalt (avrundat) 35 291 000 rn 041300 10 041300 14 568400 

1. Etappen 3 omfattar lokaler för neurologi, neurokirurgi och neuro
fysiologiskt laboratorium samt för hud-, ögon- och rehabiliteringsJdiniker 

m. m. o;;h beräknas kosta 78 milj. kr. T. o. m. budgetåret 1971/72 har 
huvudmlinnen för etapp 3 anvisat 43,2 milj. kr., varav staten 16,2 
milj. kr. och Uppsala läns landsting 27 milj. kr. 

Schakt- och grundarbeten påbörjades i maj 1970. Återstående bygg

nadsarbeten kom i gång i maj 1971. Lokalerna i etapp 3 kan tas i bruk 
omkring den 1 januari 1974. Kommitten kommer att redovisa en slut
lig kostnadsram för etappen 3, beräknad på bygghandlingar. 

2. Förutvarande kirurgibyggnad .(A9) bör delvis byggas om för att 
bereda lokaler för thoraxkirurgiska kliniken och lungkliniken m. m. 
Den ena av byggnadens flyglar bör rivas. 

T. o. m. budgetåret 1971/72 har huvudmännen för projekterir.g m. m. 
av ombyggnadsåtglirdcrna anvisat tillsammans 1 230 000 kr., varav sta
ten 492 000 kr. och landstinget 7 38 000 kr. För den fortsatta projekte
ringen och själva ombyggnadsarbetet, inkl. rivningsarbetet, som beräk
nas starta under år 1972, bör staten på tilläggsstat till budgetåret 1971/72 
anvisa 628 000 kr. sedan en slutlig kostnadsberäkning kunnat bascrns 
på anbud. 

3. Etapp 4 skall innehålla lokaler för kvinno- och barnkliniker m. m. 

T. o. m. budgetåret 1971/72 har huvudmännen härtill anvisat 2,3 milj. 
kr., varav staten 920 000 kr. och landstinget 1 380 000 kr. 

Byggnadsprogram jämte framställning om projekteringsuppdrag har 
överHimnats till huvudmännen i juli 1971. Byggnadskostnaden har upp
skattats till 76 milj. kr. 

För projekteringsarbete under budgetftret 1972/73 berliknas 3 milj. kr. 
4. En nybyggnad (BS), som skall anslutas till centrall1ingan, avses 

8 Riksdagen 1972. l sam[. Nr i. Bil. 7 
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inrymma lokaler för två intagningsvårdavdelningar, dialyscentral med 
7-8 dialysplatser samt vissa lokaler för kliniskt-kemiskt centrallabora
torium (undervisningslokaler och läkarexpeditioner). 

En intagningsavdelning i byggnad B 9 avses senare flyttas till byggnad 
B 5 för att successivt lämna erforderligt expansionsutrymme för akut
mottagningen i B 9. En av intagningsavdelningarna planeras att över
gångsvis utnyttjas för reumatologisk vård. 

T. o. m. budgetåret 1971/72 har huvudmännen tillsammans anvisat 
600 000 kr., varav staten 240 000 kr. och landstinget 360 000 kr., för 
programmering m. m. För projekteringsarbetet under budgetåret 1972/73 
behövs 700 000 kr. 

5. Delar av den röntgendiagnostiska avdelningen evakueras från bygg
nad A 1 år 1972. De då friställda lokalerna föreslås enligt 1971 års 
generalplaneöversyn bli ianspråktagna av apoteket. Ar 1974 flyttar 
ögon- och hudklinikema samt återstående delar av den röntgendiagnos
tiska avdelningen till etapp 3. De därmed friställda lokalerna, omfat
tande större delen av byggnaden, föreslås bli iordningställda för sjuk
gymnast- och arbetsterapevtutbildning - vilket dock förutsätter särskilt 
beslut om lokalisering till Uppsala av dessa utbildningsgrenar - intern
undervisning samt provisoriska lokaler för socialmedicin och social

farmaci. 
För projekteringsarbete och vissa lokalförbättrande åtgärder för apo

tekets utvidgning uppgår medelsbehovet för 1972/73 till 300 000 kr. 
6. En närmare anknytning till akademiska sjukhusets organisation av 

verksamheten vid den patologiska och de kliniskt bakteriologiska och 
virologiska enheterna i Uppsala har övervägts. Direktionen har ingivit 
en utredning jämte förslag i ärendet. Huvudmännen har tillsammans 
anvisat 300 000 kr. för programmering m. m. av patologi, klinisk bak
teriologi och klinisk virologi under förutsättning att dessa verksamhets
grenar kommer att organisatoriskt anslutas till akademiska sjukhuset. 
I avvaktan på vidare beslut i ärendet har emellertid något programarbete 
ej satts igång. Ytterligare medel har inte tidigare begärts då förhandlingar 
om institutionernas överförande till sjukhuset var förestående. Förhand
lingar mellan staten och Uppsala läns landsting äger f. n. rum. 

I 1971 års generalplaneöversyn för akademiska sjukhuset föreslås 
att den kliniska patologin jämte cytologiskt laboratorium och rättsläkar
station blir förlagda till ett område som f. n. disponeras för armens 
underofficersskola, och där inplaceras på ett sådant sätt, att byggnaden 
kan stå färdig år 1977 samt att lokaler för den kliniska bakteriologin 
och den kliniska virologin senare kan anordnas i direkt anslutning till 
patologibyggnaden. Uppförandet av en sådan byggnad förutsätter emel
lertid - efter förhandlingar med försvarets fastighetsnämnd - ett sär
skilt beslut beträffande marköverlåtelsen m. m. För att möjliggöra fär
digställande av en nybyggnad för den kliniska patologin till år 1977 
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beräknar kommitten medelsbehovet för 1972/73 till 500 000 kr. för 

projektering. 
7. Sedan kirurgibloeket (etapp 2) tagits i bruk i början av år 1972, 

bör vissa provisoriska åtgärder inom medicinska kliniken (B · 7) upp
hävas och lokalerna återställas för ursprungligen avsedda ändamål. Till 

den medicinska kliniken provisoriskt lokaliserade röntgenlaboratorier 
förs över till den centrala röntgendiagnostiska avdelningen i kirurgi

blocket. I de friställda lokalerna bör inrättas permanenta sekundär

arkiv samt vissa avdelningsförråd. För dessa arbeten beräknar kommitten 

totalt 175 000 kr. 
8. Följande förberedande arbeten (XV) föreslås. 

a) installation av pumpar i vattentäkt 
b) komplettering och automatisering av avhärdningsanläggningen 

samt installation av ett fjärde filter i samma anläggning 
c) tidigare inplanerad installation av en ångpanna om 10 Gcal/h 
d) utökning av sjukhusets telefonväxel inför etapp· 3 samt 

viss specialutrustning för växeln 

Totalkostnad 

50000 

150 000 
800000 

175 000 

1175 000 

a) Sjukhuset försörjs med råvatten från egen vattentäkt, som består 

av tre borrade brunnar, varav två är försedda med undervattenspum
par, pumpstation med högtryckspumpar samt anläggningar för avhärd
ning, klorering och totalavsaltning. Vattentäktens kapacitet i\r tiilräcklig 
för behovet, sedan etapp 2 tagits i bruk. Inför etappen 3 måste anlägg
ningen kompletteras genom' att det tredje borrhålet förses med under

vattenspump. Pumpstationen måste kompletteras med en högtrycks
pump. Kompletterande rör- och automatikinstallationer måste vidtas. 
Efter angiven komplettering beräknas vattentäktens kapacitet motsvara 
behovet vid full utbyggnad inom nuvarande sjukhusområde. 

b) Inom vattentäkten placerad avhärdningsanläggning har en kapa
citet, som motsvarar behovet sedan etapp 2 tagits i bruk. När etapp 3 
tas i bruk erfordras en komplettering av avhärdningsanläggningen. Av
härdningsanläggningen behöver kompletteras genom utbyggnad med eit 
filter och i samband därmed automatisering av samtliga filter, varefter 
kapaciteten beräknas motsvara behovet vid full utbyggnad inom nuva
rande sjukhusområde. Kostnaden härför beräknas till 150 000 kr. 

c) Efter sjukhusets anslutning till Uppsala stads fjärrvärmeverk 

1967 har sjukhusets panncentral för värme och ånga omändrats till en 
ångcentral. De år 1958 installerade två ångpannorna om vardera 7 
Gcal/h har bibehållits, medan hetvattenpannorna demonterats. Under 
1968/69 inmontcradcs en ångpanna med en kapacitet av 10 Gcal/h. 
Befintliga ångpannor täcker behovet sedan etapp 2 tagits i bruk. Plats 
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finns i centralen för ytterligare en panna och för sjukhusets fortsatta 

utbyggnad avses de äldre pannorna ersättas med nya och större. Ang

centralen bör nu kompletteras med en ny panna om 10 Gcal/h. I sam

band med installationen av en befintlig 10 Gcal/h-panna utfördes rör

montage för den nu aktuella pannan. Visst kompletterande montage 

måste dock utföras. I installationsarbetena ingår även anläggning för 

sotavskiljning, rökgasfläkt och skorsten. Kostnaden för en ny ångpanna 

med tillhörande installationer beräknas till 750 000 kr. 

d) För att tillgodose behovet av telefoner i etapp 3 måste sjukhu

sets telefonväxel utökas med l 00 anknytningar. Samtidigt med denna 

komplettering föreslås att viss omdirigeringsutrustning installeras. Den

na möjliggör automatisk omdirigering av ankommande telefontrafik 

mellan två tclefonistgrupper, vilket ger ett optimalt utnyttjande av till

gängliga personal- och apparatresurser i växeln. 

9. Såsom förberedande arbeten XVI anmäls - i överensstämmelse 

med 1971 års generalplaneöversyn samt insänt byggnadsprogram för 

etapp 4 - medelsbehov för· projektering av dels förberedande. arbeten 

för etapp 4 - dels fullföljande av en ambulansväg i nord-sydlig riktning 

genom sjukhusområdet. 

De inom etapp 4:s blivande byggnadsområde - i 1971 års general

planeöversyn benämnt F-området - befintliga byggnaderna för lung

klinik, neurokirurgi, neurologi, neurofysiologiskt centrallaboratorium 

samt landstingets hörselvårdsskola och rehabiliteringsverksamhet måste 

rivas för att hyggnadsområdet skall kunna friläggas. För fyra av dessa 

byggnader - samtliga av mindre och ej permanent typ - kan som alter
nativ till rivning övervägas en flyttning. 

Kvinno- och barnklini.kerna i etapp 4 kräver förbindelser med cen

tralkomplexet i flera plan. En sänkning av marknivån på det nuvarande 

F-området blir därför nödvändig och måste närmare studeras. 

Nuvarande kulvertförbindelser till -F-området försvinner i och med 

att anläggningarna inom byggnadsområdet elimineras och en ambulans
väg framdras till norra sjukhusområdet. En ny kulvert, utgående från 

centrallängan, måste projekteras. 

Kommitten anser det nödvändigt att snarast bygga en väg viister om 

centrnlkomplexet i nord-sydlig riktning genom sjukhusområdet. Vägen, 

som frlimst avses för ambulans- och brandfordon, ansluts via ett am

bulansintag till det för sjukhuset gemensamma akutintaget i etapp 2. 

I den norra delen av den planerade vägdragningen förutsätts att bygg

naden A 9:s västra flygel rivs. Detta förhållande beaktas i den nu 

pågående projekteringen av A 9:s ombyggnad. I övrigt färdigstiillts de

lar av vägen i ;mslutning till pågående arbeten för etapperna 2 och 3. 

Det sammantagna medclsbehovet för angivna arbeten utgör 300 000 

kr. 
10 och 12. Följande byggnadsobjekt slutredovisas. 
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Förberedande arbeten X 
Fjärrvärmeanslutning m. m. 
Barnmedicinsk paviljong 

221 

_,.500 237: 37 
-111 574: 86 
- 12031:28 

+376 631: 23 

11. För allmänna utredningar och kommittens egen verksamhet har 
huvudmännen för budgetåret 1971 /72 tillsammans anvisat 1,2 milj. kr., 
varav staten 540 000 kr. och landstinget 660 000 kr. 

Från anslagsposten bestrids dels kostnader för löner, vissa konsult

och andra arvoden samt resor, dels omkostnader såsom hyror, expenser 
m. m., dels slutligen utredningskostnader. Sistnämnda kostnader berör 
ekonomiska-organisatoriska sumt tekniska utredningar, som avser sjuk
husets utbyggnad i stort. 

Kommitten beräknar för budgetåret 1972/73 ett anslag på totalt 
1 247 600 kr., enligt följande specifikation. 

Lönekostnader inkl. 24 O,·;, lönekostnadspålägg 
Arvoden till de statliga ledamöterna 
Utredningar och kommittens egen verksamhet 

720000 
170 000 
357 600 

1247 600 

För arvoden till de statliga ledamöterna i kommitten beräknas 170 000 
kr., vilket belopp helt skall bestridas av staten. Hlirutöver beh1ivs 
1 077 600 kr., varav staten skall betala 559 000 kr. och Uppsala föns 

landsting 688 600 kr. 

Departementschefen 

Till grund för pågående utbyggnad av akademiska sjukhuset i Upp
sala ligger en av I 957 års riksdag godkänd reviderad generalplan för 
sjukhuset (prop. 1958: B l, SU 1958: B 40, rskr 1958: B 60) samt en av 
kommitten för akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande år 1965 
framlagd översyn av generalplanen (prop. 1965: 1 bil. 7 s. 396, SU 
1965: 5, rskr 1965: 5). 

Kungl. Maj:t har, med stöd av riksdagens bemyndigande, uppdragit 
åt byggnadskommitten att låta utföra nybyggnad för etappen 3 av 
centralkomplexets utbyggnad vid sjukhuset inom en kostnadsram av 
78 milj. kr. (prop. 1969: 102, SU 1969: 85, rskr 1969: 217). Därvid har 

föreskrivits, att byggnadskommitten skall redovisa en total kostnadsram 
för byggnadsföretaget, sedan kostnaderna kunnat beräknas på bygg
handlingar. Byggnadskommitten har anmält att, såvitt nu kan bedömas, 
kostnaderna inte kommer att överstiga nlimnda ram. Etappen 3 omfattar 

lokaler för neurologi och neurokirurgi, neurofysiologiskt laboratorium 

samt hud-, ögon- och rehabiliteringskliniker m. m. 

N~imnda byggnadsföretag innefattas i det mellan staten och Uppsala 
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läns landstingskommun träffade avtalet angående utbyggnad av aka
demiska sjukhuset i Uppsala m. m. (prop. 1961: 79, SU 1961: 97, rskr 

1961: 265; prop. 1962: 105 bil. 2 s. 11, SU 1962: 73, rskr 1962: 185), 
samt i avtal med berörda landstingskommuner om samarbete beträffande 
regionsjukvård vid sjukhuset (prop. 1963: 1 bil. 7 s. 461, SU 1963: 5, 
rskr 1963: 5). Statens andel uppgår till 40 % av kostnaderna. 

Hittills har staten anvisat 16,2 milj. kr. för etappen 3. Byggnadskom
mitten räknar med en byggnadsverksamhet för etappen 3 under budget~ 
året 1972173 som svarar·mot totalt ca 26,7 milj. kr. Jag räknar emel
lertid iped en lägre medelsåtgång. Mot· den bakgrunden beriiknar jag 
medelsbehovet för bcstridande av statens· andel av kostnaderna för bygg

nadsåtgärderna under nämnda budgetår' för etappen 3 till 10,5 milj. kr. 
Byggnadskommitten har redogjort för en planerad ombyggnad av 

förutvarande kirurgibyggnirden vid sjukhuset (A 9), som erfordras för att 

thoraxkirurgiska kliniken och lungkliniken tills vidare skall kunna inrym

mas i byggnaden. En flygel till byggnaden bör rivas. Kommitten föreslår 

att staten tar upp ett anslag på tilläggsstat till budgetåret 1971/72 för 
ändamålet. Jag anser emellertid. att medel till byggnadsföretaget bör 
beräknas för budgetåret 1972/73. För statens andel av kostnaderna be
räknar jag i överensstämmelse med kommittens förslag 628 000 kr. Det 
ankommer på Kungl. Maj:t att på grundval av en framställning i frågan 

från byggnadskommitten slutligt avgöra om byggnadsföretaget skall ut

föras. 
Jag är inte beredd att nu beräkna medel för etappen 4 av sjukhusets 

utbyggnad, som skulle omfatta nya kvinno- och barnkliniker, för en 
föreslagen nybyggnad (B 5) för intagningsvård m. m. eller för en ny
byggnad för patologi. Jag är inte heller beredd att beräkna medel till de 
arbeten, som omfattar sänkning av markytan och andra åtgärder som 
förberedelse till etappen 4. Kungl. Maj:t prövar f. n. framställningar 
från byggnadskommitten om uppdrag att utföra projektering av etappen 

4 och nybyggnaden B 5. 
Jag har ingen erinran mot byggnadskommittens förslag i fråga om 

medel för projektering av ombyggnadsåtgärder inom en byggnad (A l ), 
som till stor del blir friställd genom utflyttning av olika verksamheter 
till byggnaderaa i etapperna 2 och 3, för ändringsarbeten inom medi
cinska kliniken (B 7), samt för vissa förberedande arbeten (XV), som 
omfattar en ångpanna, vattenpumpar, utbyggnad av avhärdningsanlägg

ningen och utökning av telefonväxeln. För bestridande av statens andel 

av dessa kostnader beräknar jag 300 000 kr. 
Byggnadskommittcn har slutredovisat vissa byggnadsföretag. De slut

liga kostnaderna för dessa kan godtas. Den besparing, som kommitten 
redovisat i detta sammanhang, vilken för statens del utgör ca 150 000 kr., 
bör nu tas i anspråk för andra iindamål och. således avräknas från me

delsbchovet för nästa budgetår. 
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För statens andel av kostnaderna för allmänna utredningar och kom
mittens egen verksamhet bör för budgetåret 1972173 beräknas 550 000 
kr. 

Sammanlagt bör för budgetåret 1972173 anvisas 11 828 000 kr. Jag 
hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala för bud
getåret 1972/73 anvisa ett investeringsanslag av 11 828 000 kr. 

11. Vissa byggnadsarbeten m •. m. inom socialdepartementets 

verksamhetsområde 

Under denna rubrik har· för innevarande budgetår anvisats ett in-
vesteringsanslag av 10 480 000 kr. 

Medel beräknas under detta anslag för följande ändamål. 
l. Vissa byggnadsarbeten vid kliniker för psykiskt sjuka m. m. 
2. Vissa byggnadsarbeten för rättspsykiatriska kliniker. 
3. Vissa byggnadsarbeten m. m. vid ungdomsvårdsskolorna. 
4. Vissa byggnadsarbeten m. m. vid statens vårdanstalter för alkohol

missbrukare. 
5. Vissa byggnadsarbeten m. m. vid statens bakteriologiska labora

torium. 

6. Vissa byggnadsarbeten vid statens rättsläkarstationer. 
I det följande lämnas för vart och ett av dessa ändamål en redogö

relse för anslagsframställningarna och för beräkningen av de mcdels
behov som tillsammantagna bör ligga till grund för beräkningen _ av 
förevarande investeringsanslag. 

11.1 Vissa byggnadsarbeten vid kliniker för psykiskt sjuka m. m. 

Enligt avtalen med l_andstingen om övertag_andet av huvudmanna
skapet för den psykiatriska sjukvården skall staten svara för slutförandet 
av pågående byggnadsarbeten. För innevarande budgetår har för detta 
ändamål i investeringsplanen beräknats en medelsförbrukning av 11,0 
milj. kr. 

Byggnadsstyrelsen 

Pågående byggnadsarbeten som skall slutföras av staten redovisas i 
en särskild investeringsplan. De i prop. 1971: 1 bil. 7 s. 232-233, 

SoU 1971: 5, rskr 1971: 83 upptagna kostnadersramarna har i vissa fall 
ökats till följd av den allmänna byggnadskostnadsstegringen. 

Av investeringsplanen framgår att medelsförbrukningen för budget

året 1972/73 beräknas uppgå till ca 4,4 milj. kr. 
Beträffande Sundby sjukhus, som genom nyttjanderättsavtalet hyrs av 

Södermanlands läns landsting, har en av byggnadsstyrelsen verkställd 
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utredning visat att den tidigare utförda anslutningen till Strängnäs kom
muns avloppsledningssystem bör kompletteras och utökas för bl. a. ytter
ligare rening av avloppsvattnet. Byggnadsstyrelsen föreslår därför att 

kostnadsramen för ifrågavarande objekt höjs med 180 000 kr. till 
3 050 000 kr. enligt prisläget den l april 1971. 

Beträffande Rålambshovs sjukhus har Stockholms läns landsting, med 

hänvisning till 4 och 6 §§ i nyttjanderättsavtalet mellan Stockholms 
kommun och staten, hemställt om att staten bekostar ombyggnad och 

upprustning av personalmatsalen m. m. inom en kostnadsram av 130 000 

kr., varav ca 40 000 kr. utgör underhållskostnader och ca 90 000 kr. in
vesteringskostnader. Byggnadsstyrelsen har godkänt förslaget och be

riiknat en medelsförbrukning av 90 000 kr. för budgetåret 1971I12. 

I fråga om Västra Marks sjukhus, som kvarstår i statens ägo och hyrs 
av Örebro läns landsting, har Kungl. Maj:t genom beslut den 9 juni 1967 

och den 28 juni 1968, under byggnadsstyrelsens delfond av statens all

männa fastighetsfond, anvisat totalt 515 000 kr. för fullföljande av den 
genom dåvarande medicinalstyrelsen påbörjade upprustningen av huvud

byggnaden (vårdpaviljong K 1). (prop. 1967: 1. bil. 20 s. 24 och 49, SU 
1967: 35, rskr 1967: 85, samt prop. 1968: 1, bil. 20 s. 14, SU 1968: 36, 

rskr 1968: 79). Sedan tidigare utarbetade ombyggnads- och upprust
ningsförslag visat sig alltför kostnadskrä vande, bearbetar byggnadsstyrel
sen f. n. i samråd med socialstyrelsen ett förslag som beträffande huvud
byggnaden innebär att tidigare ej renoverad del av bottenvåningen upprus· 

tas till medicinsk klinik. att våning 1 och 2 tr. omdisponeras för arbetste
rapi m. m. i första hand som ersättning för de tidigare på våning 3 tr. 
belägna arbetsterapilokalerna vilka utdömts av brandchefen i Örebro. 
Vidare uppförs, som ersättning för platserna i huvudbyggnadens våning 1 
tr., en fristående paviljong med 32 platser för patienter med särskilda 

komplikationer av psykiatrisk karaktär. 
Byggnadsstyrelsen som avser att återkomma med redovisning av 

bl. a. kostnadsram, föreslår att opjektet förs upp på investeringsplanen. 

Kostnadsramarna för vissa objekt har dels genom direkta nedskriv
ningar, dels genom att byggnadskostnadsindex endast uttagits delvis, 

kunnat sänkas med sammanlagt 418 000 kr. Vidare har ett antal objekt 

slutredovisats med en förbrukning som med 24 000 kr. understiger gäl

lande kostnadsramar. 

Departementschef en 

Jag har intet att erinra mot byggnadsstyrelsens beräkning av medels

förbrukningen under anslaget för nästa budgetår. Jag förordar att den 
investeringsplan som jag här redovisar läggs till grund för beräkningen 

av medelsbehovet. Av investeringsplanen framgår att medelsför6ruk

ningen för budgetåret 1972173 för vissa byggnaclsarbeten vid kliniker 

för psykiskt sjuka m. m. beräknas uppgå till ca 4,4 milj. kr. 
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/11vesteringsp/a11 (l 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt 
Medelsförbrukning Bygg- Färdig-

Kostnadsram Faktisk start ställande 

t.o.m. Beräknad för mån/år mån/år 

1.4.70 1.4.71 30.6.71 1971/72 1972/73 

2 3 4 5 6 7 8 

Slutredovisade t.o.m. 
30.6.70 361 890 
Slutredovisade per 
30.6.71 11 373 11 349 
Ul/eråkers sjukhus 

{ 7.70 Elarbeten 1964 2 571 2 415 2404 11 0 2.66 6.68 
Sundby sjukhus 
Anslutning till avlopps- { 7.70 
ledningssystem 2 870 3 050 2 853 30 150 11.64 9.67 

5.73 
Medicinskt centrum 
om- o. tillbyggnad 2 700 2 700 2 670 30 0 11.66 6.68 
Ribbingelunds 
avloppsreningsverk 100 160 0 160 0 11.71 8;72 
Rosöga avloppsreningsverk 145 215 0 200 15 11.71 8.72 
Gu/lbema sjukhus 
Elarbetcn 1965 295 295 290 5 0 12.66 9.67 
S:t Lars sjukhus 
Yttre arbeten 2 720 2 698 2 649 49 0 9.64 9.67 
Elarbeten 1964 1 435 1410 1 407 3 0 5.66 5.69 
Vipeholms sjukhus 
Panncentral, komp!. arb. 

} 1 325 { 6.70 

t6"" 
Panncentral, rationa- 1 325 1173 125 20 3.65 1.67 
lisering 
Elarbeten 1963 198 188 185 3 0 8.65 6.70 

7.68 

Elarbeten 1964 125 125 120 5 0 2.66 6.70 
7.68 

9 vårdpaviljonger, 
nybyggnad 23 400 25 140 10 656 10 000 4 200 12.69 10.72 
Barnstuga 532 532 491 41 0 11.69 6.70 
Prov. skollokaler 810 875 561 250 50 9.70 7.71 
S:ta Maria sjukhus 
Elarbeten 1964 545 542 540 2 0 6.66 8.67 
Restads sjukhus 
Vård paviljongerna 
MK2o. MK3 7 025 7 025 6 964 61 0 12.66 8.68 
Mariebergs sjukhus 
Anslutning till Kristine-
hamns kommuns avlopps-
system m. m. 785 785 773 12 0 11.67 8.68 
Sala sjukhus 
Nybyggnader 26 575 26 575 26 556 19 0 1.60 8.67 
Hälsi11ge sjukhus 
Omklädningsrum vid 
idrottsplats 124 124 121 3 0 11.66 6.67 
Friisö sjukhus 
Vårdpaviljong MK 12 4 950 4 930 4 917 13 0 7.65 8.67 
Umeda/ens sjukhus 
Yttre avlopp m. m. 1 368 1 372 1 372 0 0 10.66 9.67 
Rålambshovs sjukhus 
Ombyggnad, 2 tr. 210 127 0 127 0 

} Utförs av Ombyggnad av personal- Sthlms kommun 
matsal 80 90 0 0 0 

Summa 78 051 11149 4435 

8• Riksdagen 1972. 1 saml. Nr 1. Bil. 7 
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11.2 Vissa byggnadsarbcten för rättspsykiatriska kliniker 

Enligt principbeslut av 1961 års riksdag (prop. 1961: 185, lLU 

1961: 49, rskr 1961: 398) skall nya rättspsykiatriska kliniker uppföras i 

Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå. För innevarande bud

getår har för detta ändamål i investeringsplanen beräknats en medelsför
brukning av 1,2 milj. kr. 

Byggnadsstyrelsen 

Redogörelse för klinikerna i Uppsala och Lund fämnades senast i 

prop. 1968: 1 (bil. 7 s. 253) och för kliniken i Göteborg i prop. 1969: 1 

(bil. 7 s. 236). Som framgår av ir,vesteringsplanen har kostnadsramen 

för kliniken i Uppsala höjts med 250 000 kr. Utöver den allmäm~ 

byggnadskostnadsstegringen har kostnadsramen därvid höjts med 165 000 

kr. Detta beror främst på att socialstyrelsen krävt viss ändring av rast

gårdar och utbyte av lås. Kostnadsramen för kliniken i Göteborg har 

kunnat sänkus med 1 300 000 kr. Eftersom definitivt beslut angående 

den rättspsykiatriska kliniken i Umeå fonu ej träffats föreslår byggnads

styrelsen att kostnadsramen tills vidare endast räknas upp med index. 

Någon medelsförbrukning har ej beräknats. 

Beträffande stockholmskliniken, som tidigare avsetts bli placerad på 

kronobergsområdet, pågår förhandliug<:r om förläggning av kliniken 

till Stockholms läns landstings nya sjukhus i Huddinge. 

I11vesteri11gspla11 
(1 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medclsförbrukning 
Bygg-

1.4.70 1.4.71 Faktisk Beräknad för start 
t. 0. m. mån/år 
30.6.71 1971/72 1972/73 

2 3 4 5 6 7 

Rättspsykiatrisk klinik 
i Lund 7 200 7 200 6 738 400 60 3.68 
Rättspsykiatrisk klinik 
i Uppsala 7 300 7 550 7 259 250 41 2.68 
Rättspsykiatrisk klinik 
i Göteborg 8 100 6 800 6 284 500 10 6.69 
Rättspsykiatrisk klinik 

Färdig-
ställande 
mån/år 

8 

10.70 

10.70 

1.71 

i Umei 4 615 5 030 0 0 0 vilar tills vidare 

Summa 20 281 1150 111 

Departementschefen: 

Jag förordar att den investeringsplan som jag här redovisar läggs till 

grund för beräkning av medelsbehovet för nL-ista budgetår. Av investe

ringsplanen framgår att medelsförbrukningen för budgetåret 1972/7 3 

för vissa byggnadsarbetcn för rättspsykiatriska kliniker beräknas uppgå 

till ca 1()0 000 kr. 
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11.3. Vissa byggnadsarbeten m. m. vid ungdomsvårdsskolorna 

Medelsbehovet till detta ändamål har för innevarande budgetår be
räknats till 3,8 milj. kr. 

Byggnadsstyrelsen 

Efter samråd med socialstyrelsen föreslår byggnadsstyrelsen olika 
byggnadsföretag för vilka det sammanlagda medclsbehovet under bud
getåret 1972173 beräknas till 9,8 milj. kr. 

De i investeringsplanerna för innevarande budgetår angivna kostnads
ramarna har i vissa fall ökats beroende på den allmänna byggnads
kostnadsstegringen. A andra· sidan har det visat sig möjligt att för 
vissa objekt sänka kostnadsramarna med sammanlagt 608 000 kr. Vi
dare slutredovisas ett antal byggnadsförctag med en förbrukning som 
med 118 000 kr. understiger gällande kostnadsramar. 

Under budgetåret 1972/73 föreslås nya elcvförfäggningar vid Ham
margården, Stigby, Långanäs, Sundbo och Hornö, centralkök vid Ham
margården och Ryagården samt gymnastikbyggnad vid mirby. Styrel
sen föreslår även bl. a. tillbyggnad av sjuk- och behandlingsavdclning, 
administration, mottagningsavdclning och specialavdelning samt en ny
byggnad för personalförläggning vid Fagared, ombyggnad av Herr
gården och tillbyggnad av mottagningsavdelning vid Sundbo, tillbyggnad 
av mottagningsavdelning och specialavdelning vid Gräskärr, tillbyggnad 
av fäkarmottagning vid Ryagården samt ombyggnad av huvudbyggnad 
vid Håkanstorp. 

Trots att tjänstebostadstvånget upphävts kvarstår behovet av ytter
ligare personalbostäder vid Lövsta. Hammargården och Håkanstorp. 

I investeringsplanen för innevarande budgetår har anslagsposten 
Idrottsplaner upptagits med en kostnadsram av totalt 700 000 kr. För att 
bl. a. kunna fortsätta utbyggnaden av idrottsplaner vid vissa skolor fö
reslås en höjning av kostnadsramen till 800 000 kr. i prisläget den 1 
april 1971. vilket belopp beräknas täcka medelsförbrukningen under 
budgetåret 1972/73. 

Styrelsen föreslår vidare vägar och markplanering vid Långanäs, 
Sundbo, Råby och Biirby. J arbetena vid Långanlis ingår bl. a. upp
förande av en ny bro. 

F öredraga11de11 

Med hänsyn till att tjänstebostadstvånget vid skolorna upphört den 
1 april 1971 förordar jag att personalförläggning vid Fagared, som ta

gits upp i investeringsplanen för innevarande budgetår men ännu inte 
pabörjats, tills vidare utgår. Vidare förordar jag att ombyggnaden av av

delningen Matsbo vid Sundbo, vilket objekt tagits upp i investeringspla
ncn för innevarande budgetår, inte kommer till stånd. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 7 Socialdepartementet 228 

l samråd med byggnadsstyrclsen och i anslutning till vad jag i det 
föregående anfört har en investcringsplan gjorts upp för ungdomsvårds

skolorna. 
För att inom ramen för tillgängliga medel kunna påbörja vissa ange

lägna företag, som då ännu inte redovisats, upptogs i den i prop. 
1971: 1 bil. 7 s. 238 intagna investeringsplanen en kostnadsram på 4,2 
milj. kr. för diverse om- och tillbyggnadsarbcten. Denna ram bör höjas 
till 6,8 milj. kr. Bland företag, som beräknas bli aktuella är ombyggnad 
av centralköket vid Ryagårdcn. Under innevarande år har inom denna 
kostnadsram påbörjats tillbyggnad av specialavdelning Berga och mot
tagningsavdelning Eken vid Hammargården, tillbyggnad av specialav
delning vid Bärby samt ombyggnad av Solbacken vid östra Spång (Jfr. 
prop. 1971: 140, FiU 1971: 47, rskr. 1971: 293). 

/11vesteri11gsplan 
(1 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt 

Kostnadsram 

1.4.70 1.4.71 

Mcdelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 
30.6.71 1971/72 1972/73 

Bygg
start 
mån/år 

2 3 4 5 6 7 

Lövsta 
Skolverkstad 435 420 407 10 3 11.69 
Vissa elevhem, 
modernisering 445 445 386 59 4.69 
Avd. Storgården, om-
byggnad 1 085 1 055 756 250 49 12.68 
Bef. skolbyggnad, 
ombyggnad 441 422 370 45 7 1.70 

Ld11ga11äs 
Elevförläggning I 495 493 490 3 2.67 
Avd. Torpet, tillbyggnad 185 185 180 5 2.67 

Fagared 
Elevförläggning 1-11 1 1001 1 195 34 1100 50 4.71 

Sundbo 
Bilverkstad, tillbyggnad 
samt planering och yttre 
ledningar 505 480 432 48 12.68 
Adm. lokaler, ombyggnad 117 117 108 9 12.68 
Mekanisk verkstad 870 860 808 52 12.68 
Spccialavd., om- och 
tillbyggnad 353 335 321 14 12.68 
Elevförläggning I 515 515 403 100 12 10.70 
Avd. Matsbo, ombyggnad 220 65 65 utgår 
A vloppsreningsanläggning 450 490 350 140 12.71 
Två personalbostadshus 190 190 182 8 10.67 

Gräskärr 
Snickeriverkstad 790 860 77 600 160 8.71 
Yttre elnät Il 580 350 200 11.71 

Hammargdrden 
Växthus 235 235 232 3 10.67 

Färdig
ställande 
mån/år 

8 

7.70 

5.70 

2.70 

10.70 

2.68 
7.67 

12.71 

11.69 
11.69 
11.69 

11.69 
5.71 

7.72 
6.68 

6.72 
11.72 

1.69 
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2 3 4 5 6 

Bär by 
Yttre planering och 
boll plan 105 105 100 5 
Yttre ledningar och 
planering 180 180 180 
Elevförläggning 111 450 410 336 60 14 

Östra Spång 
Elevförläggning T-111 I 575 I 650 I 425 210 15 

Folåsa 
Elevförläggning 1969 20 18 

Ryagårde11 
Ekhaga, tillbyggnad 75 75 71 4 
Tillbyggnad av arbets-
lokaler för trädgårds-
anläggning 88 90 90 
Elevförläggning, 10 pi 485 485 183 290 12 

Ek näs 
Administration 735 860 700 

1\foriinge11 
Verkstad och administra-
tion 685 710 696 14 
Två personalbostadshus 282 270 265 5 

Ve myra 
Tegegården, ombyggnad 256 250 232 18 
Skolbyggnad, tillbyggnad 320 350 300 45 

Olika skolor 
Personalbostäder 1 905 1 905 850 330 725 
Idrottsplaner 700 700 112 115 450 
Diverse om- och 
tillbyggnadsarbeten m. m. 4 200 6 800 I 461 2 900 2 400 
Vägar och markplanering 650 785 700 85 

Summa 11270 7957 5 067 

1 2 st objekt enligt prop. 1971: I, bil. 7 s. 237 

Jag förordar att den investeringsplan som jag hlir redovisat läggs till 

grund för beräkningen av medelsbehovet för nästa budgetår. Av in

vesteringsplanen framgår att medclsförbrukningen för budgetåret 1972/ 
73 för vissa byggnadsarbeten m. m. vid ungdomsvårdsskolorna beräk

nas uppgå till 5,1 milj. kr. 

11.4. Vissa byggnadsarbeten m. m. vid statens vårdanstalter 
för alkohobnissbrukare 

Till detta ändamål har för innevarande budgetår medelsförbrukningen 

beräknats till 2 249 000 kr. 

7 8 

6.67 10.71 

5.62 11.65 
10.69 6.71 

10.69 11.70 

utgår 

11.65 12.66 

9.65 6.66 
2.70 11.70 

8.72 8.73 

11.66 1.68 
11.67 8.68 

2.69 6.69 
1.72 9.72 
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Byggnadsstyrelsen 

Styrelsen beräknar medelsförbrukningen för nästa budgetår till ca 
3,5 milj. kr. 

De i prop. 1971: l (bil. 7 s. 240) angivna kostnadsramarna har höjts 
för flertalet byggnadsföretag. ökningen, som huvudsakligen beror på 
den allmänna byggnadskostnadsstegringen, uppgår enligt styrelsen till 
sammanlagt 765 000 kr. 

l avvaktan på resultatet av pågående utredning om platsbehovet vid 
allmänna vårdanstalter för alkoholmissbrukare har byggnadsstyrelsen 

lagt ned det i planen upptagna byggnadsföretaget för verkstad vid Venn
garn. Någon medelsförbrukning beräknas därför inte för nästa budgetår. 

Om Venngarn skall kvarstå i anstaltsorganisationen, bör anstaltens 
kök byggas om under nästa budgetår. Kostnadsramen för ombyggna
den beräknas till l 150 000 kr. i prisläget den 1 april 1971. Medelsför

brukningen budgetåret 1972/73 beräknas till 500 000 kr. 
För nybyggnad vid Gudhem av diverseverkstad, verkstadsförråd och 

servicebyggnad för arbetsdriften samt viss ombyggnad inom anstaltens 
klinik och administrationsbyggnader har byggnadsstyrelsen den 20 sep
tember 1971 redovisat huvudhandlingar. Kostnaderna för byggnadsar
betena, som kan påbörjas i januari 1972, beräknas till 3 255 000 kr. i 
prisläget den I april 1970. Medclsförbrukningen beräknas till 1 500 000 
kr. under ettvart av budgetåren 1971/72 och 1972/73. Vidare har styrel

sen i skrivelse den 11 oktober 1971 redovisat bygghandlingar beträffande 
armeringsverkstad vid Venngarn. Kostnaderna för verkstaden beriiknas 
till 85 000 kr. i kostnadsläget den 1 april 1970. 

Departementsclzefen 

.Jag har tidigare på förslag av nykterhetsvårdens anstaltsutredning för
ordat att nykterhetsvårdsanstalten vid Svartsjö överUimnas till kriminal
vården under nästa budgetår. Byggnadsföretag vid denna anstalt bör stå 
kvar i investeringsplanen även nästa budgetår. I avvaktan på resultatet 

av den av mig förordade planeringen av verksamheten vid Venngarn 
bör det i investeringsplanen upptagna byggnadsföretaget för verkstad vid 

anstalten tills vidare utgå ur planen. Av samma anledning bör ombygg

nad av kök vid anstalten tills vidare anstå. 

Jag förordar att den investeringsplan som jag här redovisar fäggs 
till grund för beräkningen av medelsbehovet för nästa budgetår. Av 
planen framgår att mcdelsförbrukningen för budgetåret 1972/73 för 
vissa byggnadsarbeten m. m. vid statens vårdanstalter för alkoholmiss
brukare beräknas uppgå till ca 3 milj. kr. 
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J11vesteringspla11 

Byggnadsobjekt Kostnads ram Medels förbrukning 
Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 

1.4.1970 1.4.1971 30.6.1971 1971/72 

Slutredovisade under 
1970/71 175 148 

Svartsjö 
Elarbeten 1967 l 540 1 675 1 000 
Anslutning till Kungsgar-
den> vatten och avlopp 585 585 572 13 

Vcmzgarn 
Elarbetcn 1966 610 616 605 Il 
Öppen avd. 24 pi. I 415 1 515 959 500 
Elarbeten 1967 1 019 1 065 997 60 
Betongvarufabrik, matar-
ficka 130 140 120 
Betongvarufabrik, 
armeringsverkstad 85 105 73 

Gudlzem 
Div. verkstäder m. m. 3 255 3 550 1 000 

Brotorp 
Annexbyggnad, ombyggnad 400 400 301 90 
Upprustning Et. Il 1100 1 200 400 

Rumzagården 
Personalutrymmen 260 265 210 

Summa 3 582 3477 

11.5 Vissa byggnadsarbcten m. m. vid statens bakteriologiska 

laboratorium 

1972/73 

600 

55 
8 

20 

10 

I 500 

9 
700 

55 

2 957 

För ifrågavarande ändamål har för innevarande budgetår beräknats 
en mcdclsförbrukning av 2,2 milj. kr. 

Bygg11adsstyrelsen 

Beträffande nybyggnaden för destruktionsanläggning anmäler sty
relsen att tidplanen för utförande av anläggningen förskjutits och att 

ugnen nu beräknas kunna tas i bruk under sommaren 1973. 
Utöver färdigställda och ovan nämnda objekt beräknas medel under 

nästa budgetår för följande byggnadsarbetcn. 

Nybyggnad för smådiurlms m. m. 

Redogörelse för objektet lämnades i prop. 1971: l (bil. 7 sid. 241). 
Byggnadsarbetcna beräknas kunna sättas igång våren 197::!.. 

Bygg- Färdig-
start ställ. 
mån/år mån/år 

9.71 12.72 

2.69 12.69 

9.68 9.69 
2.70 10.71 

12.69 12.71 

3.72 5.72 

1.72 4.72 

1.72 3.73 

10.70 4.71 
1.72 1.73 

8.71 1.72 
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Nybyggnad för tuberkulossektionen 

Byggnadsstyrelsen redovisade i skrivelse den 24 augusti 1970 bygg
nadsprogram för en nybyggnad för tuberkulossektionen vid SBL. Med 

hänsyn till att en lösning av lokalfrågan var ytterst angelägen hemställde 

styrelsen om bygguppdrag, varvid kostnaderna uppskattades på grundval 
av ett byggnadsprogram till 1 7 30 000 kr. i prisläget den 1 april 1970. 
Den 17 december 1970 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadsstyrclsen att 

utföra objektet inom ovan angiven kostnadsram. Byggnadsarbetena på
börjades i mars 1971 och beräknas pågå ett år. Styrelsen har företagit 
en detaljkostnadsberäkning på bygghandlingar och därvid funnit att 
kostnaden för objektet uppgår till 1 890 000 kr. i prisläget den 1 april 
1970. Trots de speciella lokalerna uppgår ökningen av kostnaden 

endast till 160 000 kr. eller 9 % . Sedan byggnadsarbetcna igangsattes 
har SBL emellertid krävt vissa ändringar av byggnad och installationer. 

Kostnaden för de av SBL föreslagna åtgärderna uppskattas till 140 000 
kr. i prisläget den 1 april 1970. Den sammanlagda ramhöjning som nu 
erfordras uppgår saledcs till 300 000 kr. i nämnda prisläge. 

Departementschefen 

I prop. 1971: 145 (bil. 3 s. 14-15) angående utgifter på ti1läggsstat I 
till riksstaten för budgetåret 1971 /72 förordade jag, att en nybyggnad 
för smådjurhus borde uppföras inom laboratoriets förläggningsområdc i 
Solna. Jag förordade vidare, att en preliminärt beräknad kostnadsram 
av 11 milj. kr. i prisläget den l aprii 1971 för nybyggnad av smådjur
hus borde föras upp i investeringsplanen för statens bakteriologiska la

horatorium. 
Härefter uppdrog Kungl. Maj:t den 5 november 1971 åt byggnadssty

relsen alt projektera ifrågavarande nybyggnad till och med bygghand
lingar. Enligt uppdraget skulle projekteringen ske med utgångspunkt i 
att den yta inom nybyggnaden, som skulle ställas i ordning för förvaring 
och behandling av djur tills vidare skulle begränsas till att tillgodose de 
mest angelägna behoven vid laboratoriet. 

Medelsförbrukningen under nästa budgetår beräknas till 7 milj. kr. 

Byggstart torde kunna ske i mars 1972. Jag förordar, att den investe
ringsplan som jag här redovisar läggs till gmnd för beräkningen av me
delsbehovet för nästa budgetår. Av invcsteringsplanen framgår att me

delsförbmkningen för budgetåret 1972/73 för vissa byggnadsarbeten 
vid statens bakteriologiska laboratorium beräknas uppgå till 8,5 milj. kr. 
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Investeringspian 
(1 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram 
1.4.70 1.4.71 

Medelsförbrukning 
Faktisk Beräknad för 

233 

tom 1971/72 1972/73 
30.6.71 

Nybyggnad för destruk-
tionsanläggning 3 890 4 235 137 2 700 1 300 
Nybyggnad för tuberku-
Josdiagnostik 2 030 2 200 603 1 000 200 
Nybyggnad för 
smådjurhus m. m. 11 0001 3 000 7 000 

Summa 740 6 700 8 500 

1 Uppskattad kostnad 

11.6 Vissa byggnadsarbeten vid statens rättsläkarstationer 

Byggnadsstyre/sen 

Byggnadsstyrelsen överlämnade den 17 november 1969 ett förslag 

till byggnadsprogram för ombyggnad för statens rättsläkarstation i Solna. 

Styrelsen uppskattade kostnaderna för ombyggnadsåtgärderna, som be

rör en rumsyta om 1 335 m2, till 1 260 000 kr. enligt prisläget den 1 
april 1969. Genom beslut den 5 juni 1970 uppdrog Kungl. Maj:t 

till byggnadsstyrelsen att utföra projektering t. o. m. färdiga bygghand

lingar innefattande tillförlitlig kostnadsberäkning samt att därefter un

derställa ärendet Kungl. Maj:ts förnyade prövning. 

I prop. 1971: l, bil. 7 (s. 243) anför departementschefcn att ombygg

nadsarbetena inte förutsätts bli påbörjade förrän under budgetåret 1972/ 
73. Med hänsyn till arbetsmarknadssituationen har Kungl. Maj:t emeller

tid den 30 juni 1971 fattat beslut om tidigareläggning av vissa byggnads
och underhållsobjekt däribland även ombyggnad av rättsläkarstationen i 
Solna. Byggnadsarbetena har påbörjats i november 1971 och med hänsyn 
h~irtill beräknas medelsförbrukningen under budgetåret 1971/72 uppgå 
till 1 300 000 kr. Byggnadstiden beräknas till tio månader. 

Medelsförbrukningen för budgetåret 1972173 beräknas till 455 000 kr. 

Bygg
start 
mån/år 

4.72 

3.71 

3.72 

Färdig
ställande 
mån/år 

7.73 

3.74 

3.74 
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Investeringsplan 
(1 000-ta\ kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg-
start 

Faktisk Beräknad för mån/år 
t.o.m. 

1.4.70 1.4.71 30.6.71 1971/72 1972/73 

Uppsala 
Till- och ombyggnad 
vid statens rättsläkar-
station m. m. 925 925 905 20 2.69 
Solna 
Ombyggnad för statens 
rättsläkarstation I 400 l 755 1 300 455 11.71 

Summa 905 1 320 455 

Departementschefen 

Jag förordar att den invcsteringsplan som jag här redovisat läggs till 

grund för beräkningen av medelsbehovet för nästa budgetar. 

Sammanfattning 

Departementschefen 

Med hänvisning till vad som förut nämnts under redogörelsen för me

dclsbehov för de ändamål, vilka ingår i förevarande invesforingsanslag, 
förordar jag efter samråd med statsrådet Odhnoff att följande samman
fattande investcringsplan läggs till grund för beräkning av anslagsbe
hovet. 

Investeringsplan 
(1 000-tal kr.) 

Benämning 

1. Vissa byggnadsarbeten vid kliniker 
för psykiskt sjuka m. m. 

2. Vissa byggnadsarbeten för rätts
psykiatriska kliniker 

3. Vissa byggnadsarbeten m. m. vid 
ungdomsvårdsskolorna 

4. Vissa byggnadsarbeten m. m. vid 
statens vårdanstalter för alkohol
missbrukare 

5. Vissa byggnadsarbeten m. m. vid 
statens bakteriologiska laboratorium 

6. Vissa byggnadsarbeten vid statens 
rättsläkarstationer 

Erfarenhetsmässig reduktion av 
medels behovet 

Summa 

Beräknad medelsförbrukning 

1971/72 1972/73 

11149 4435 

1 150 111 

7 957 5 067 

3 477 2 957 

6 700 8 500 

1 320 455 

-1319 -25 

30434 21 500 

Färdig-
ställande 
mån/ar 

7.70 

7.72 
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A11slagsberäk11i11g 
(I 000-tal kr.) 

Medelstillgång Medelsförbrukning 

1.7.1971 30 434 30 434 
Anslag för 1972/73 21 500 21 500 
(förslag) 

Summa 51934 Summa 51934 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdepartementets 

verksamhetsområde för budgetåret 1972/73 anvisa ett investe

ringsanslag av 21 500 000 kr. 
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IV. Statens utlåningsfonder 

3. Statens bosättningslåncfond 

Från fonden lämnas bosättningslån med högst 6 000 kr. till trolovade 
eller äkta makar, ensamstående föräldrar samt till personer som stadig
varande sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden. Lånen läm
nas utan säkerhet. Bestämmelserna återfinns i kungörelsen (1946: 570) 
om statliga bosättningslån (ändrad senast 1969: 781). 

För innevarande budgetår har anvisats 20 milj. kr. Sedan låneverk

samheten började har t. o. m. budgetåret 1971/72 anvisats sammanlagt 
ca 183 milj. kr. 

Fullmäktige i riksbanken 

Utvecklingen av låneverksamheten framgår av följande sammanställ
ning. 

Budgetår Nya lån Medel belopp Totalbelopp Avbetalningar 
Antal kr. milj. kr. milj. kr. 

1965/66 10 829 4177 45,2 21,2 
1969/70 10 593 4 877 51,7 39,0 
1970/71 10 614 4 910 52,1 42,6 
1971/721 11 000 5 000 55,0 44,0 
1972/73 1 11 600 5 000 58,0 45,0 

1 Beräknat 

Nettoutlåningen uppgick budgetåret 1970/71 till ca 9,5 milj. kr. För 
innevarande budgetår räknar fullmäktige med nettoutlåningen av ca 
11 milj. kr. För budgetåret 1972/73 räknar fullmäktige med 11 600 
nya lån och ett medelbelopp av ca 5 000 kr. per lån. Nettoutlåningen 
under nästa budgetår skulle därmed, som framgår av följande samman
ställning, uppgå till ca 13 milj. kr. 

Behållning den 1.7.1971 
Anslag 1971/72 
Disponibelt 1971/72 

Utbetalningar 1971/72 
Amorteringar på tidigare lån 
Behållning den 1.7.1972 

Utbetalningar 1972/73 
Amorteringar på tidigare län 
Behållning den I. 7. t 973 

55,0 
44,0 

58,0 
45,0 

12,4 
20,0 
32,4 

11,0 
21,4 

13,0 
8,4 

Med hänvisning till beräkningarna föreslår riksbanksfullmäktige att 
anslaget förs upp med ett formellt belopp av 1 000 kr. 
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Departementschefen 

1970 års riksdag anförde (SU 1970: 5, rskr 1970: 5) att en förut
sättningslös översyn av reglerna för statliga bosättningslån borde göras 
i syfte att åstadkomma en mindre restriktiv prövning vid långivningen. 
översynen borde även innefatta en genomgång av vilka typer av bostä
der som skall betraktas som genomgångsbostäder vid prövning av tiden 
för den gemensamma bosättningen. Kungl. Maj:t har uppdragit åt fa

miljepolitiska kommitten att verkställa denna översyn. 
Med hänsyn till den väntade behållningen på anslaget föreslår jag, 

i likhet med riksbanksfullmäktige, att anslaget för nästa budgetår förs 
upp med ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens bosättningslånefond för budgetåret 1972/73 anvisa 
ett investeringsanslag av 1 000 kr. 
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V. Fonden för låneunderstöd 

1. Lån till anordnande av barnstugor 

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 barn
stugeavdelning och fritidshem. Lånet utbetalas sedan byggnadsarbetena 
slutförts. Lån kan inte erhållas. om statligt bostadslån beviljats. Låne
bestämmelserna återfinns i kungörelsen (1966: 173) om statsbidrag och 

lån till barnstugor. Utöver lån utgår anordningsbidrag med högst 5 000 
kr. per plats (anslaget D 2). 

För innevarande budgetår har anvisats ett investeringsanslag av 50 
milj. kr., varav 15 milj. kr. på tilläggsstat I. 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsen beräknar anslagsbehovet för budgetåret 1972/73 till 
39 milj. kr. Styrelsen har vid sin beräkning utgått från att lån utbetalas 
inom ett år efter det byggnadsarbetena påbörjades. Under vardera av 
budgetåren 1970/71 och 1971 /72 berLiknas preliminärt antalet påbörja
de byggen omfatta ca 14 000 platser. Lån från detta anslag beräknas 
utga till omkring 70 % av antalet platser. 

Föredraganden 

Kungl. Maj:t beslöt den 24 september 1971 att lån till kommun eller 
allmännyttigt bostadsförctag för anordnande av barnstugor skall kunna 
utbetalas i förskott i de fall byggnadsarbetena påbörjades under tiden den 
1 oktober 1971-dcn 15 januari 1972. Riksdagen har anvisat 15 milj. kr. 
på tilläggsstat I för innevarande budgetår för att täcka det ökade me
delsbehov som följer av nämnda förskottsutbetalningar. Förskottsutbetal

ningarna påverkar samtidigt medclsbehovet för nästa budgetår i mot

svarande mån. Med beaktande härav beräknar jag anslagsbehovet till 

20 milj. kr. 
Jag hcmst1iller att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Lån till anordnande av barnstugor för budgetåret 1972173 
anvisa ett investeringsanslag av 20 000 000 kr. 

2. Lån tiU byggande av sjukhem 

Från anslaget utgår lån med högst 30 000 kr. per vårdplats för ny
byggnad samt om- eller tillbyggnad av sjukhcm för långvarigt kropps-
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sjuka och lättskötta psykiskt sjuka. Som villkor gäller bl. a. att bygg
nadsarbetena påbörjats under tiden den 25 november 1963-den 31 de
cember 1969. Högst 20 000 kr. per vårdplats kan förskotteras sedan 
byggnadsarbetena påbörjats. Lånebestämmelserna återfinns i kungörel
sen (1964: 411) om statslån till sjukhem (ändrad senast 1969: 269). För 
innevarande budgetår har anvisats ett investeringsanslag <1v 35 milj. kr. 
Totalt har för ändamålet anvisats 420 milj. kr. 

Socialstyre/sen 

Styrelsen räknar med följande utbetalningar och medelsbehov för inne
varande och nästa budgetår (milj. kr.). 

Disponibelt 1971 /72 
Beräknade utbetalningar 1971/72 
Utgående reservation 30.6.1972 
Beräknade ut betalningar 1972/73 
Anslagsbehov 1972/73 

Departeme!lfschefen 

37,4 
37,0 
0,5 

31,5 
31,0 

Statligt lånestöd till sjukhemsbyggandct utgår för byggnadsföretag som 

påbörjats före den 1 januari 1970. Totalt har lån beviljats för ca 15 000 
vårdplatscr. För budgetåret 1972/73 behövs i huvudsak medel för slut

betalning av beviljade lån. Jag beräknar anslagsbehovct till 31 milj. kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Lån till byggande av sjukhem för budgetåret 1972/73 
anvisa ett investeringsanslag av 31 000 000 kr. 

3. Lån till nybyggnader vid erkända Yårdanstalter för alkoholmiss

brukare rn. m. 

Till detta ändamål har för innevarande budgetår anvisats ett m
vestcringsanslag av 7,1 milj. kr., varav 4,1 milj. kr. på tilläggsstat. 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsen tillstyrker lån med sammanlagt 15 milj. kr. för bygg
nadsföretag m. m. vid vissa erkända och enskilda vårdanstalter. 

Departementschefen 

För lån till olika byggnadsföretag m. m. under innevarande budget
år beräknar jag ca 8,9 milj. kr., varav ca 6,5 milj. kr. avser företag 
som från syssclsättningssynpunkt ansetts lämpliga att sättas igång under 

vintern 1971-1972. Vissa av de i socialstyrelsens anslagsframställning 
angivna byggnadsföretagen ingår bland dem som redan påbörjats. 

För n~ista budgetår berl"iknar jag medelsåtgångcn för lån till fortsatt 
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upprustning av anstalterna till 1,5 milj. kr. Med hänsyn till beräknad 
reservation bör anslaget föras upp med endast ett formellt belopp av 

1 000 kr. 

Anslags beräkning 
(1 000-tal kr.) 

Mcdelstillgång Beräknad medelsförbrukning 

Behållning 
Anslag för 
Anslag för 
(förslag) 

1.7.1971 
1971/72 
1972/73 

3 314 
7100 

Summa 10 415 

1971/72 
1972/73 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

8 915 
1 500 

Summa 10415 

att till Lån till nybyggnader vid erkända vårdanstalter för al
koholmissbrukare m. m. för budgetåret 1972173 anvisa ett in
vesteringsanslag av 1 000 kr. 

4. Lån till utländska läkare för viss efterutbildning 

Till detta ändamål har för innevarande budgetår anvisats ett investe
ringsanslag av 1 000 kr. På anslaget fanns vid ingången av budgetåret 
1971/72 en reservation på 499 218 kr. 

Socialstyre/sen 

Från anslaget bestrids kostnader för lån till utländska läkare, som 
vistas i Sverige och är i behov av ekonomisk hjälp under tid för prov
tjänstgöring eller efterutbildning i syfte att erhålla behörighet att utöva 
läkaryrket inom riket. Styrelsen anser att medel behövs för ifrågavaran
de ändamål även i fortsättningen. Med hänsyn till behållningen på an
slaget föreslås, att endast ett formellt belopp av 1 000 kr. anvisas för 
budgetåret 1972/73. 

Departementschefen 

Jag biträder socialstyrelsens förslag. Jag hemställer att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att till Lån till utländska läkare för viss ef lerutbildning för bud

getåret 1972/73 anvisa ett investeringsanslag av 1 000 kr. 

Vad föredragandena sålunda med instämmande av stats
rådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t 
Konungen. 

Ur protokollet: 
Britta Gyllensten 
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Register 

Sid. 

15 
16 
16 
17 

Översikt 

Driftbudgeten 
Femte humdtiteln 

A. Socialdepartementet m. m. 

1. Socialdepartementet, förslagsanslag 
2. Kommitteer m. m. , reservationsanslag 
3. Försöksverksamhet m. m., reservationsanslag 
4. Extra utgifter, reservationsanslag 

B. Allmän försäkring m. m. 
18 Inledning 
23 1. Försäkringsdomstolen, förslagsanslag 
24 2. Försäkringsrådet, förslagsanslag 
24 3. Riksförsäkringsverket, förslagsanslag 
27 4. Folkpensioner, förslagsanslag 
30 5. Ersättning till postverket för pensionsut-

betalningar, förslagsanslag 
31 6. Bidrag till sjukförsäkringen, förslagsanslag 
33 7. Vissa yrkesskadeersättningar m. m., förslags-

anslag 

C. Ekonomiskt stöd åt barnfamiljer m. m. 
34 Inledning 

241 

Kronor 

7 240000 
7 800 000 
2 000 000 

300000 

17 340000 

2 615 000 
1507000 

44 392 000 
9 390 000000 

18 400 000 
870 000 000 

1 500 000 

10 328 414 000 

35 1. Allmänna barnbidrag, förslagsanslag 2 170 000 000 
36 2. Ersättning till postverket för utbetalning av 

allmänna barnbidrag, förslagsanslag 6 700 000 
37 3. Bostadstillägg för barnfamiljer, m. m., förslagsanslag 815 000 000 
38 4. Ersättning för bidragsförskott, förslagsanslag 169 000 000 
39 5. Omkostnader för statens bosättningslån, för-

slagsanslag 540 000 

3161240000 

D. Sociala serriceåtgärder 
41 Inledning 
45 1. Bidrag till social hemhjälp, förslagsanslag 250000 000 
46 2. Bidrag till anordnande av barnstugor, reserva-

tionsanslag 70000000 
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Sid. 

47 
49 

50 
51 

52 

53 
57 
59 

60 

60 
62 

63 
65 

66 
67 
72 
72 
73 
74 
75 
76 
77 

79 

80 
82 

83 
85 

86 

87 
87 
88 

3. Bidrag till driften av barnstugor, förslagsanslag 
4. Bidrag till kommunala familjedaghem, 

förs lagsanslag 
5. Bidrag till ferievistelse för barn, förslagsanslag 
6. Bidrag till semesterhem m. m., förslag~anslag 

E. Myndigheter inom hälsfJ- och sjuhård, socialvård m. m. 
Inledning 
Celltrala och regionala myndigheter m. m. 

1. Socialstyrelsen, förslagsanslag 
2. Giftnämnden, förslagsanslag 
3. Nämnden för sjukvårds- och socialvårds

byggnader, förslagsanslag 
4. Bidrag till sjukvårdens och socialvårdens 

planerings- ocli rationaliseringsinstitut, 
förslagsanslag 

5. Länsläkarväsendet m. m., förslagsanslag 
6. Socialvårdskonsulenter och länsnykterhets

nämnder, förslagsanslag 

Vissa laboratorier m. m. 
7. Statens strålskyddsinstitut, förslagsanslag 
8. Statens strålskyddsinstitut m. m.: Inredning 

och utrustning, reservationsanslag 
Statens bakteriologiska laboratorium: 

9. Uppdragsverksamhet, förslagsanslag 
10. Driftbidrag, reservationsanslag 
11. Centrallaboratorieuppgifter, förslagsanslag 
12. Försvarsmedici.nsk verksamhet, förslagsanslag 
13. Utrustning, reservationsanslag 
14. Statlig läkemedelskontroll, förslagsanslag 
15. Statens rättskemiska laboratorium, förslagsanslag 
16. Statens rättsläkarstationer: Förvaltningskostnader, 

förs lagsanslag 
17. Statens rättsläkarstationer: Inredning och 

utrustning, reservationsanslag 

F. Öppen hälso- och sjuhård 
Inledning 

1. Läkemedel åt vissa kvinnor och barn, 
förslagsanslag 

2. Abortförebyggande åtgärder, förslagsanslag 
3. Bidrag till försöksvis anordnad familjerådgivning, 

förslagsanslag 
4. Bidrag till psykisk barna- och ungdomsvård, 

förslagsanslag 
5. Bidrag till S: t Lukasstiftelsen 
6. Allmän hälsokontroll, förslagsanslag 
7. Skyddsympningar, förslagsanslag 

242 

Kronor 

216 000 000 

38 000000 
4 000000 
1 800000 

579800000 

42 510000 
1390000 

315 000 

6 050 000 
8 289 000 

8 397 000 

5 711 000 

1100000 

1 000 
2 900000 
4 200000 
1225000 
3 280000 

10 360 000 
6 591 000 

5 252 000 

150 000 

107721000 

3100 000 
1030000 

430000 

1 700000 
75 000 

1480 000 
6 700000 
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Sid. 
91 8. Hälsovårdsupplysning, reservationsanslag 
92 9. Bidrag till driften av folktandvården, 

förs lagsanslag 
93 10. Bidrag till utrustning av polikliniker för folk-

tandvård, reservationsanslag 
94 11. Bidrag till nordiskt institut för odontologisk 

materialprovning, reservationsanslag 
95 12. Epidemiberedskap rn. m., förslagsanslag 

G. Universitetssjukhus m. m. 
97 Inledning 

Karolinska sjukhuset: 
98 1. Driftkostnader, förslagsanslag 

110 2. Utrustning, reservationsanslag 
Akademiska sjukhuset i Uppsala: 

112 3. Avlöningar till läkare, förslagsanslag 
115 4. Driftkostnader, förslagsanslag 
118 5. Utrustning, reservationsanslag 
119 6. Bidrag till viss utbildning m. m. vid Kungsgärdets 

sjukhus i Uppsala, förslagsanslag 
120 7. Avlöning av vissa läkare vid sjukhus i Stock-

holm, förslagsanslag . 
123 8. Bidrag till kommunaia undervisningssjukhus, 

förs lagsanslag 
126 9. Utbildnings- och forskningsverksamhet vid 

läkarstationen i Dalby läkardistrikt, 
reservationsanslag 

127 10. Vidareutbildning av läkare, förslagsanslag 
129 11. Efterutbildning av viss sjukvårds personal m .. m. 

förslagsanslag 
133 12. Kurser för vissa utländska läkare och tand-

läkare m. m., förslagsanslag 
136 13. Nordiska hälsovårdshögskolan, förslagsanslag 

H. Övrig sjukhusvård m. m. 
139 1. Rättspsykiatriska stationer och kliniker, 

förslagsanslag 
140 2. Utrustning av vissa kliniker för psykiskt sjuka 

m. m., rescrvationsanslag 
141 3. Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt 

sjuka m. m., reservationsanslag 
142 4. Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka 

m. m., förslagsanslag 
142 5. Bidrag till viss hälso- och sjukvård, 

reservationsanslag 

* Beräknat belopp 

243 

Kronor 

3 800000 

15 400 000 

55 000. 

100000 
4474000 

38344000 

314 688 000 
6 230000 

40408 000 
15 300 000 
4 960 000 

150 000 

14 545 000 

190 000000 

l 783 000 
6120000 

625 000 

1820000 
1644000 

598273000 

17 730 000 

465 000 

96000000* 

1 060 000 000* 

114 000 000* 
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Sid. 
143 6. Bidrag till anordnande av radioterapevtiska 

kliniker, förslagsanslag 
144 7. Förvaring och underhåll av viss sjukvårds-

materiel m. m., förslagsanslag 
145 8. Utrustning m. m. av beredskapssjukhus vid 

krig eller krigsfara, reservationsanslag 
146 9. Viss krigssjukvårdsutbildning m. m., 

förslagsanslag 

I. Ungdomsvård m. m. 
150 Inledning 

Ungdomsvårdsskolorna: 
153 1. Driftkostnader, förslagsanslag 
158 2. Engångsanskaffning av inventarier m. m., 

reservationsanslag 
159 3. Personalutbildning, reservationsanslag 
161 4. Ersättningar för skador vållade av vissa 

rymlingar m. fl .• förslagsanslag 
161 5. Ersättningar till kommunerna enligt social-

163 

167 
169 
170 

171 

173 

174 

176 

hjälps- och bamavårdslagama m. m., 
förslagsanslag 

J. Nykterhetsvård m. m. 
Inledning 
Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: 

1. Driftkostnader, förslagsanslag 
2. Utrustning m. m., rcservationsanslag 
3. Bidrag till anordnande av erkända vårdanstalter 

för alkoholmissbrukare m. m., reservations-
anslag 

4. Bidrag till driftkostnader vid erkända vård-
anstalter för alkoholmissbrukare m. m., 
förslagsanslag 

5. Bidrag till kommunala nykterhetsnämnder m. m., 
förs lagsanslag 

6. Utbildning och samverkan inom nykterhetsvården, 
reservationsanslag 

7. Bidrag till Länkrörelsen m. m. 

K. Viss rehabiliteri11gs1•erksamhet 
177 Inledning 
178 1. Statens arbetsklinik, förslagsanslag 
179 2. Invaliditetsförebyggande åtgärder m. m., 

förslagsanslag 
181 3. Bidrag till handikappinstitutet 

244 

Kronor 

560 000 

2 040 000 

3 320 000 

2 055 000 

1296170000 

91 630000 

1 000 
608 000 

550 000 

27 000 000 

119 789 000 

25 688 000 
400000 

250 000 

89 200000 

96 000 000 

350 000 
2 600 000 

214 488000 

l 975 000 

38 900 000 
4 880 000 
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Sid. 
182 4. Bidrag till vissa hjälpmedel för handikappade, 

förslagsanslag 
183 5. Kostnader för viss utbildning av handikappade, 

förslagsanslag 
186 6. Bidrag till anordnande av vissa institutioner för 

psykiskt utvecklingsstörda, rescrvationsanslag 
187 7. Bidrag till driften av särskolorm. m., 

förslagsanslag 
189 8. Bidrag till handikapporganisationer, 

reservationsanslag 
193 9. Kostnader för viss verksamhet för blinda, 

förslagsanslag 
194 10. Ersättning till postverket för befordran av 

blindskriftsförsändelser, förslagsanslag 

L. Arbetarskydd m. m. 
195 Inledning 
197 1. Arbetarskyddsstyrelsen, förslagsanslag, varav 

178 000 kr. att avräknas mot automobilskatte
medlen 

202 2. Yrkesinspektionen, förslagsanslag, varav 
1 282 000 kr. att avräknas mot automobilskatte
medlen 

M. Internationell samverkan 
205 Inledning 
205 I. Socialattachecr, förslagsanslag 
206 2. Internationellt socialpolitiskt samarbete, 

förslagsanslag 
207 3. Bidrag till världshälsovårdsorganisationen 

m.m ., förslagsanslag 
208 4. Vissa internationella resor, reservationsanslag 
208 5. Vissa internationella kongresser i Sverige, 

rescrvationsanslag 

Summa för driftbudgeten 

Kapitalbudgeten 

Il. Statens allmänna fastighets/ond 
209 8. Utbyggande av karolinska sjukhuset 
215 9. Uppförande av ett personalbostadshus för 

karolinska sjukhuset 
216 10. Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala 
223 11. Vissa byggnadsarbcten m. m. inom socialde

partementets verksamhetsområde 

* Beräknat belopp 

245 

Kronor 

135 000000* 

8 395 000 

10 000 000 

89 000000 

2 000000 

2 210 000 

2 265 000 

294625000 

25 965 000 

22 730 000 

48695000 

825 000 

3 365 000 

5 610 000 
85 000 

150 000 

10035000 

16 814 934 000 

10000 000 

1 000 
11828000 

21500000 
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Sid. 
IV. Statens utlåningsfonder 

236 3. Statens bosättningslånefond 

V. Fonden för låneunderstöd 
238 1. Lån till anordnande av barnstugor 
238 2. Lån till byggande av sjukhem 
239 3. Lån till nybyggnader vid erkända vårdanstalter 

för alkoholmissbrukare m. m. 
240 4. Lån till utländska läkare för viss efterutbildning 

Summa för kapitalbudgeten 

Totalt för socialdepartementet 

246 

Kronor 

1 000 

20 000000 
31 000000 

1 000 
1000 

94332000 

16 909 266 000 

ESSELTE TRYCK, STOCKHOLM 1971 712195 







Bilaga 8 till statsverkspropositionen 1972 Prop. 1972:1 
Bilaga 8 

Kommunikationsdepartementet 

översikt 

Kommunikationsdepartementets verksamhet är i huvudsak inriktad 
på frågor som rör transportverksamheten, trafiksäkerheten samt post
och telekommunikationer. 

Åtgärderna inom transportsektorn präglas av strävanden att suc

cessivt skapa bättre betingelser för en samhällsekonomiskt riktig ut
veckling av sektorn. Som ett led i dessa strävanden har SJ under senare 
år fått förbättrade möjligheter att inom stora delar av transportmark
naden effektivt konkurrera med lastbilsföretagen. Detta har skett ge

nom att olika hämmande regleringar för SJ slopats och genom att er
sättning lämnas SJ för driften av de olönsamma järnvägslinjcr som upp
rätthålls av regionalpolitiska och sociala skäl. I det transportmönster 
som genom utvecklingen växer fram får SJ också - genom de investe
ringsanslag som årligen anvisas för verksamheten - möjlighet att an
passa och bygga ut sin verksamhet för de transporttjänster där företaget 
har särskilda möjligheter att göra sig gällande. Både i fråga om gods
och persontrafiken inriktas härvidlag intresset i första hand på de mera 
långväga relationerna. 

Med en trafikpolitik som vill ge transportföretagen inom de olika 
trafikgrenarna ökade möjligheter att hävda sig från sina speciella för
utsättningar är det från samhällsekonomisk synpunkt angeläget att verka 
för en större marknads- och kostnadsm~issig rättvisa i förhållandet mel
lan trafikgrenarna och trafikföretagen. Från denna synpunkt är stats
makternas ställningstaganden till de av bilskatteutredningcn avgivna för

slagen av betydelse. På något längre sikt kommer den pågående väg
kostnadsutredningen att ge ytterligare underlag för en bestämning av 
vägtrafikens kostnadsansvar. I syfte att få till stånd en trafikpolitiskt 

betingad anpassning av SJ:s kostnadsansvar har 1971 års riksdag på för
slag av Kungl. Maj:t beslutat om nedskrivning av SJ:s statskapital 
med drygt en miljard kr. I sammanhanget har även beaktats den extra 

1 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bil. 8 
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belastning som åvilar SJ i pensionskostnadsh1inseende. En viss redovis
ningsmässig omfäggning har d1irvid gjorts, som möjliggör en mer rätt
visande bedömning av SJ:s rörelseresultat. 

En väsentlig fråga vid bedömningen av de ytterligare åtgärder som 
behövs för att fullfölja de trafikpolitiska riktlinjerna är utvecklingen 
i fråga om företagsstrukturen inom den yrkesmässiga vägtrafiken. Vcrk
samhetsform, företagsstorlck och hetingclserna i övrigt är av betydelse 
inte bara för den yrkesmiissiga vägtrafikens egna utvecklingsmöjligheter 
utan också för strävandena att nå en samhällsekonomiskt riktig uppdel
ning av trafiken. Inom kommunikationsdepartementct bereds :f. n. det 
betänkande med förslag i dessa frågor som förra året avfämnades av 

en särskild utrednin.g. 
För att främja de regionalpolitiska strävandena att utveckla närings

livet i Norrland och övriga delar av det allmlinna stödområdet har in
förts ett transportstöd i syfte att minska de kostnadsmässiga olägenhe

terna som följer med de långa avstånden inom Norrland och övriga 
delar av det allmänna stödområdct. Genom stödet ges n1iringslivct i 
dessa delar av landet möjligheter att driva sin verksamhet under för
utsättningar som ~ir mer likartade dem som g~iller för näringslivet i and
ra delar av landet. Därmed främjas också en bättre jämvikt i närings

gcografiskt hänseende mellan landets olika delar samt ett effektivare 
utnyttjande av landets resurser. Erfarenheterna hittills av åtgärderna är 
klart positiva. ökad medelstilldelning föreslås för nästa budgetår för 
att tillgodose näringslivets efterfrågan på transportstöd. 

För att skapa gynnsammare betingelser för den näringsgcografiska 
utvecklingen på Gotland har efter proposition till 1971 års riksdag beslu
tats om ett fraktstöd avseende de utgående godstransporterna till fastlan
det i Rederi AB Gotlands färjetrafik. För att gynna turismen och 
förbilliga den gotländska allmänhetens fastlandsrcsor har vidare hcslu
tats om en statlig insats som i förening med ianspråktagandet av visst 
företagsekonomiskt utrymme inom Gotlandsbolaget medger en redu
cering av bolagets personbilstax.a. 

Vad angår trafikproblemen i glesbygden pågår numera bl. a. i ett fler
tal norrlandskommuner en försöksverksamhet enligt riktlinjerna i den in

om kommunikationsdepartementet tidigare utarbetade modellplanen för 
Vilhelmina kommun. Avsikten är att planeringen och erfarenheterna 
från försöksverksamheten skall vara vägledande för andra kommuner 
med liknande trafikförsörjningsproblem. Även om det ekonomiska an

svaret härvidlag i första hand åvilar kommunerna själva, beaktar sta
ten kostnader för sådan trafikservice vid prövning av framställningar 

om extra skatteutjämningsbidrag. 

För att skapa bättre betingelser för en övergripande trafikplanering 
på fänsplanet har sedan slutet av år 1970 en särskild arbetsgrupp - den 
s. k. trafikplaneringsutredningen - i uppdrag att utarbeta riktlinjer för 
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en regional trafikplanering. I anslutning härtill pågår en modell- och 
försöksplanering i två län - Norrbottens och Östergötlands län. Erfaren
heterna från denna skall ligga till grund för de anvisningar som succes
sivt skall utfärdas till ledning för planeringsarbetet inom övriga läns
styrelser. Målet är att till den 1 oktober l 97 4 ha trafikplaner utarbetade 
i samtliga län. 

För att stödja berörda kommuner i deras strlivanden att få till stånd 
bättre trafikförhållanden har i början av år 1971 en särskihl utredning 
tillkallats, som - i anslutning till en konkret planering i ett antal utvalda 
tätorter av olika storlek och struktur - skall överväga åtgärder och plane
ringsformer ägnade att skapa gynnsammare betingelser för kollektiv
trafiken. 

Trafikpolitiska delegationen har fått vidgade direktiv, som inncbiir 
att delegationen skall följa upp tillämpningen, utvecklingen och anpass
ningen av de trafikpolitiska riktlinjerna. Delegationen har i sitt arbete att 

hålla kontakt med olika arbetande utredningar inom det trafikpolitiska 
området och följa deras arbete. Mot bakgrund av bl. a. information som 
i delegationen lämnas i fråga om trafikutvecklingen i stort och om 

de olika trafikgrenarna skall inom delegationen kunna övervägas be
hovet av ytterligare åtgärder samt utrednings- och utvecklingsinsatscr 
som kan befinnas ändamålsenliga för att åstadkomma en samhällseko
nomiskt och regionalpolitiskt riktig anpassning och utveckling av trans
portapparaten. 

En ny Jag om allmänna vägar - väglag (1971: 948) - och viss följd
lagstiftning till denna har utfärdats. Väglagen ersätter Jagen (1943: 431) 
om allmänna vägar och vissa bestämmelser i vägstadgan (1943: 437). öv
riga bestämmelser i vägstadgan har ersatts med föreskrifter som medde
las i en ny vägkungörelse (1971: 954). I den nya Jagen beaktas trafiksä
kerhetsfrågorna i högre grad än tidigare. Väghållaren får rätt att inom 
ramen för tillgängliga ekonomiska resurser ordna exempelvis belysning 
på vägarna. Generellt förbud införs att utan länsstyrelsens tillstånd anslu
ta enskild körväg till allmän väg eller ändra sådan anslutning. Länsstyrel
sens möjligheter att ingripa mot trafikfarliga befintliga enskilda utfarter 
förbättras. Vidare breddas de områden utmed vägarna där utan länssty
relsens tillstånd inte får uppföras byggnad eller förekomma annan anord

ning som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. Samtidigt införs för
bud mot störande ljuskällor och skärps reklamförbudet utmed vägar

na. Väghållarens befogenheter i fråga om vägmarken vidgas. Handlägg
ningen av vägmål flyttas över till fastighetsdomstolama. Vägnämnder

nas funktioner övertas av kommunerna. Länsvägnämnderna skall där
emot finnas också i fortsättningen och får vidgade uppgifter som råd
givande regionala organ och samtidigt en mera allsidig sammansättning. 

Den nya lagstiftningen har trätt i kraft den 1 januari 1972. 
Utöver de betydande belopp - drygt 500 milj. kr. - som under hösten 



Prop. 1972: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 4 

1971 ställts till förfogande i sysselsättningsfrämjande syfte för byggnads
och förstärkningsarbeten inom vägsektorn, föreslås väganslagen för bud
getåret 1972/73 öka med ca 156 milj. kr. 

Inom vägväsendets område framfäggs vidare förslag beträffande den 
framtida inriktningen av vägplaneringen m. m. i anslutning till redovis
ningen av vägplaneutredningens betänkande Vägplan 1970. 

Inom trafiksäkerhetsområdet görs insatser av olika slag för att suc
cessivt förbättra betingelserna för trafiksäkerhetsarbetet. Strävandena 
inriktas också på att uppnå en allt bättre samordning av de aktiviteter, 
som bedrivs av olika myndigheter, organisationer och andra. 

Beslut har fattats om införande av helt nya, centrala ADB-baserade 
bil- och körkortsregister, som byggs upp successivt med början i Upp
sala län i januari 1972. I samband härmed införs efter hand ny typ av 
registreringsskyltar liksom nya differentierade körkort. 

Från den 1 juli 1971 har inrfötats en transportforskningsdelegation 
med uppgift att planera, samordna och stödja forskning och utveckling 
inom transportområdet. Trafiksäkerhetsrådets forskningsstödjande verk
samhet har härvid förts över till delegationen. Till delegationen har 
knutits en professur i trafiksäkerhet med placering vid Chalmers tek
niska högskola i Göteborg. Från den 1 juli 1971 har dessutom verk
samheten vid statens väginstitut och trafiksäkerhetsrådets egna forsk
ningsorgan förts samman till ett statens väg- och trafikinstitut, som 
skall bedriva forsknings- och utvecklingsarbete avseende huvudsakligen 

vägar, vägtrafik och viigtrafiksäkerhet. 

Inom handelsflottan och hamnväsendet fortsätter utvecklingen mot 
större enheter och rationellare godshantering. Utvecklingen inom sjö
farten ägnas ökad uppmärksamhet i internationella sammanhang, och 
samarbetet med andra sjöfartsländer utvecklas bl. a. i syfte att främja 
en fri och rationell internationell sjöfart. Förslag framläggs om en för

bättrad sjömanspensionering. 
Efter proposition till 1971 års riksdag har beslut fattats om en ut

byggnad av Trollhätte kanal så att kanalen medger passage av fartyg 
med ett djupgående av 5,3 m mot f. n. 4,6 m. Vidare har beslutats att 
en för förhållandena i vänernområdet lämplig isbrytare anskaffas. Ge
nom utbyggnaden av kanalen och förstärkningen av isbrytarbered
skapen kommer förutsättningar att skapas för rationellare transport

systemlösningar för i första hand skogsindustrin inom vänern01i1rådet. 
Allmänt får området näringspolitiskt förbättrade möjligheter att hävda 
sig och en förbättrad regional balans skapas i förhållande till den 

expansiva västkusten. 
Förslag framläggs nu även om en utbyggnad av Södertälje kanal. 

Flygtrafiken fortsätter att växa kraftigt med bl. a. krav på ökade in
vesteringar i flygplatser och flygsiikerhetsanläggningar som följd. Ar
betena på nya Malmö-Sturups flygplats pågår med sikte på ett färdig-
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ställande i slutet av år 1972. Sedan Kungl. Maj:t för sin del godkänt 
överenskommelsen mellan staten och lokala intressenter om ny flyg
plats i göteborgsregionen har utrednings- och programarbete avseende 
projektet påbörjats. För Arlanda flygplats pågår projekteringsarbete av
seende en ny utrikes stationsbyggnad. 

Inom postverket fortsätter de senaste årens omfattande rationalise
ringsåtgärder innefattande bl. a. fortsatt automatisering av sorterings
arbetet, införande av särskilda redovisningscentralcr och utveeklingsar

bete för automatisering av kassaarbetet. Inom glesbygdsornrådena fort
sätter förblittringarna av postservicen. De löneförbättringar som 197 I 
års avtalsrörelse medförde innebar kraftigt höjda personalkostnader för 
postverket. Postbanken höll sin ställning som det största bankinstitutet 
i landet på inlåningssidan. Som ett led i samarbetet mellan Postbanken 
och Sveriges Kreditbank har de båda bankerna gemensamt bildat ett 
fastighetskreditbolag, BOFAB. 

Inom televerket fortsätter arbetet med att vidmakthålla och förbätt
ra servicen åt kunderna. Automatiseringen av den inrikes telefontra
fiken slutförs under sommaren 1972. Då beräknas även ca 90 % av 
utlandstrafiken kunna expedieras på automatisk väg. Förhandlingar rö
rande definitiva arrangemang för världsomfattande telesatellitsamarbe
te har slutförts under år 1971. I december 1971 har den gemensamma 
nordiska jordstationen för telesatellitkommunikation i Tanum invigts. 
Beslut har fattats om ett rikstäckande mobiltelefonsystem, som i en för
sta etapp introducerats i Mälardalen under hösten. Datakommunikation 
över telenätet fortsätter att expandera och televerket utreder frågan 

om ett separat allmänt datanät. 
Anslagen för nästa budgetår inom kommunikationsdepartementets 

verksamhetsområde föreslås uppförda med 4 377,7 milj. kr. Detta inne
bär en ökning i förhållande till budgetåret 1971/72 med ca 443 milj. kr. 

Kostnaderna i affärsverken täcks av verkens intäkter. Kostnaderna 
(exkl. avsättning till värdeminskningskonto) har för postverket, telever
ket, statens järnvägar och luftfartsverket under innevarande budgetår 
beräknats till ca 7 miljarder kr. 

Antalet statligt anställda inom departementets verksamhetsområde 
motsvarade vid mitten av år 1971 ca 144 000 helårsarbctande. 

Transportsektorn 

Investeringar och underhåll inom samfärdselsektorn inberäknat post

och teletjänster uppgick under år 1970 till ca 8,3 miljarder kr. I detta 
belopp ingår inte till privat konsumtion och firmahiltrafik hänförliga 

fordonsinvesteringar. Av samtliga nyinvesteringar (räknat brutto) i lan
det svarade samfärdsclsektorn för ca 15 % . 

Det inrikes p e r s o n t r a n s p o r t a r b e t e t · har under perioden 
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Fig. 1. Det inrikes persontransportarbetet under perioden 1950-1975 

1960- 1970 ökat med ca 6,5 % per år till drygt 80 miljarder personkm. 
Enligt prognoser utarbetade i samband med långtidsutredningen har per
sontransportarbetet beräknats till ca 94 miljarder personkm år 1975 
(fig. 1). De beräknade förändringarna i persontransportarbetet grundas på 
antagandet att trafikens nuvarande fördelning på olika transportmedel 
för olika reseavstånd i stort sett kommer att bestå. Även om biltranspor
terna liksom hittills kommer att svara för den övervägande delen av de 
kortväga transporterna, synes den kollektiva lokaltrafiken komma att 
öka fram till år 1975. Även totalt sett kommer enligt långtidsutred
ningens prognos de kollektiva transportmedlens transportarbete att 

växa. 
Det totala inrikes g o d st r an s p o r t ar b e te t beräknas ha ökat 

med drygt 8 % per år under perioden 1960-1970. Tillväxten i brutto
nationalprodukten uppgick under perioden till ca 4,5 % per år. ökning
en av trafiken har således liksom under 1950-talet varit kraftigare än 

inom den totala ekonomin. 
Enligt långtidsutredningens material väntas godstransportarbetet kom

ma att öka med ca 7 % per år fram till år 1975. 
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Fi~. 2. Fordonsbeståndets utveckling (logaritmisk skala) under perioden 
1950-1975 

Viigtrafik 

Vägtrafiken har - räknat i fordonskm - under 1960-talet ökat med ca 
7 % pe~ år. P e r s o n b il a r n a s t r a n s p o r t ar b e t e har ökat 
från 33 miljarder personkm år 1960 till 69 miljarder är 1970 och väntas 
öka till ca 81 miljarder år 1975. Prognoserna inneblir att antalet person
bilar växer till ca 2,9 milj. år 1975 (fig. 2). 

Den genomsnittliga årliga körlängden för personbilar uppgår f. n. 
till ca 1 500 mil, vilket innebär en viss mindre ökning jämfört med 
1960-talets början. 

L as t b i 1 ar n as g o d s t r a n s p o r t ar b e t e har under slutet 
av 1960-talet ökat med drygt 10 % per år. Detta inrn:blir att lastbilarnas 

andel :iv det totala godstransportarbetet ökat till ca 60 % . Förskjutning
en är en följd av dels en kraftig ökning av närtransporterna, vilka f. n. 

utgör närmare hälften av det totala godstransportarbetet, dels att den 
fjärrgående lastbilstrafikens konkurrensförmåga har ökat bl. a. genom 
vägnätets utbyggnad och förbättring i förening med större fordons
enheter. 

De statliga insatserna i fråga om byggande och drift av vägar och 



Prop. 1972: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 8 

gator har under hela 1960-talet hållits på en hög nivå för att tillgodose de 
krav som den ökande trafiken ställer. Vägnätets utbyggnad har i första 
hand inriktats på en anpassning av de allm1inna trafiklederna till trafik
arbetets ökning samt på sådana vägföretag som har särskild betydelse för 
näringslivets transporter. Även de kommunala och de enskilda inves
teringarna i vägar och gator har under det gångna decenniet ökat kraf
tigt. 

Längden av riksvägarna (inkl. motorvägar) och länsvägarna var i bör
jan av år 1971 12 250 km resp. 85 700 eller totalt ca 98 000 km. 
Uingden av det statliga och statsbidragsberättigade väg- och gatunätet 
ökade under perioden 19 56-1970 med knappt 15 % . Den totala väg
standarden har under 1960-talet förbättrats. Andelen väg med varakti

gare slitlager än gms var år 1971 47 9Ö mot 6 % år 1950. mirigheten 
har höjts så att år 1970 drygt hälften av det allmänna vägnätet och ca 
98 % av riksvägnätet är upplåtna för ett axeltryck av 10 ton och ett 
boggitryck av 16 ton. 

För b u d get året 1 9 7 2 I 7 3 föreslås en ökning av anslagen med 
156 milj. kr. till ca 2 214 milj. kr. Totalt föreslås att ca 1 080 milj. kr. 
investeras i allmänna och enskilda vägar. Driftanslagen föreslås ökade 
till ca 1 134 milj. kr. Härvid har anslaget till byggande av statliga vägar 
räknats upp med ca 40 milj. kr., anslaget till drift av statliga vägar 
med ca 88 milj. kr. och anslaget till bidrag till drift av kommunala vägar 

och gator med ca 22 milj. kr. Bidragen till enskild väghållning föreslås 
öka med drygt 5 milj. kr. till ca 83 milj. kr. Under kapitalbudgeten före

slås drygt 56 milj. kr. för investeringar i vägverkets förrådsfond. 
Förslag läggs fram i fråga om inriktningen av den framtida väg

planeringen m. m. i anslutning till redovisningen av vägplancutred
ningens betänkande Vägplan 1970. 

Järnvägstrafik 

G o d s t r a n s p o r t a r b e t e t v i d S J har visat en kraftig 
ökning. Under perioden 1967-1970 var den årliga ökningen av trans
portarbetet 9 % mätt i tonkm. Utvecklingen hävdar sig väl vid en in
ternationell jiimförelse. SJ:s relativa ökning av transportarbetet har un

der hela 1960-talet varit ungefär tre gånger så stor som det väst

europeiska genomsnittet. 

Vagnslasttrafiken svarar för den ojämförligt största delen av gods
trafiken. Fraktstyckegodsets konkurrenskraft har förbättrats bl. a. på 
grund av utökad hemforsling - s. k. tågbilgods. Vagnslastningen steg 
fram till sensommaren 1970 men har därefter varit vikande till följd 
av konjunkturdämpningen. För hela året noteras dock en ökning av 
den totalt transporterade godsmängden i ton med 5 % till 62,5 milj. 
ton. SJ:s trafikutveckling under perioden 1950-1970 framgår av fig. 3. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdcpartementet 9 

Miljoner resor Miljarder pcrsonkm 
och ton och tonkm 
180~-----~~-~~--------~--------18 

160 I--------+-~--- -+__j_-----16 
I I 
; i 

140 \ 

'\ ; 

' ! 1201' ...... ~ 
- "''~, 

~ 
1001-----------1-~~~ -------+-------- -- -- - -- 10 

so~------+~-----~ ..... ~~-----+ 

'- Resor 
.............. 

-------8 

------ Personkilometer 
601---~~'-"'"--'--..!~-----l---------+--....__ 6 

' ....... ...... _ 
Ton 

201--------+~-----_j__ ______ _j_ _____ ____;2 

O'----'--'---'----'--'-~_J___j__-.l._J__---'-------'-J__--'-----'-J__--'-----'--'---'--~O 
År 1950 1955 1960 1965 1970 

Fig. 3. SJ:s trafikutveckling under perioden 1950-1970 

Arbetskonflikten vid SJ i februari och mars 1971 orsakade ett inte 
oväsentligt trafikbortfall men godsmängden ökade trots detta under 
första kvartalet 1971 jämfört med samma period 1970 beroende på att 
strejken vid LKAB då medförde ett ännu större bortfall i ton räknat. 

Vagnslasttrafikens ökningstakt i tonkm väntas under första hälften 

av 1970-talet bli i genomsnitt ca 5 % per år. Den internationella gods
trafiken förutses liksom hittills bli ett särskilt expansivt inslag i vagns
lastutvecklingen. 

S J : s p e r son trafik har varit vikande under 1950- och 1960-
talcn. Under de senaste åren har dock nedgången i antalet resande upp
hört och förbytts i en viss ökning till följd av den v~ixande pendeltra
fiken inom storstockholmsområdet. Ar 1970 uppgick antalet järnvägs-

1* Riksdagen 1972.1 saml. Nr 1. Bil. 8 
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Fig. 4. Med lastfartyg i utrikes fa1i transporterat gods på svenska hamnar 

resor till 57,1 milj., varav 32 milj. utgjordes av pendeltågresor. 
SJ räknar med att även i fortsättningen kunna hävda sig väl i trafik

starka relationer på medellånga avstånd (300-700 km) och i pendeltågs
trafik. I övrigt förutses oförändrat eller minskande reseantal. 

För b u d g e t å r e t 1 9 7 2 I 7 3 föreslås för SJ en investerings
ram på ca 337 milj. kr., varav 145 milj. kr. beräknas för fasta anlägg
ningar och 142 milj. kr. för rullande materiel. 

I stort sett innebär den föreslagna investeringsramen en fortsatt sats
ning på personalbesparande, säkerhets- och kapacitetshöjande inves
teringar, såsom förstärkning av spåröverbyggnaden, anläggning av nya 

ställverk och fortsatt snabb utbyggnad av fjärrblockeringssystemet. I 
ramen ingår även anskaffning av nya lok och godsvagnar för att dels 
klara den väntade trafikökningen, dels modernisera och anpassa den 
rullande materielen till de krav som högre hastigheter, ökad lastvikt och 
automatkoppeldrift väntas medföra. 

Ersättningen till SJ för drift av icke lönsamma järnvägslinjer m. m. 

föreslås öka till 322 milj. kr. 
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Fig. 5. Antalet landningar på luftfartsverkets flygplatser (inkl. militära flyg
platser med reguljär civil trafik) under perioden 1961-1970 

Sjöfart 

Godsomsättningen på lastfartyg i u t r i k e s s j ö f a r t över de svens
ka hamnarna ökade mellan åren 1969 och 1970 från 70,2 till 73,7 milj. 
ton, dvs. med 5 % (fig. 4). Mineraloljorna ökade med 3,7 milj. ton me
dan övrigt gods låg kvar på ungefär oförändrad nivå. Färjegodset steg 
under samma tid från 8,1 till 9,5 milj. ton., dvs. med 17 % . 

Godstransporterna i i n r i k e s s j ö f a r t uppvisade mellan åren 
1969 och 1970 en ökning med 1 milj . ton till 14,2 milj. ton. Praktiskt 
taget hela uppgången avsåg mineraloljor. 

Världshandelsflottan uppgick vid halvårsskiftet 1971 till ca 247 milj. 
ton brutto och hade från föregående halvårsskifte ökat med ca 20 milj. 
ton, dvs. med drygt 8 % . Den svenska handelsflottans tonnage uppgick 
vid halvårsskiftet 1971 till 4,8 milj. ton brutto, vilket innebar ett i stort 
sett oförändrat tontal i förhållande till halvårsskiftet 1970. 

De svenska rederiernas intäkter i utrikes fart - sedan utgifter på ut
rikes ort dragits ifrån - utgjorde 1 893 milj. kr. för år 1970 att jäm
föra med 1 597 milj. kr. föregående år. 

För b u d g e t å r e t 1 9 7 2 I 7 3 beräknas för sjöfartsändamål på 

driftbudgeten ca 141,3 milj. kr. Under sjöfartsverkets fond beräknas en 
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investeringsram av 17 milj. kr. Under fonden för Södertälje kanal
verk anvisas 7,5 milj. kr. för att påbörja en utbyggnad av kanalen. För
slag läggs fram om en förbättrad sjömanspensionering. 

Luftfart 

Antalet landningar på de s t a t 1 i g a t r af i k f 1 y g p 1 a t s e r
n a ökade i utrikes linjefart med 3 % , i inrikes linjefart med 8 % 

och i utrikes chartertrafik med 7 % (fig. 5). 

Totala antalet av- och påstigande passagerare ökade med 9 % till 
ca 5,7 milj. Den kraftigaste ökningen uppvisade den utrikes linjefar
ten med 11 % . I inrikes linjefart blev ökningen 9 % och i utrikes 
chartertrafik 5 % . 

P e r s o n t r a n s p o r t a r b e t e t i inrikes luftfart ökade under år 
1970 med 10 % till 642 milj. personkm. 

F ö r b u d g e t å r e t 1 9 7 2 I 7 3 beräknas under luftfartsverkets 
fond investeringarna till 121,6 milj. kr., varav 88,3 milj. kr. faller på 
staten och resten, 33,3 milj. kr., utgör kommunala bidrag. Av de statliga 
investeringsutgifterna avser 28,7 milj. kr. arbeten på Malmö-Sturups 
flygplats, som beräknas tas i bruk i slutet av år 1972, och 23,6 milj. kr. 
arbeten på Arlanda flygplats, bl. a. projektering av det nya stationsom
rådet. För utrednings- och projekteringsarbete avseende den nya flyg
platsen i göteborgsregionen beräknas 3,9 milj. kr. Bland övriga investe
ringar kan nämnas en fortsatt upprustning av säkerhetsanläggningarna 
i luftleder m. m. och av verkets fordonsmateriel, bl. a. brandbilar. 

Det internationella samarbetet 

En nordisk ämbetsmannakommitte för transportfrågor har tillsatts. 
Kommitten har utarbetat ett förslag till nordisk överenskommelse om 
samarbete på transport- och kommunikationsområdet. 

De svensk-danska regeringsöverläggningarna om fasta förbindelser 
över Öresund har legat nere i avvaktan på att ställning tas på dansk 
sida till bl. a. prioriteringen av vissa större trafikprojekt. Under år 1971 
har kontakter i frågan hållits på tjänstemannaplanet. 

Inom Europeiska transportministerkonferensen (CEMT) fortsätter ar

betet bl. a. med att söka få till stånd lättnader i restriktioner för den in
ternationella godstrafiken på landsväg. 

En ny överenskommelse om person- och godsbefordran på väg har 
undertecknats av Sverige, Danmark, Norge och Finland. För den in
ternationella landsvägstrafiken träffas i allt större utsträckning bilaterala 
överenskommelser. Landtransportkommitten inom FN:s ekonomiska 
kommission för Europa (ECE) arbetar med trafiksäkerhetsfrågor och 
med harmonisering av de nationeHa reglerna för landtransporter. 

Förhandlingar i syfte att skärpa ECE-reglerna på bilavgasområdet har 
inletts. Sverige tar aktiv del i dessa förhandlingar. 

På järnvägstrafikens område fortsätter bl. a. översynen av reglerna 
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om transport av farligt gods. Sverige är medlem i administrativa kom
mitten för Centralbyrån för internationella järnvägstransporter. 

Inom ECE, CEMT och Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling (OECD) pågår arbete för en bättre samordning av land
och sjötransporterna. Sverige deltar bl. a. i arbetet inför FN:s konferens 
1972 om containertrafiken. 

Den tilltagande flaggdiskrimineringen och andra problem inom den 
internationella sjöfarten behandlas i sjötransportkommitten inom OECD 
och i den s. k. Consultative Shipping Group (CSG), ett organ för sjö
fartsministrarna i 13 länder. Arbetet inriktas på att söka främja en fri 
och effektiv internationell sjöfartspolitik. Ett sjöfartsministermöte har 
hållits i Tokyo. 

Världshandelskonferensens (UNCTAD) sjöfartskommitte har antagit 
resolutioner som stöder utvecklingsländernas strävan att bygga upp egna 
handelsflottor. 

På det sjöfartstekniska och nautiska området fortsätter arbetet bl. a. 
inom Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen (IMCO), där Sve

rige är medlem av sjöfartssäkerhetskommitten. 
I oljeskyddskonventionen har ändringar antagits som bl. a. begränsar 

storleken av oljetankar i tankfartyg. Vidare har antagits en konvention 
om en internationell fond för ersättning vid oljeskador och en konven
tion om skadeståndsansvar vid sjötransport av nukleära substanser. 

Den internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) har behand
lat bl. a. siikerhetsfrågor och miljövårdsfrågor. En kommitte för frågor 
om överljudsflyg har tillsatts. Sverige har en representant i kommitten. 

Förhandlingar om internationellt samarbete i fråga om luftfartssatelli
ter har ägt rum i syfte att åstadkomma bl. a. bättre flygtrafiktjänst, 
friimst för nordatlantflyget. 

Trafiksäkerheten 

Ett omfattande arbete har under det gångna året utförts för att främja 
trafiksäkerheten. 

Under året har meddelats bestämmelser om strålkastarrengörare på 
bilar, underkörningsskydd på större lastbilar och släpvagnar samt sido
markeringar på vissa bussar, lastbilar och släpvagnar. Statens trafiksäker
hetsverk har fått i uppdrag att utarbeta förslag till standardisering och 
förenkling av säkerhetsbälten och deras låsanordningar. Verket har 

utfärdat nya föreskrifter avseende vägmärken och trafikanordningar 
samt ändrade och kompletterande bestämmelser om fordon och fordons
utrustning. Vidare har verket fastställt nya kursplaner för förarutbildning 
på personbil och lätt lastbil samt motorcykel. Verkets informationsverk
samhet har bl. a. tagit sig uttryck i en omfattande bilbälteskampanj, som 
syftar till att förmå biltrafikanterna att använda säkerhetsbälte under 

färd. 
Under sommaren 1971 har - liksom under föregående sommar - i 



Prop. 1972: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 14 

samverkan med bl. a. berörda organisationer och företag inom den yrkes
mässiga lastbilstrafiken inskränkningar skett vid vissa mera trafikbe
lastade veckoslut i fråga om trafik med tyngre lastbilar i syfte att öka 
framkomligheten på våra vägar. 

Vid samhällsplaneringen ägnas trafiksäkerhetsaspekterna allt större 
uppmärksamhet. I kommunernas planeringsarbete tillämpas av statens 
vägverk och statens planverk utgivna riktlinjer för stadsplancring med 

särskild hänsyn till trafiksäkerhet. Försöksverksamhet med trafiksane
ring pågår vidare i vissa fatorter för att få fram vägledning för hur nu
varande trafikmiljö skall förändras till förmån för en förbättrad trafik

säkerhet. 
Statsmakterna har beslutat om införande av helt nya, centrala ADB

baserade bil- och körkortsregister, som byggs upp successivt med början 
i Uppsala län i januari 1972. I samband härmed införs efterhand ny 
typ av registreringsskyltar liksom nya differentierade körkort. Med hän
syn till de påtagliga fördelarna från trafiksäkerhetssynpunkt kommer de 
nya registreringsskyltarna att utföras i reflekterande material. Körkor
ten, som skall bytas ut vart tionde år, utformas och differentieras i hu
vudsaklig överenssHimmclsc med 1967 års riksdagsbcslut och den inter
nationella vägtrafikkonventionen. De nya systemen för bil- och kör
kortsregistrering byggs upp i etapper. De för den första etappen, som 
inleds den 1 januari 1972, erforderliga författningarna har utfärdats. 
Den fr. o. m. den l januari 1971 inrättade bitregisternämnden leder upp
byggnaden av de nya registerna och svarar för planering, systemutveek
ling och idrifttagning. Nämnden avses vara verksam till dess att register
omläggningen i sin helhet genomförts. 

Det år 1968 införda systemet med differentierade hastighetsgränser, 
som tillämpas på prov, har vidareutvecklats sa att maximihastigheterna 
utanför tätbebyggda områden fr. o. m. juni 1971 bestäms till 70, 90, 
110 eller 130 km/tim med hänsyn till vägstandard och trafikintensitet. 
Avvikelser frän 70 km/tim, som är den nya bashastigheten, beslutas 
av statens trafiksäkerhetsverk efter samråd med berörda myndigheter. 

Svensk ledamot har utsetts i ett Nordiskt trafiksäkerhetsråd. Rådet 

skall fungera som ett kontakt-, samordnings- och planeringsorgan i frå

ga om nordiskt samarbete på trafiksäkerhetsområdet. Enligt för rådet 

fastställda stadgar skall rådet i sin verksamhet biträdas av två permanen
ta samarbetsorgan, nämligen Nordisk kommittc för vägtrafiklagstiftning 
(NKVl och Nordisk kommitte för trafiksäkerhetsforskning (NKT). Sve

rige har under år 1971 genom trafikstikerhetsverket varit representerat 
dels - efter inbjudan av hl. a. transportdepartementet i USA - vid sam
manträden om arbetet på en experimentell siikerhetsbil, dels i samman
träden med en på initiativ av brittiska regeringen bildad europeisk mel
lanstatlig teknisk kommitte om utveckling av experimentella säkerhets

fordon. Inom CEMT och ECE m. fl. internationella samarbetsorgan fort

sätter vidare arbetet med olika frågor avseende trafiklagstiftning och 



Prop. 1972: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 15 

Miljoner forscindclscr Miljoner försändelser 
1000 

800 

,.,,,,..--~ 
/ ---~och po~ort _,,,.,--

1000 

900 900 

800 

i.-----
700 ---- ~ 700 

Tidningsexemplar 

-
600 600 

-· ;'r 

---- ,.,. 
Mass- och gruppkorsb~!!.~ 

_ _. ... 
_. 

, ·--... ,_.-

500 500 

400 400 

, 
.... -""--....... ,., _ .... 

~' 

300 300 --Övriga korsband ....----
200 200 

100 

---0 
År 1961 

---i-- --- ~~ ------!---
100 

---
0 

1970 62 63 65 66 67 69 

Fig. 6. Antalet postförsändelser under perioden 1961-1970 

trafiksäkerhet i övrigt. 
AB Svensk biJprovning har under året fortsatt att sammanställa och 

publicera statistiska uppgifter från kontrollbesiktningsvcrksamhcten av 
värde i trafiksäkerhctsarbctet. 

Den tidigare aviserade författningstckniska överarbetningen av väg
trafiklagstiftningen har påbörjats och kommer att intensifieras under 
år 1972. Avsikten iir att genom de nya bestämmelserna bl. a. skall ske 
en anpassning till 1968 års Wienkonvention och de kompletterande 
Europa-överenskommelserna. 

För bu d get år e t 1 9 7 2 / 7 3 föreslås anslag till trafiksäkcr

hetsverkct med tillsammans ca 30 milj. kr., innebärande en ökning med 

ca 3,6 milj. kr. ökningen medger bl. a. ytterligare aktiviteter ifråga 
om utrednings- och informationsverksamhetcn. För kostnader i samband 
med fortsatt utveckling av de nya bil- och körkortsrcgisterna m. rn. före
slås ett anslag om drygt 26 milj. kr. 

Postverket 

Efterfrågan på postvcrkets tjänster steg under budgetåret 1970/71 

och postvolymen, mätt i portointäktcr i fasta priser, ökade med 2,3 % 
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jämfört med en ökning på endast 0,2 % under föregående budgetår. Un

der hösten 1970 var ökningen 5 % , men den gynnsamma utvecklingen 
bröts i början av år 1971, då arbetsmarknadsläget och den all
männa konjunkturnedgången medförde en markant försämring. Det sam
man.lagda beloppet för kassatransaktioner och gireringsuppdrag steg med 
11 % från 1 192 till 1 325 miljarder kr. Utvecklingen av antalet för
sändelser samt kassatransaktioner och gireringsuppdrag under den se
naste tioårsperioden framgår av fig. 6 resp. fig. 7. Postgirorörelsens 
omsättning steg under år 1971 med 12 % mot 11,6 % under år 1970 
och inlåningen i postsparbanksrörelsen ökade med 14,8 % mot 8,3 % 

under föregående år. Den totala inlåningen i Postbanken uppgick vid 
utgången av år 1971 till ca 14,9 miljarder kr. och Postbanken håller 
därmed sin ställning som landets största in.låningsinstitut. Under det se
naste budgetåret ökade Postbankens fasta placeringar med 470 milj. kr. 
eller med 3,3 % . Två tredjedelar härav kanaliserades till bostadskredi
ter, inkl. förvärv av obligationer. 

Portointäkterna, som tillsammans med Postbankens ränteintäkter ut

gör den dominerande posten bland postverkets intäkter, ökade under 
budgetåret 1970/71 med 81 milj. kr. till 1 094 milj. kr. Härav är 35 
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milj. kr. att hänföra till en redovisningsteknisk omläggning. Räntein

täkterna i Postbanken ökade under budgetåret med drygt 7 % till 1 13 8 
milj. kr. Postverkets totala intäkter ökade med 8 % till 2 520 milj. kr. 

och rörelseresultatet före avskrivningar blev 49,9 milj. kr. Efter av
skrivningar och bokslutsdispositiorier redovisades - inklusive räntan på 
Postbankcns statsverkslån - ett överskott på 11,6 milj. kr. 

Personalkostnaderna ökade under budgetåret med mer än 13 % eller 
med 165 milj. kr. till l 393 milj. kr. Volymmässigt ökade emellertid per
sonalkostnaderna med endast ca 2 % . Trots fortsatta rationaliseringar 

ökade antalet årsanställda under år 1970 med 1 040 efter att ha minskat 
med 1 700 under åren 1967-1969. Huvuddelen av personalökningen 

hänförde sig till de personalgrupper som i första hand påverkas av den 
fortgående urbaniseringen. 

Vid utgången av budgetåret 1970/71 var 90 % av postförsändelser
na försedda med postnummer. Den gynnsamma utvecklingen har med
fört att övergången till fullständig postnummersortering beräknas vara 

helt genomförd redan under budgetåret 1971/72. 
Omkring årsskiftet 1972-1973 kommer en brevsorteringsmaskin att 

levereras till Stockholms bangårdspostkontor vilket innebär att den ma
skinella brevsorteringen kan påbörjas under år 1973. Den kommer att 

omfatta en stor del av den dagliga brevposten i stockholmsområdet 
och kommer att helt baseras på postnummer. 

Postbanken har fått Kungl. Maj:ts tillstånd att tillsammans med Sve
riges Kreditbank teckna aktier i ett nybildat kreditaktiebolag, Svensk 
Bostadsfinansiering Aktiebolag BOF AB. Bolaget skall framför allt läm
na långfristiga lån mot inteckningar. Postbanken har tecknat aktier på 
nominellt 10 milj. kr. BOFAB började sin verksamhet under andra halv

året 1971. 
Från och med februari 1971 gäller ett avtal mellan Postbanken och 

de övriga bankinstituten. Avtalet innebär att löne- och pensionsmedel 
numera automatiskt och utan kostnad för kunden kan överföras till 
konto hos Postbanken från vilken bank som helst inom banksystemet 
eller tvärtom. 

Under det gångna året utökade postverkets helägda dotterbolag Tid
ningstjänst AB sina åtaganden väsentligt och vid budgetårets slut utde

lades 560 000 tidningar per dag med bud anställda hos bolagets entre

prenörer. 
Investeringarna för postverket avser i huvudsak byggnader och bilar. 

För budgetåret 1 9 7 2 I 7 3 föreslås en investeringsram på 37,3 
milj. kr. Investeringsramen kommer att möjliggöra igångsättning av ett 

nytt bangårdsposthus i Malmö. 

Televerket 
Utvecklingen inom televerket kännetecknas alltjämt av en stark 

expansion av telefon- och telexrörelsen, medan telegrafrörelsen upp-
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Fig. 8. Antalet telefonapparater under perioden 1963-1971 (logaritmisk skala) 

visar en fortsatt tillbakagång. 
Antalet beställningar av nya telefonapparater uppgick under budget

året 1970/71 till 304 100 jämfört med 304 800 under föregående bud
getår. Totala antalet telefonapparater anslutna till televerkets nät utgjor

de i juni 1971 4,6 miljoner, vilket motsvarade 567 apparater per 1 000 

invånare. Endast USA har en högre telefontäthet. Fram till år 1980 
förutser televerket en fortsatt ökning av antalet telefonapparater, så att 

telefontätheten vid slutet av 1970-talet beräknas vara ca 700 apparater 
per l 000 invånare. I fig. 8 visas hur antalet telefonapparater utvecklats 
under de senaste åren. Uppdelning har härvid gjorts på telefonapparater 
i permanenta bostäder, fritidshus samt näringsliv och administration. 

Totalt utväxlades under budgetåret 1970/71 5,4 miljarder inländska 
samtal. Den inländska telefontrafiken är nu nästan helt automati

serad. Möjligheterna till automatisk telefontrafik med utlandet har un
der budgetåret ytterligare ökat, vilket medförde att 73 % av utlands

trafiken vid utgången av budgetåret 1970/71 expedierades på automa-
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tisk väg. Motsvarande siffra utgjorde 66 % [1ret innan och beräknas i 
juni 1972 utgöra ca 90 %. 

Telexrörelsen expanderar fortfarande kraftigt. Antalet telcxanslut
ningar i televerkets nät ökade från 7 200 vid början av budgetaret 
1970/71 till 8 000 vid dess slut, en ökning med 11 %. 

Televerkets intäkter inkl. ersättning för rundradioverksamheten var 

för budgetåret 1970/71 2 819,3 milj. kr. och kostnaderna inkl. av
skrivningar 2 669,3 milj. kr. Det redovisade överskottet blev salcdcs 
150 milj. kr. 

Televerket har beslutat att successivt införa ett hela landet täckande 
nytt mobiltelcfonsystem (MTD). Systemet kommer att medge trafik 

såväl mellan mobila enheter inbördes som trafik mellan mobil enhet och 
telenätet. Avsikten är att man framdeles även skall kunna erbjuda viss 

samtrafik med motsvarande manuella mobiltelefonsystem i våra nordis
ka grannländer. Utbyggnaden av systemet kommer att ske i etapper. I 

första etappen introducerades tjänsten i Mälardalen under hösten 1971. 
Som ett medel att öka kapaciteten i telenäten har i USA utvecklats 

ett nytt transmissionssystem med s. k. pulskodmodulering (PCM). Med 

hjälp av denna teknik kan överföringskapacitetcn på redan befintliga 
kablar flerfaldigas. Under våren 1971 har televerket inlett ett fältprov 
i stockholmsområdet med denna typ av system. 

Sedan år 1962 har televerket tillhandahållit dataöverföringsutrust
ning (modemer) på abonnemangsbasis. F. n. ökar antalet inkopplade 

modemer mycket snabbt. Den årliga ökningen utgör omkring 100 % . 

Den 1 januari 1971 var ca 1 300 modemer installerade. Televerket ut

reder f. n. frågan om ett separat allmänt datanät. 
På det internationella området tilldrar sig telekommunikationer via 

satellit särskilt intresse. De förhandlingar rörande definitiva arrangemang 
för det världsomfattande telesatellitsamarbetet inom INTELSAT-kon
sortiets ram, som inleddes i början av år 1969 avslutades i Washington 
under våren 1971. Förhandlingsresultatet - för vilket redogjorts i prop. 
1971: 149 - innebär bl. a. att det internationella konsortium, som sva
rat för de provisoriska arrangemangen ersätts av en mellanstatlig orga
nisation. En sedan mitten av 1960-talet pågående utredning om ett eu
ropeiskt telesatellitprogram fortsätter i samarbete mellan Europeiska 
post- och telesammanslutningen (CEPT). Europeiska rymdforskningsor
ganisationen (ESRO) och Europeiska radiounionen (EBU). Siktet iir in
ställt på ett europeiskt telekommunikationssystem via satellit i drift vid 
slutet av 1970-talet. Den gemensamma nordiska jordstationen i Tanum, 
som är avsedd att användas för överföring av telefon-, telegraf-, telex
och datameddelanden samt televisionsprogram via satellit, togs i drift 

i december 1971. 
Det av televerket och L M Ericsson gemensamt ägda utvecklings

bolaget ELLEMTEL började sin verksamhet sommaren 1970 och ha

de sommaren 1971 drygt 100 anställda. 
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I fråga om investeringar i teleanläggningar föreslås för budgetåret 
1972/73 en investeringsram av 711 milj. kr. 

Sammanställning 

Anslagen för nästa budgetår inom kommunikationsdepartemcntets 
verksamhetsområde beräknas till sammanlagt 4 377,7 milj. kr. Härav 
hänför sig 3 031,7 milj. kr. till driftbudgeten och I 346 milj. kr. till 
kapitalbudgeten. I följande sammanställning har en grov specifikation 
gjorts av anslagen och förändringarna på olika anslagsgrupper. 

DRIFTBUDGETEN 
Sjätte huvudtiteln 
A. Kornrnunikationsdeparte-

mentet m. rn. 
B. Vägväsendet 
C. Trafiksäkerhet 
D. Sjöfart 
E. Institut m. m. 
F. Diverse 

Summa för driftbudgeten 

KAPIT ALBUDGETEN 
I. Statens ajfärsverksfonder 

A. Postverket 
B. Televerket 
C. Statens järnvägar 
D. Luftfartsverket 

Il. Statens allmänna fastighets/ond 
IV. Statens utld11ingsfo11der 
V. Fonden för ldneunderstöd 
IX. Dfrerse kapitalfonder 

Statens vägverks förrådsfond 
Sjöfartsverkets fond 
Fonden för Södertälje 
kanalverk 
Summa för kapitalbudgeten 

Totalt för kommunikations
departemcntet 

Anvisat 
1971/72 

9,3 
2 057,6 

52,4 
122,9 

78,2 
442,2 

2 762,6 

29,0 
631,4 
363,6 

65,1 
0,0 
0,0 

15,0 

56,2 
12,2 

1172,5 

3 935,2 

Förslag 
1972/73 
milj. kr. 

9,1 
2 214,0 

64,7 
141,3 
106,4 
496,3 

3 031,7 

41,0 
777,6 
342,2 

88,0 

0,0 
15,0 

56,2 
18,5 

7,5 
1346,0 

4 377,7 

Förändring 

- 0,2 
+156,3 
+ 12,3 
+ 18,3 
+ 28,2 
+ 54,0 
+269,0 

+ 12,0 
+146,2 
- 21,4 
+ 22,9 

0,0 

+ 6,3 

+ 7,5 
+173,5 

+442,5 

För att komplettera bilden av kommunikationsdepartementets verk
samhetsområde bör nämnas, att kostnaderna för statens affärsdrivande 
verk inte tas upp på riksstaten utan i stirskilda driftstater, som Kungl. 

Maj:t fastställer. De sammanlagda kostnaderna - exkl. avsättning till 
värdeminskningskonton - för postverket, televerket, statens jtirnvägar 
och luftfartsverket har för innevarande budgetår beräknats till ca 7 mil

jarder kr. Kostnaderna täcks av verkens intäkter. 
Antalet statligt anställda, uttryckt i helårsarbetande, inom departe

mentets verksamhetsområde utgör i genomsnitt ca 144 000 under inne
varande budgetår. Därav hänför sig ca 128 000 till de fyra nämnda 

affärsverken. 
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Utdrag av protokollet över kommunikationsärcnden, hållet inför Hans 
Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 197.2. 

Närvarande: Statsministern PALME, ministern för utrikes iirendenn 
WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, 
HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODH
NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LöFBERG, LlDBOM, 
CARLSSON, FELDT. 

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Norling, anmä
ler de frågor som gäller utgifterna för budgetåret 1972/73 inom kom
munikationsdepartementcts verksamhetsområde och anför. 

DRIFTBUDGETEN Sjätte huvudtiteln 

A. KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Kommunikationsdepartementet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

Personal 
~andläggande personal 
Ovrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar m. m. 
Expenser 

5 151 000 
5 634 000 
5 968 000 

1971/72 

42 
37 

79 

5 260 000 
8 000 

100 000 
266 000 

5 634 000 

Beräknad 
ändring 
1972/73 

+1 

+1 

+300 000 
+ 10 000 

+ 24000 

+334 000 
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Den 1 januari 1972 har en kansliorganisation för regeringsrätten in
rättats. Eftersom departementets befattning med regeringsrättsmålen upp
hört minskar medelsbehovet under förevarande anslag med 191 000 kr. 

Medelsbehovet under anslaget ökar med 486 000 kr. till följd av 
pris- och löneomräkning m. m. Jag beräknar vidare medel för viss för
stiirkning inom trafiksäkerhetsenheten samt för en ny biträdestjänst. 

Under åberopande av det anförda samt med hänvisning till samman
ställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Kommunikationsdepartementet för budgetåret 1972/73 
anvisa ett förslagsanslag av 5 968 000 kr. 

A 2. Kommitteer m. m. 

1970171 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

3 842 000 
13 320 000 

2 730 000 

Reservation 112 000 

1 Varav 1200000 kr. på tilläggsstat (prop. 1971: 145 bil. 4, TU 1971:25, 
rskr 1971: 304). 

Efter frånräkning av det på tilläggsstat anvisade engångsbeloppet för 
budgetåret 1971I72 behöver anslaget med hänsyn till den beräknade 
omfattningen av kommitteverksamheten ökas med 610 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett n::

scrvationsanslag av 2 730 000 kr., därav hälften att avräknas 
mot automobilskattemedlen. 

A 3. Extra utgifter 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

371 000 
330 000 
430 000 

Reservation 199 000 

Under budgetåret 1972/73 infaller Sveriges meteorologiska och hyd
rologiska instituts hundraårsjubileum. I anledning härav planerar institu

tet att bl. a. utge en minnesskrift samt anordna ett symposium. Då in
stitutet saknar medel att bestrida kostnader av ifrågavarande slag bör 
under anslaget Extra utgifter anvisas 75 000 kr. för ändamålet. Vidare 
bör anslaget med hänsyn till kostnadsstegringar räknas upp med 25 000 

kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1972/73 anvisa ett rescr

vationsanslag av 430 000 kr. 
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B. VÄGVÄSENDET 

Statens vägverk 

Statens vägverk är central förvaltningsmyndighet för ärenden rörande 
allmänna vägar och gator samt statsbidrag m. m. till den kommunala 

och enskilda väghållningen. Verket utövar även viss tillsyn över enskilda 
järnvägar, spårvägar och tunnelbanor. 

I sin ämbetsutövning har verket omfattande samråd och kontakt
ter med bl. a. planerande, naturvårdande och trafiksäkerhetsfrämjande 
myndigheter och organ på såväl central som regional nivå. 

Den centrala verksamheten är fördelad på driftavdelningen, byggnads
avdelningen, tekniska avdelningen, ekonomiavdelningen, administrativa 
avdelningen och rcvisionssektionen. På det regionala planet finns en 
vägförvaltning i varje län, sju byggnadsdistrikt samt ett antal projek
teringskontor. De lokala enheterna är drift- och arbetsområden. J pla
neringshänseende är verksamheten fördelad på planläggningsområden. 

Väg- och trafiklagstiftningen innehåller de grundläggande bestämmel
serna om väghållningen, vilken omfattar byggande och drift av väg. Ny 
väglag samt därav följande ändringar i vissa andra lagar och förordning

ar har utfärdats med giltighet från och med den 1 januari 1972. 
Statens vägverk har i skrivelse den 25 augusti 1971 lagt fram förslag 

till anslag för budgetåret 1972/73 m. m. Vidare har en årsrapport läm

nats för verksamhetsåret 1970. 
Innan jag går in på dessa frågor, anhåller jag att få redogöra för det 

betänkande Vägplan 1970 (SOU 1969: 56, 57) angående den framtida 
vägplaneringen m. m., som vägplancutredningen avHimnade i december 
1969. 

I. Utredningsförslag angående den långsiktiga vägplaneringen m. m. 

Inledning 

Vägplaneutredningens huvuduppgift var att mot bakgrund av uppgif

ter om aktuell vägstandard och prognoser över framtida efterfrågan på 
väg- och gatutjänster söka finna den från samhlillsekonomisk synpunkt 
lämpligaste användningen av tillgängliga statliga väghållningsresurser 
under perioden 1970-1984. 

Utredningens betänkande har varit föremål för en omfattande re
missbehandling. Yttranden har avgetts av rikspolisstyre/sen, överbe

fälhavaren (ÖB), statens järnvägar (SJ), statens viigverk, statens trafik-
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säkerhetsverk, sjöfartsverket, luftfartsverket, statens väginstitut, statens 

trafiksäkerhetsråd, transportnämnden, statskontoret, statistiska central

byrån, riksrevisionsverket, skogsstyrelsen, statens naturvårdsverk, kom

merskollegium, överstyrelsen för ekonomiskt försvar, arbetsmarknads
styrelsen (AMS), statens planverk, domänverket, vägkostnadsutredning

en, hamnutredningen, bilskatteutred11i11gen, länsstyrelserna i Stockholms, 

Södermanlands, Jönköpings, Kro11obergs, Kalmar, Blekinge, Kristian

stads, Malmöhus, Hallands, Göteborgs och Bohus, Alvsborgs, Skara

borgs, Viirmlands, Västmanlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorr

lands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbotte11s län, lngenjörsveten

skapsakademiens tra11sportforsk11ingskommission, Svenska kommunför

bundet, Näringslivets trafikdelegation, Skogsbrukets motortransportkom

mitte, Landsorganisationen i Sverige (LO), Kooperativa förbundet (KF), 

Riksförbundet Landsbygdens folk (RLF), Cykel- och Mopedfrämjandet, 
Svenska teknologföreningen, Svenska lokaltrafikföreningen, Norrlands

förbundet och Sågverkens riksförbund. Vidare har Svenska vägför

eningen, Motororganisationernas samarbetsdelegation, Svenska åkeri-. 

förbundet och Sveriges bilindustri- och bilgrossistförening avgett gemen
samt yttrande till vilket Svenska byggnadsentreprenörföreninge11 i hu

vudsak anslutit sig. 

Statens naturvårdsverk har bifogat yttrande från Svenska natur
skyddsföreningen. Kommerskollegium har berett samtliga handelskam
rar tillfälle att avge yttrande i ärendet. Statens planverk har bifogat 
yttrande från länsarkitekten i Blekinge län samt utdrag av yttranden av 
länsarkitekterna i Kalmar, Kristianstads, Göteborgs och Bohus samt 
Västmanlands län. Länsstyrelserna har bilagt yttranden från bl. a. läns
vägnämnder, landsting, vägförvaltningar, handelskamrar, kommunför
bund, städer, föreningar och sammanslutningar. 

I prop. 1971: 1 (bil. 8 s. 52-53) angav jag bl. a. att den rad av viktiga 
frågor som tas upp i betänkandet krävde ingående och allsidiga övervä

ganden och då även med beaktande av de många synpunkter som re
missinstanserna anfört och anmälde samtidigt min avsikt att återkom
ma till dessa spörsmål vid en senare tidpunkt. Beredningen av vägplane

utredningens betänkande är nu avslutad. 

Utred11ingen 

Inom ramen för sin huvuduppgift har utredningen satt som sitt främs
ta mål att utveckla en metodik för den långsiktiga vägplaneringen där 
samhällsekonomiska kalkyler används såväl vid val av vägbyggnads
och vägunderhållsstandard för olika vägar som vid inbördes angcfögen
hetsgradering av vägbyggnadsprojekt och andra vägförbättrande åtgär

der. 
Utredningen sammanfattar huvudmomenten vid en långsiktig vägpla

nering enligt följande: 
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1. beräkning av efterfrågan på vägtjänster 
2. val av metodik och normer vid ekonomisk värdering av skilda ut

formningar av trafiksystem 

3. beräkning av lämplig byggnads- och underhållsstandard för olika 
typer av trafikleder 

4. inventering av investeringsbehov, angcUigcnhetsgradering av dessa 
samt beräkning av driftkostnader 

5. antagande om resursutrymme och möjlig produktionsvolym samt 
beräkning av lämplig anslagsutveckling och anslagsfördelning. 

Framtida efterfrågan på vägtjänster 

Som utgångspunkt för sina överväganden har utredningen sökt kart
lägga den framtida efterfrågan på vägtjänster. Denna bestäms enligt 
utredningen av bl. a. den ekonomiska utvecklingen, befolkningsutveck
lingen och fordonsbeståndsutvecklingen samt av väg- och gatusystemets 
standard och prissättningen på vägtjänster och konkurrerande transport
tjänster. I sistnämnda hänseende konstateras att ändringar av prissätt
ningen till följd av bl. a. bilskatte- och vägkostnadsutredningarnas arbete 
inte kunnat beaktas av vägplaneutrcdningen som alltså uppgjort sina 
prognoser bl. a. utifrån hittillsvarande regler för vägtrafikbeskattningen 
m.m. 

Enligt utredningen uppgick det t o t a 1 a i n r i k e s g o d s t r a n s
portar betet år 1966 till ca 36 miljarder tonkm, varav ca hälf
ten eller ca 18 miljarder tonkm hänförde sig till transporter med 
lastbil. Som jämförelse nämns att motsvarande volymer enligt progno
>ema i 1957 års vägplan för år 1965 angavs till 25-30 miljarder ton

km resp. 10-13 miljarder tonkm. Den faktiska utvecklingen överträffade 
således icke oväsentligt de tidigare bedömningarna. 

För tiden efter 1965 erinrar utredningen om att bl. a. 1965 års lång
tidsutredning upprättat prognoser för utvecklingen av lastbilarnas trans
portarbete som innebär att detta fram till år 1980 beräknats öka med 
6-8 % årligen till totalt 27-32 miljarder tonkm, vilket är en betydligt 

svagare ökningstakt än den faktiska utvecklingen fram till år 1965. 
Även Industrins utredningsinstitut (IUI) har gjort beräkningar av 

utvecklingen av lastbilstransporterna under motsvarande period. Enligt 
de senaste som utfördes år 1968 och som innebar en revidering av ti

digare prognoser med hänsyn till vissa aktuella uppgifter uppskatta
des lastbilarnas transportarbete år 1980 komma att uppgå till 50 a 54 
miljarder tonkm. 

Långtidsutredningens och IUI:s prognoser byggde på bl. a. förutsätt

ningen om ett visst samband mellan godstransportutvecklingen och ök
ningen av bruttonationalprodukten resp. industriproduktionen. Vägplane
utredningen konstaterar för sin del att det synes ligga närmast till hands 
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att söka utnyttja det senare sambandet som underlag för att beräkna 
den framtida efterfrågan på godstransporter. Även om den tidigare 
konstaterade samvariationen mellan industriproduktionen och godstrans
portarbetets tillväxt på längre sikt kan komma att ändras - vilket gör 
bedömningarna osiikra 01.:h medför svårigheter vid fördelning av de 
prognosticeradc volymerna på transportmedel - anses metoden före
dömligt enkel och bör med hänsyn till bl. a. de brister som transport
statistiken ändå är behäftad med kunna användas för den period som 
utredningens uppdrag avser. 

Utredningens prognoser - som utgått från den av IUI för år 1966 
beräknade volymen för det totala inrikes godstransportarbetet, ca 36 

miljarder tonkm - innebär i genomsnitt för lastbilarna att närtranspor
terna kan komma att fyr- eller femfaldigas och att fjärrtransporterna kan 
komma att tre- eller fyrfaldigas fram till år 1985. I konkreta tal skulle 
detta motsvara en genomsnittlig årlig ökning om 7,5-9 % resp. 6-7,5 % 
vilket skulle ge en totalvolym vid periodens slut om ca 57 resp. 8-15 

miljarder tonkm - sammanlagt 65-72 miljarder tonkm - för de båda 
grupperna. Spännvidden mellan minimi- och maximivärdet för fjärr
transporterna beror på att beräkningarna utgått från vissa alternativa 
förutsättningar när det gäller tillväxten av fjärrtransportarbetet på järn
väg och dess andel av det totala transportarbetet i långväga relationer. 

Även i fråga om utvecklingen av p e r s o n t r a n s p o r t e r n a p å 

land sv ii g föreligger vissa tidigare bedömningar. I 1957 års vägplan 
beräknades det totala inrikes persontrafikarbetet år 1975 komma att upp
gå till 60-70 miljarder personkm varav 50-60 miljarder personkm skull" 
avse resor med personbil och återstoden resor med kollektiva färdmedel 

Den faktiska utvecklingen hittills har betydligt överstigit dessa progno
ser framförallt beroende på att biltätheten och folkmängden i landet 
ökat snabbare än väntat. Ar 1965 förutsattes sålunda antalet bilar per 
1 000 invånare uppgå till 200 a 220 medan det faktiska värdet kom att 
ligga kring 250. Samtidigt hade folkmängden ökat till ca 7,8 miljoner 
mot beräknade 7,5 a 7,6 miljoner. 

En ny prognos betrliffande tillväxttakten utfördes år 1967 av IUI 
med utgångspunkt från de då kända förhållandena vid mitten av 1960-

talet. Enligt denna som baserades på bl. a. vissa antaganden om den to
tala ökningen av den privata resekonsumtionen, skulle antalet person
bilar år 1975 ha ökat till 3, 1-3,2 miljoner motsvarande en biltäthet 
av 366-382 bilar per I 000 invånare och en årlig nettotillväxt under 

perioden 1964-1975 om ca 130 000 bilar. 

I 1965 års långtidsutredning anges att antalet personbilar år 1980 
kan komma att uppgå till ca 4 miljoner bilar. Enligt uppgifter i lång

tidsutredningens betänkande skulle denna utveckling medföra att per
sonbilarnas sammanlagda trafikarbete år 1980 skulle uppgå till 112-140 

miljarder personkm. 
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Vägplaneutredningen konstaterar att en så kraftig fortsatt person
bilstillväxt som förutsatts i den sistniimnda prognosen knappast är tro
lig med hänsyn till hittillsvarande erfarenheter. Under perioden 1964-
1968 har den faktiska ökningen av personbilsbeståndet i genomsnitt upp
gått till ca 104 000 bilar per år. Om antalet 4 miljoner skall uppnås till 
år 1980, krävs en fortsatt ökning av antalet personbilar med i genom
snitt 175 000 per år. Utredningens egna överväganden som baseras 

på bl. a. en bedömning av biltäthetsutvccklingen i landets samtliga kom
munblock i anslutning till det underlag som återfinns i alternativ 2 i 
Länsplanering 1967 (SOU 1969: 67) och vissa trendframskrivningar 
för perioden 1980-1985 resulterar i en uppskattning av antalet per
sonbilar åren 1975, 1980 och 1985 till ca 3,1, 3.8 resp. 4,4 miljo
ner. Det häremot svarande trafikarbetet skulle under förutsättning av 
en viss antagen sänkning av den genomsnittliga medelbeliiggningcn per 
fordon och en i stort sett oförändrad sammanlagd medelkörsträcka per 
år - ca 14 000 km - för åren 1975 och 1985 uppgå till ca 51 resp. 
ca 72 miljarder fordonskm. En omräkning av bedömningarna i 1957 
års vägplan ger jämförelsevärdet 35 a 40 miljarder fordonskm för år 
1975. 

Ekonomisk modell för bedömning av vägprojekt 

Enligt direktiven har utredningen haft som riktpunkt för sitt arbe
te bl. a. att de insatser som krävs för att möta den framtida efter
frågan på vägtjiinstcr bör göras på ett sådant sätt att det samhällsekono
miska utbytet av dem blir så stort som möjligt. I enlighet härmed har 
förutsatts att även angelägenhetsgraderingen mellan olika vägbyggnads
företag i princip måste ske efter investeringarnas lönsamhet. Utredning
en har sökt ange de metoder som bör ligga till grund för dylika bedöm
ningar. 

Utredningen konstaterar att en rad problem aktualiserats i samband 
härmed. Dessa problem sammanhänger främst med svårigheterna att 
bestämma nytto- och kostnadseffekterna av trafikledsinvesteringar vilket 
i sin tur beror bl. a. på dels att investeringar i vägar och gator har en 
förhållandevis lång användningstid, dels förekomsten av en rad direkta 

och indirekta effekter som är svåra att mäta. Ett annat problem utgör 
prissättningen på vägtjiinster där utredningen dock som tidigare nämnts 
fått utgå från nuvarande förhållanden. 

En ekonomisk värdering av olika trafikledsprojekt eller skilda utform
ningar av en trafikled kan betraktas som ett försök att väga samman 
siffermässiga uttryck för ett antal effekter av olika projekt för att 

underlätta utväljande! av <le alternativ som under vissa grundförut
siittningar antas innebära den bästa användningen av tillgängliga resurser. 

Utredningen beskriver i enlighet härmed en ekonomisk modell som 
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vägverket börjat utveckla och som tar sikte på att ange de principer och 
riktlinjer som bör vara vägledande vid val av vägstandard i olika ut
byggnadssituationer och som även kan användas för att bestämma tids
följden för utförande av olika vägföretag och för val mellan inves
terings- och underhållsåtgärder. 

Den ekonomiska modellen bygger på tillämpning av en kalkylme
tod av kapitalvärdeberäkningstyp genom vilken en jämförelse sker av 
det sammanlagda nettokapitalvärdet under en 30-årsperiod av nytto- och 

kostnadseffekterna av olika åtgärder på vägnätet. För att rangordna 
skilda utbyggnadsprojekt inbördes efter angelägenhetsgrad jämförs nyss
nämnda värden vid ett omedelbart utförande med de värden som erhålls 
om utförandet skulle uppskjutas ett antal år. 

I kalkylen värderas var för sig - med utgångspunkt från prognostice
rade trafikvolymer och trafikflöden samt en förutsatt kalkylränta -
byggnads- och driftkostnader, fordonskostnader, trafikanternas tidskost
nad och samhällets kostnader för trafikolycksfallen. Kalkylräntan har av 
utredningen satts till 8 % . Byggnads- och driftkostnader beräknas främst 
med ledning av vägverkets å-priser. Fordonskostnaden inkluderar av 
körsträckan beroende drift-, underhålls- och kapitalkostnader och v~ir

deras i stort sett i enlighet med vissa svenska och internationella under
sökningar. Fordons- och bensinskatter samt försäkringsavgifter inklude
ras inte i kalkylen utan betraktas som väg- resp. olyckskostnader. 

De komponenter som bedömts svårast att åsätta rättvisande värde 
är trafikanternas tidskostnader och samhällets kostnader för trafikolycks
fallen. Problemet med tidskostnaden kan uppdelas i två delproblem, dels 
att mäta den förbrukade tiden, dels att värdera denna. För att beräkna 
tidsförbrukningen för skilda vägar och hastighetsförhållanden finns 
redan flera användbara metoder. När det gäller olika trafikantgruppers 
värdering av tidsvinster är dock, enligt utredningen, kunskaperna gans
ka bristfälliga såväl i Sverige som i andra länder. Med ledning av 
bl. a. vissa amerikanska undersökningar finner utredningen det emeller
tid rimligt att för personbilsresor räkna med ett tidsvärde per person 
och timme motsvarande ca 40 % av timförtjänsten för vuxna manliga 
industriarbetare. Detta värde bör enligt utredningen antas öka med 
3 % per år i fasta priser under den aktuella perioden. Vidare utgår 
utredningen från att alla tidsvinster - både små och stora - bör adderas 
och ingå i kalkylen som en summakomponent. För lastbilar och 
bussar räknas med två resp. fem gånger värdet per personbilstimme. -

När det gäller olyckskostnaderna tar utredningen som utgångspunkt en 
nyligen gjord undersökning i Sverige som kompletterats på visst s[itt 
och beräknar gcnomsnittskostnadcn inkl. produktionsbortfallet vid döds
fall och personskador till ca 35 000 kr. i hela landet. Med hän
syn till det större antalet olyckor med dödlig utgång på landsbygden 
jämfört med i tätorterna förordas att man för landsbygden räknar med 

50 000 kr. och för tätorterna med 25 000 kr. per olycksfall. 
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Utredningen rekommenderar den beskrivna modellen för användning 
i den långsiktiga vägplaneringen men påpekar samtidigt att den behöver 
utvecklas ytterligare inte minst med tanke på svårigheten att värdera 
vissa delkomponenter. Utredningen framhåller vidare att vid bedöm
ningen av olika vägprojekt även vissa mer svårkvantifierbara effekter 
beträffande miljö, markanvändning, totalförsvar m. m. måste beaktas. 

Dessa har inte kunnat inordnas i kalkylmodellen varför man tillsvidare 
torde få nöja sig med att katalogisera dem och försöka värdesätta dem 

som positiva eller negativa effekter efter en om möjligt enhetlig skala 
för att de vid en slutlig utvärdering av aktuella alternativ skall kunna 
sammanvägas eller jämföras med de i ekonomiska termer uttryckta ef
fekterna enligt kalkylmodellen. 

Vägarnas standard 

Vägens standard uttrycks vanligen genom en kvalitativ beskrivning 
av färdförhållandena eller framkomligheten från trafikanternas syn
punkt. Fordonets säkra och snabbast möjliga framförande på vägen kan 
enligt utredningen uppnås genom vägens fysiska anpassning till de nor
mala trafikförhållandena. Fastställandet av vägstandarden bygger på 
värderingar av främst tillgänglighet, säkerhet, färdhastighet och bekväm
lighet. 

Tillgängligheten innefattar bl. a. att vägen har en för fordonet och 
dess last anpassad b ä r i g h e t. Den optimala bärigheten för ett väg
nät anser utredningen variera med storleken av godsflödet. Frågan om 
lämplig bärighetsstandard har studerats av en expertgrupp inom utred
ningen. Gruppens förslag som förordas av utredningen är att det tunga 
vägnätet skall systematiskt utvidgas genom ombyggnad och förstärk
ning till en bärighet av I 0/16 tons axel/ boggitryck. På platser där en 
senare förstärkning blir särskilt kostnadskrävande bör vägkroppen re
dan från början dimensioneras för 13/21 tons axel/boggitryck. Detta 
kan gälla vid brounderfarter eller broanslutningar samt i samhällen med 
förhöjda gångbanor. Broar bör vid nybyggnad dimensioneras för fordon 
med 60 tons bruttovikt på ett minsta axelavstånd av 10 meter. 

Vägens kvalitet med avseende på den möjliga färdhastigheten samt 
säkerheten och bekvämligheten brukar sammanfattas under begreppet 
geometrisk standard som är ett uttryck för den fysiska ut
formningen hos en väg i fråga om främst Jinjeföring, tvärsektion, väg
yta, förekomsten av v~igskäl etc. Enligt utredningen bör den geometriska 
standarden avpassas så att den medför den lägsta sammanlagda kostna

den för väghållare och trafikanter~ Detta bör gälla vid såväl förbätt
rings- och ombyggnadsarbeten som nybyggnad, och vid utvärderingen av 

alternativa åtgärder på en väg kan den tidigare beskrivna ekonomiska 
kalkylmodellen användas. 

Den nyssnämnda expertgruppen har även sett över gällande normer 
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för vägarnas geometriska standard. Gmppen framhi'tller att den högsta 
trafiksäkra hastighet varmed ett fordon kan köras över en samman
hiingande del av en väg vid normala förhållanden är, vid sidan av 
trafikvolymen, en viktig faktor för bestiimma!"ldct av vägens geometriska 

utformning. Trafiksäkerhetsaspekterna i övrigt ställer vidare vissa di
mensionerande minimikrav i fråga om siktförhållanden, vägyta - dvs. 
körfältsbredd och vägrenar -'-- samt kurvradier. Bl. a. har statens väginsti
tut på utredningens uppdrag utfört vissa beräkningar för att belysa des
sa frågor. För besfämmandet av den geometriska standarden kan slutli
gen vissa kontinuitetskritericr behöva beaktas. 

Expertgruppen har utarbetat ett fullständigt förslag till nya geomet
riska vägnormer och med hjälp av kalkylmodellen även avgett rekom
mendationer i fråga om de trafikflödesintervall vid vilka olika v~igtyper 
bör komma till användning. Förslaget kan sammanfattas i följande 
tabell. 

Typscktion 1 Vägbredd (m) Tra fikflödesin tervall 
öppningsåret (f/ÅMD) 2 

- ·-- ------ --·-------------

2 K 7,5 -1- 2 V 2,5 + M 2:12,0 
(motorväg) 
2 K 7,0 + 2 V 2,0 + M ;::::3,0 R 
(enkel fyrfältssektion) 
K 7,5 + 2 V 2,0 
K 7,0+2V1,0 
K 7,0 
K6,0 
------·---·----

32,0 

21,0 
11,5 
9,0 
7,0 
6,0 

) >6000 

2 500-6 000 
1500-2500 

500-1 500 
200-500 

1 K = körbanebredd i meter; V ~ vägrcnsbredd i meter; M = mittremsa, 
bredd i meter; R = räcke 

2 f/ÅMD ~~fordon per årsmcdeldygn 

Det framhålls att de angivna gränsvärdena för trafikflöden vid olika 
typsektioner endast bör tillämpas vid vissa angivna genomsnittliga bygg
nadskostnader och alltså inte användas schablonmässigt. 

Utredningen bitriider gruppens förslag som avses kunna tillämpas 
såväl för landsbygden som i tätorterna och i övrigt bl. a. innebär en 
rekommendation att särskilda stigningsfält för långsamtgående tunga 
fordon oftare än hittills anordnas i vissa lutningar. Beträffande för
sHirknings-, oljegms- och beläggningsverksarnheten föreslås vidare med 
ledning av utförda kalkyler att samtliga vägar som inte byggs om och 
som har en trafik överstigande 300 resp. 1 000 f I AMD förstärks och 

förses med oljegrus resp. annan varaktigare befäggning. 
Sammanfattningsvis innebär förslaget till typsektioner i förhållande till 

nu tillämpade normer att körfältsbredden för motorväg ökas med 0,5 
meter samtidigt som bredden på vägrenarna minskas i motsvarande mån, 
att minsta bredd på mittremsa vid motorväg blir 12 meter mot f. n. 7 
meter, att en ny fyrfältssektion införes som bör kunna fylla den nuvaran-
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de luckan mellan motorväg och tvåfältsscktioner samt att antalet typsek
tioner i övrigt begränsas från fem till fyra. En direkt jlimförclsc mellan 
tillämpade och föreslagna dimensionerande trafikflödesintervall är knap
past möjligt då man f. n. använder den beräknade sommarmedcldygns
trafiken under 20:e året efter vägens öppnande som bestämningsfaktor. 
De av utredningen föreslagna årsmedeldygnsintervallen torde emellertid 
allmänt sett innebära att det säkrare bcdömningsundcrlag som nu före

ligger motiverar att något större trafikvolym anses kunna tillåtas innan 
ombyggnad till högre standard bör ske. 

T r a f i k- o c h bebygg e 1 s e p 1 an e r i n g i t ä t ort er 

Utredningen har i ett särskilt avsnitt behandlat de krav som ställs 
på trafik- och bebyggelseplaneringen i tätorter. Ca 60 % av den beräk
nade totala ökningen av antalet fordon under perioden 1970-1984, eller 
ca 1,2 miljoner bilar, beräknas falla på de 13 största tätortsregionerna. 
Enbart de tre storstadsregionerna väntas tillsammans svara för ca 44 % 
av tillväxten. Enligt utredningen kan dock de lokaliseringspolitiska in

satserna komma att väsentligt rubba denna trend. 

En särskilt expertgrupp har sökt belysa de aktuella problemställ
ningarna. Den framtida utformningen av trafiksystemen i de stora tätorts
områdena får enligt gruppen, vars uppfattning utredningen delar, vitt
gående konsekvenser för samhällsutvecklingcn i olika avseenden. Ett av

görande problem vid planeringen av tätorternas trafikförsörjning är att 
åtgärder som tillgodoser kravet på snabba och bekväma motoriserade 
person- och godstransporter ofta försämrar boende- och arbetsmiljön 
genom buller, avgaser, utträngning av gång- och cykeltrafik m. m. Re
dan nu behöver i viss utsträckning biltrafiken i tätortscentra reduceras 
eftersom dessa från olika synpunkter inte kan förnyas i erforderlig ut
sträckning och takt, så att de kan ta mot biltrafiken på ett från allmän 
synpunkt tillfredsstlillande sätt. Utbyggnad av kollektivtrafiken, trafik
ledsförbättringar, trafikreglerande åtgärder, centrumavlastande ringle
der samt prispolitiska åtgärder är exempel på möjligheter att reducera 
nackdelarna. Vid mark- och bebyggelseplaneringen måste intresse ägnas 
åt att finna lösningar som med rimlig trafikekonomi ger så låga kost

nader för miljöanspråk som möjligt. 
Ett särskilt spörsmål är avvligningen mellan individuell och kollek

tiv trafik samt utformningen av den senare. Andelen bilägarc vid nu
varande körkortsålder kan nämligen knappast komma att överstiga 
65 % av befolkningen. En stor del av de boende är alltså helt hänvisade 
till kollektiva färdmedel för sin trafikförsörjning. Resbehoven av kol

lektiv typ är dock varierande, vilket talar för så flexibla kollektiva tra

fiksystem som möjligt. 
Sammanfattningsvis betonar utredningen att avvägningen mellan in-



Prop. 1972: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 32 

dividuell och kollektiv trafik i tätorterna samt utformningen av det kol
lektiva systemet bör grundas på en värdering av de samhällsekonomiska 
effekterna av olika alternativ. Samtidigt framhålls att samordningen 
av trafik- och bebyggelseplaneringen försvåras, särskilt i storstadsre

gionerna, genom att väghållningen, bebyggelseplaneringen och den kol
lektiva trafiken i många fall har olika huvudmän. 

I enlighet med sina direktiv har utredningen slutligen tagit upp frågan 
om särskilda anordningar för cykcltrafiken. Efter en period av till
bakagång har försäljningen av cyklar under senare delen av 1960-
talet åter ökat och uppvisar numera ungefär samma värden som i början 
av 1950-talet. Enligt utredningen bör mer omfattande cykeltrafik där 
så är möjligt ledas på särskilda cykelbanor som är åtskilda från biltra
fiken. Även mopedtrafiken bör ägnas särskild uppmärksamhet med tan
ke på bl. a. bullerproblemen. Så långt möjligt bör vid planeringen tillses 
att sådan trafik undviks i anslutning till bl. a. bostadsområdens gång
och cykelvägnät. 

V ä g- o c h g a t u b y g g n a d s b e h o v s a m t d r i f t u t g i f t e r 
för vägar och gator under perioden 1970-1984 

Utöver den planering som bildar underlag för f I e rårs- och f ö r
d e l n i n g s p 1 a n e r n a - dessa är femåriga med revidering vart 
tredje år - krävs en mera långsiktig planering av väg- och gatubyggan
det med hänsyn till projekteringstidens längd vid större trafikledsprojckt 

och till behovet av samordning mellan trafikplaneringen och bebyggelse
och samhällsplaneringen i övrigt. 

Inom vägverket har för perioden 1970-1979 upprättats 1 ångtids
p I an e r för byggande av statliga vägar samt för bidrag till byggande 
av kommunala vägar och gator. Som underlag härför har i samarbete 
med vägplancutredningen upprättats s k. b e h o v s p 1 a n e r som sträc
ker sig över perioden 1970-1984. 

Behovsplanerna är första steget i den planeringsprocess som via lång
tidsplaner och flerårsplaner resp. fördelningsplan utmynnar i projek
terings- och byggnadsprogram. Behovsplanen för det statliga vägnätet 
är i huvudsak en inventering av föreliggande utbyggnadsbehov med ut
gångspunkt från v~igarnas nuvarande standard, erforderlig standard vid 
den förväntade framtida efterfrågan på vägtjänster och vissa antaganden 
om framtida resursutrymmen. För det statsbidragsberättigade kommu

nala väg- och gatunätet utgör behovsplanen i huvudsak en summering 
av de av kommunerna uppgivna behoven för huvudtrafikleder under den 
aktuella perioden. Någon rangordning av projekten inbördes förekom

mer inte i behovsplanerna utan först i långtidsplanerna. 
Vid upprättandet av behovsplanerna för det statliga vägnätet har de. 

i det föregående redovisade bedömningarna av efterfrågeutvecklingen 
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samt utredningens rekommendationer angående den geometriska stan

darden och bärigheten m. m. bildat utgångspunkten. Utredningen har 

bedömt att behov av om- eller nybyggnadsåtgiirder föreligger när en 

väg i sin nuvarande utformning och sträckning ej kommer att kunna 

tillgodose efterfrågan under hela planeringsperioden med tillämpning av 

de standardkriterier som valts. De framräknade behoven är således en

ligt utredningen ett uttryck för de åtgärder som erfordras för att huvud

vägnätet år 1985 - vid tillämpade standardkriterier - skall kunna tillgo

dose den för detta år uppskattade efterfrågan på vägtjänster. Behovs

planen omfattar för huvud vägnätet utbyggnadsarbeten om ca 9 000 km 

väg för en kostnad av 16,3 miljarder kr. och förbättringsarbeten på ca 

2 800 km väg för 0,6 miljarder kr. Härtill kommer ca 1 miljard kr. 

för färdigställande av vid årsskiftet 1969-1970 pågående projekt och ca 

2, 1 miljarder kr. för ombyggnadsarbeten på det sekundära vägnätet vil

ket totalt ger en byggnadskostnadsvolym om ca (16,3 + 0,6 + 1,0 + 
2,1) 20 miljarder kr. i 1969 års priser. föirav hänför sig dock ca 4,4 

miljarder kr. till trafikleder eller delar därav som ingår i det statsbi

dragsberättigade kommunala vägnätet. Återstoden - ca 15,6 miljarder 

kr. - bör å ena sidan räknas upp med ca 20 % motsvarande kostnader 

för projektering, administration m. m. men å andra sidan reduceras med 

hiinsyn till en antagen produktivitetsutveckling om 3 % per år varvid 

behovsplanen för det statliga vägnätet skulle komma att stanna vid ca 

(15,6 + 3,1 - 2,5) 16,2 miljarder kr. i 1969 års prisläge. 

De inventeringar av utbyggnadsbehoven under motsvarande period 

som kommunerna utfört på utredningens uppdrag pekar på en samman

lagd statsbidragsvolym om ca 12,5 miljarder kr. i 1969 års prisläge. Ut

redningen anser att möjligheter till samma produktivitetsutveckling bör 

föreligga för dessa arbeten och beräknar därför nettobehovet av bidrags
medd under perioden till 10,9 miljarder kr. i 1969 års prisläge. 

I beräkningsunderlaget ingår bl. a. ca 2,3 miljarder kr. avseende 

statsbidragsberfötigade kostnader för tunnelbanor m. m. i Storstock

holm och Göteborg. Vidare har inbegripits de ca 4,4 miljarder kr. som 
enligt vad nyss nämnts innefattas i bruttobeloppet för investeringar i 

huvudvlignätct. 

För bidrag till utbyggnad av det enskilda vägnätet berliknar utred

ningen på grundval av en av vägverket under åren 1968-1969 utförd 

inventering och kvalitetsgradering av de enskilda vägarna att ett total

belopp om ca 0,4 miljarder kr. är erforderligt. Vid des.~a behovsin

venteringar har dock inte någon utvärdering kunnat göras av de sam

hällsekonomiska konsekvenserna av beriiknade insatser. 

För statliga väginvesteringar och statsbidrag till investeringar uppskat

tar således utredningen de sammanlagt föreliggande behoven under pe

rioden 1970-1984 till ca (16,2 + 10,9 + 0,4) 27,5 miljarder kr. i 1969 

års prisläge. 

2 Riksdagen 1972. 1 sam[. Nr 1. Bil. 8 
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Utredningen har liven undersökt hur behovet av driftåtgärder viintas 

utveckla sig under perioden 1970-1984. Med utgångspunkt från mål

slittningen att vidmakthålla nuvarande standard på vägnlitet och under 

antagande av en produktivitetsförbfötring av 2 % per år beräknar ut

redningen de totala kostnaderna under perioden 1970-1984 för drift 

av det statliga vägnlitet till ca 13,7 miljarder kr. Härav hänför sig ca 

2.4 miljarder kr. till förstärkningsarbetcn på det sekundära vlignlitet. 

Motsvarande bcrlikning av anslagsbehovet för bidrag till drift av kom

munala vägar och gator slutar på ett belopp om ca 2,1 miljarder kr. 

För bidrag till drift av enskilda vligar bcriiknas ett behov av ca 0,9 

miljarder kr. Det totala behovet av statliga insatser för driftåtgärder på 

landets vägntit utgör alltså enligt viigplaneutredningcn ca (13,7 + 2, I + 
0,9) 16,7 miljarder kr. 

För byggande 0<~h drift tillsammans uppgår kostnaderna enligt angiv

na beräkningar således till ca (::!.7,5 + 16,7) 44,2 miljarder kr. Liksom 

på andra områden sker emellertid sfandigt kvalitets- och standardföränd

ringar som påverkar kostnaderna. Utredningen nämner som exempel 

den nytillkommande rcnhållningsskyldigheten utmed de allmänna vä

garna, ökad användning av stationär belysning och av ljusa bclliggningar, 

olika byggnadstekniskt betingade åtglirder för att förhindra eller minska 

tjlilskadornas omfattning, ökade krav från trafiksäkerhetssynpunkt på 

utformningen av vägskäl och trafikplatser m. 111. samt de krav på buller

skyddsanordningar och skyddszoner som kan följa av den pågående 

miljövårdsdebattcn. Utredningen framhåller att det givetvis är vanskligt 

ati förutse kostnadseffekterna av dessa tillkommande faktorer men upp

skattar att de kommer att betyda en ökning av resursbehovet med åt

minstone 10-15 'k under den aktuella perioden. Sannolikt kommer där

för enligt utredningen det totala medelsbchovet för statliga insatser inom 
viigsektorn under perioden 1970-1984 att uppg:t till avrundat 50 mil

jarder kr. i 1969 års priser. 

Anslagsutveckling o.:h anslagsfördelning under 

pc r i o cl en I 9 7 0 - 1 9 8 4 m. m. 

I enlighet med sina direktiv har utredningen jämfört sina enligt det 

förcgiienclc bcrliknade resursbehov under perioden 1970-1984 med 

vissa alternativ för anslagsutvecklingen under motsvarande tid, nlim

ligcn .:J. % re~p. 7,5 % årlig ökn!ng i fasta priser. I det förstnlimnda fal

let skulle ett totalt resursutrymme om ca 36,6 miljarder kr. och i det se

nare ca 47,8 miljarder kr. komma att stå till förfogande. Utredningen 

konstaterar att en anslagsutvccklirig enligt det högre alternativet torde 

förutslitta ett ökat uttag av fordonsskattcr om nuvarande proportioner 

mellan bilskattcinkomster och vligutgiftcr skall bibehitllas. 

l'vtcd avdrag för de beräknade driftutgiftcrn<•. - I 6,7 miljarder kr. 
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- skulle saledes för byggnadsåtgärder återstå 19,9 resp. 31,1 miljar

der kr. enligt de båda alternativen. Det ber~iknade behovet - ca 27,5 
miljarder kr. exkl. standardförtindringar - skulle således till 70-75 % 

täckas vid den lägre anslagsramen och till mer än 100 % vid den högre. 

Såväl driftutgifter som investeringar torde emellertid komma att på

verkas av de standardförändringar som enligt utredningen är att förut

se. Som tidigare nämnts uppskattas de totala behoven inkl. standardför

bättringar till ca 50 miljarder kr., vilket innebär ett högre belopp 

än vad t. o. m. det högre anslagsutvecklingsalternativct leder till. 

Till ledning för statsmakternas bedömning av den rimliga anslagsut

vecklingen har utredningen sökt belysa den samhällsekonomiska lön

samheten av de proje\t som ingår i de framr1iknade behovsplanerna. 

Undersökningen har begr~i.nsats till de projekt som inbegripits under 

åren 1970-1979 och visar enligt utredningen att nyttoökningen för sam

hället av insatser enligt den högre anslagsramen under vissa antaganden 

skulle i genomsnitt uppgå till ett belopp motsvarande 30 öre per inves

terad krona utöver de 8 % som den använda kalkylräntan förutsätter. 

En jämförelse mellan landsbygds- och tätortsinvesteringar synes vidare 

utvisa att det från lönsamhetssynpunkt allmlint sett är motiverat med viss 

ökad satsning på de senare på landsbygdsinvesteringarnas bekostnad. 

Med h1insyn till osäkerheten i föreliggande prognoser rörande den 

ekonomiska utvecklingen, befolknings- och trafikutvecklingen etc. av

står utredningen emellertid från bestämda rekommendationer när det 

gäller anslagsutvecklingen och -fördelningen. Denna bör enligt utred

ningen inte under en så lång period bindas vid ett fixerat program. 1 st1il

let bör ett flexibelt system efterstrlivas som medger en smidig anpassning 

till ändrade förhållanden och ett med h~insyn till den samhällsekono

miska lönsamheten effektivt utnyttjande av för varje period tillgängliga 

resurser, allt inom ramen för det trafikpolitiska kravet på tillfredsstäl

lande transportförsörjning för iandets olika delar. Den av utredningen 

förordade planerings- och prioriteringsmetodiken syftar till ett sådant 

system och ger även statsmakterna möjligheter att direkt styra inrikt
ningen av vägbyggandet 01.:h vägdriften utan besvärande detaljregle

ringar. 

Utredningen pekar i detta avsnitt vidare på att de nackdelar, som är 

förknippade med den nuvarande uppdelningen av anslagen till statligt 

vägbyggande resp. till biclragsgivning till kommun~tlt vlig- och gatu

byggande, försvårar tillämpningen av den av utredningen rekommen

derade planerings- och prioriteringsmetodikcn. Från sina utgångspunk

ter förordar utredningen dlirför en framtida sammanslagning av dessa 

anslag. 

Utredningen tar slutligen upp frågan om vligplanens uppföljning samt 

behovet av forsknings- och utvecklingsarbete på vägplaneringens om

råde. En fortlöpande revidering och komplettering av fordons-, trafik-
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och vägtransportprognoserna bör ske. För ett effektivt planeringsarbe
te krävs också en utvidgning av den nuvarande statistiken över tra

fikarbetets utveckling och omfattning på skilda delar av väg- och gatu

nätet. 
Vidare bör den använda metodiken för lönsamhetsbedömning av tra

fikledsprojekt och andra åtgärder inom väghållningen kompletteras och 

ytterligare utvecklas inte minst vad gäller tätorternas förhållanden. 
Det föreslagna planeringssystemet förutsätter slutligen en återkom

mande revidering av behovsplaner och långtidsplaner. Utredningen 
framhåller i anslutning härtill vikten av att det samarbete mellan väg

verk, näringsliv och andra företrädare för v[igkonsumenter som hittills 

ägt rum i samband med den långsiktiga vägplaneringen fortsätter. 

Remissyttranden 

Vägplaneutredningens betänkande och dess grundsyn på principerna 

för den framtida vägplaneringen har allmänt sett bemötts. positivt av ett 
stort antal remiss instanser. Vägverket, ett fler tal länsstyrelser, kom

merskollegium, Näringslivets trafikdelegation, KF och Svenska Tekno

logföreningen betonar det förtjänstfulla sätt på vilket arbetet utförts 

och anser det utgöra ett gott underlag för utformningen av den framtida 

vägpolitiken. Samtidigt karaktäriseras det som ett riktigt grepp av ut

redningen att avstå från en konkret plan för vägutbyggandet och 

i stället satsa på principiella riktlinjer för handlandet och ett flexibelt 

planeringssystem. Vägkostnadsutredningen framhåller att införandet av 
samhällsekonomiska kalkyler i vägplaneringen utgör ett viktigt steg mot 

förverkligandet av 1963 års trafikpolitiska beslut. Statskontoret och riks

revisionsverket anser att det föreslagna planeringssystemet och utred

ningens allmänt sett höga ambitioner innebär förbättringar i flera av

seenden av nuvarande metodik. 
Några av nu angivna remissinstanser samt även vissa andra efter

lyser dock som viktiga komplement lokaliserings-, närings- och regio

nalpolitiska överväganden. Till dem som betonat dessa aspekter hör 

bl. a. kommerskol/egium, domänverket, ett stort antal länsstyrelser, 

Svenska kommunförbundet, LO, RLF och Norr/andsförbundet. RLF 

anser för sin del att dessa brister är så allvarliga att utredningen 

inte kan anvlindas som underlag för ett ställningstagande till de framtida 

väginvesteringarna. 
Viss allmän kritik mot bl. a. utredningens definition av de sam

h~illsekonomiska principer som anses böra ligga till gnmd för pla

neringen anförs också från en del håll. SJ framhåller att ett sam
hällsekonomiskt betraktelseslitt med iakttagande av de trafikpolitiska 

riktlinjerna kräver att bedömningarna utgår ifrån en på det fulla kost

nadsansvaret baserad v~igtrafikbcskattning eftersom eljest bedömnings-
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grunderna blir olika för de skilda trafikgrenarna. Luf tfartsvcrket an
för liknande synpunkter. 

Utredningen har i stort sett baserat sina bedömningar av den f r a m
t i d a e f t e r f r å g a n p å v ä g- o c h g a t u t j ä n s t e r på den 
hittillsvarande utvecklingen och framskrivit denna på visst sätt. Denna 
metod accepteras av bl. a. vägverket, KF, Svenska vägföreningen, m. fl. 

och Niiringslivets trafikdelegation. De sistnämnda instanserna framhåller 

också som troligt att den faktiska tillväxttakten kommer att överensstäm
ma med utredningens beräkningar. Vägkostnadsutredningen och bi/skat

teutredningen understryker däremot allmänt osäkerheten i de gjorda be
räkningarna och påpekar särskilt att en annorlunda utformad framtida 
fordonsbeskattning kan vlintas medföra en väsentligt avvikande trafik
bild. Bl. a. kommerskollegium uttrycker tvivel om att det av utredningen 

antagna personbilsantalet kommer att uppnås år 1985 speciellt med tan
ke på att bilförsäljningcn utvecklats relativt långsamt under 1960-talcts 
sista år. 

Andra remissinstanser, statskontorct och länsstyrelserna i Göteborg 

och Bohus samt Västmanlands liin, anser det olämpligt att grunda pla
neringen av så omfattande investeringar som vägtrafikleder på extra
polcringar av en tidigare utveckling. Avcn riksrevisionsverket och bl. a. 
länsstyrelsen i Jönköpings liin framhåller att det hade varit önskviirt med 
ett mer tillförlitligt prognosmaterial. Riksrevisionsvcrket ifrågasätter 
dessutom om det inte under utredningsarbetets gång kunnat gå att pre
sentera ett färskare trafikräkningsmaterial. LO anser att den fortsatta 
trafikutvecklingen inte får ses som en opåverkbar variabel, till vilken 
övriga samhällsfunktioner skall anpassas. 

Vad giiller prognosmetodiken i övrigt pekar vägverket på att ett di
rekt ko'lkurren~förhållande torde råda endast på en mycket begränsad 
del av transportmarknaden varför vligtrafikcns omfattning bör beräknas 
för sig och inte som en restpost sedan Firnvägstrafikens beräknade vo
lym subtraherats från en totaiprognos för godstransportarbetet. Lä11S
styrelsenu1 i Kopparbergs, Västerbottens och Norrbottens län reagerar 
mot att utredningen som mått på befolkningsutvecklingen valt alternativ 
1 i »Länsplanering 1967» och framhåller att detta alternativ aldrig va
rit avsett som en förutsägelse av den verkliga utvecklingen utan som 
ett underlag för beslut om åtgärder, vilka skulle bringa den verkliga ut
vecklingen att avvika från den spontana i enlighet med statsmakternas 

regionalpolitiska ambitioner. 

Svenska kommunförbundet och länsstyrelsen i Kristianstads li:in slut
ligen påpekar att alltför liten hänsyn synes ha tagits exempelvis till 
fritidsresornas expansion vid bedömningen av tillväxten av trafikflödet 

på de sekundära fänsvägarna. 

Utredningens förslag till r i k t I i n j e r f ö r de n f r a m t i d a 
väg p Ian c ringen har bemötts allmänt positivt av ett stort antal 
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remissinstanser nämligen rikspolisstyre/sen, vägverket, luftfartsverket, 

skogsstyrelsen, kommerskollegium, vägkostnadsutredningen, läns.Hyrel

serna i Stockholms, Sötlermanlands, Kronobergs. Malmöhus, Alvsborgs, 

Värmlands och Västernorrlands län, Svenska väg.föreningen, m. fl .. Nä

ringslivets trafikdelegation, Skogsbrukets motortransportkommitte, KF 

och Sw·nska teknologföreningcn. Vissa andra remissinstanser har dock 
intagit en kritisk ståndpunkt i vissa delfrågor. Riksrevisionsl'erket an

ser att utredningen inte gjort den inventering av alternativa lösningsme
toder som den stora vidden av trafikproblemen kdiver. Enligt bilskatte

utredni11ge11s mening torde en annorlunda utformad vägtrafikbeskatt

ning än den nuvarande få konsekvenser för fordonsbeståndets samman

sättning och för trafikutvccklingen och därigenom också för den lcn
samhetsbedömning som måste ske för bestämmande av bl. a. optimal 
bärighetsstandard på det tunga vlignätet. Naturvårdsverket förordar en 

undersökning av om inte andra transportmedel än vägtrafikens blir lön
sammare för samhället, om samtliga kostnader inkluderas i kalkylen. 
Länsstyrelserna i Malmöhus, Göteborgs och Bohus och Kopparbergs liin 

anser att det kan ifrågasättas om en tillfredssfällande bedömning av väg

behovet kan göras enbart på grundval av studier över trafikutveckling
en p?1 det nuvarande vägn1itets leder. Enligt Cykel- och Afopedfrii111-

ja11det samt trafiksäkerhetsvcrkei mt1ste cyklister och mopedister ägnas 
en betydligt större uppmiirksamhet i trafikplaneringen. Trafiksäker

hetsvcrket finner att utredningen lignat föga utrymme åt frägan om en 
för cykcltrafiken bättre anpassad planering av vägar och gator, fram
förallt vad gäller starkt trafikerade infartsleder. Eftersom cyklister och 
fotgUngare enligt olycksstatistiken är de viirst drabbade bör de rena 
lönsamhetsprinciperna här få stå tillbaka för trafiksäkerhetssynpunkter
na. Viigverket frnmh~tller att ett konsekvent genomförande av trafik
ledsbyggandet med sikk på separering kriiver utbyggnad av planskilda 
korsningar för gång- och cykeltrafik i betydligt större omfattning än ti

digare. 
Vissa remissinstanser anser att vägplaneringen måste inrymma även 

andra faktorer tin dem som Y~igplaneutredningen arbeta.t med i sin p\a
neringsrnodell. De regional- och näringspolitiska faktorerna har del

vis redan berörts. Rikspolisstyre/sen samt trafiksiikerlzetsverket anser att 

en hårt olycksbelastad väg bör förbättras även om den inte prioriteras 
enligt utredningens lönsamhetsprinciper. ÖB samt ih·erstyrelsen för eko

nomisk försvar framhåller totalförsvarets behov av hög kapacitet inom 
flera transportgrenar. J vissa områden bör av operativa skäl nybyggn~td 
av vägar undvikas. Viigimtitutet framhåller behovet av samordning i 

planeringsskcdet med naturvärdande myndigheter. LO anser att väg
planeringen bör vara ett medel att uppnå de samh1illeliga målen i stort 
och ej representera en egen måls1ittning. Även statskontoret anser att 
trafiksystemets utformning bör ses som ett val av framtida samhälls-
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utveckling i stället för att motsvara en viss trnfikutvcckling. Skogsstyrcf

SC?n anser att man i vägplaneringen måste tillmlita det sekundlira vlig

nföet en större vikt iin vad dessa v~ig:irs lönsamh~tstul kan utvisa för 

att inte besvärande flaskhalscffekh:r skall uppstå. Arbcts111arknads.sty

relsen vill att viiginvesteringarna planeras sft att de kan anpassas till 

det allmänna konjunkturlliget. Plam·erket framhåller bl. a. ;1tt vligplane

ringen måste inrymma ej blott trnfikekonomiska bcdcnmingar utan 

också konsekvenser för övrig fysisk planering. 

Atskilliga remissinstanser har en klart positiv instlillning till den i 

viigplancn rekommenderade m c t o d e n f ö r I ö n s a m h e t s b e

b e d ö m n i n g a v t r a f i k 1 e d s p r o j c k t som anses ge ett avse

värt biittre bcslutsunderlag för prioritering m. m. av viigprojekt iin tidi

gare använda metoder. Samtidigt konstateras att de förordade lön

samhetskalkylerna miiste kompletteras med en bedömning av hur miljö

och syssclstittningseffckter, lokaliseringspoiitiska faktorer m. fl. icke 

kvantifierbara faktorer inverkar. Till denna grupp hör bl. a. viigvcrket, 

Svenska kommunförbundet, trafiksiikerhetsrrldet, riksrevisionsl'erket, 11a

t11rvårdsverket, AMS, planverket samt flera länsstyrelser. Även i öv

rigt anförs ett antal varierande synpunkter såväl p<'i uppbyggnaden av 

lönsamhetsmodellen som på enskilda komponenter. Riksrcvisionsverket 

påpekar att relativt små föriindringar av vissa av de i moddlen in

gående variablerna kan fa förhållandevis stor effekt på slutresul

tatet. Do111iinverkct o<:h Skogsbrukets motortransportkommith; framhål

ler att utredningens sföt att ekonomiskt viirdcra transporttjänsterna synes 

övervärdera vinsten av personbilstrafik i jämförelse med godstrafik, vil

ket leder till en prioritering av investeringar i tätorter, som återverkar 

menligt på bl. a. skogsnäringcn. Skogshrukets motortransportkommitte 

påpekar i övrigt att någon värdering av den näringslivsinriktade gods
transportvinsten inte görs i lönsamhetsmodcllen i motsats till vad som 
sker med personresorna. Trafikst'ikerhetsrådet vill att den relativa olycks

minskningen redovisas separat vid sidan av lönsamhctstalen för att prio

riteringen inte enhart skall ske med stöd h[irav. Planverket ifrågasätier 

om verklig·~n någon produktivitetsvinst for samhiillet uppkommer genom 

att t. ex. rekreationsresor tidsmiiss!gt förkortas. Viigko.1·t11ad.rntri!d11i11ge11 

<inser att den av utredningen föresl<tgna formen för lönsamhetsbdöm

ning endast kan ha syftet att finna tidsföljden vid utförandet av vissa 

mer eller mindre ofrånkomliga trafikledsprojekt inom överskådlig tid. 

I fråga om vägstan cl ar den har rcmissinstanserna främst uppe

hållit sig kring utredningens förslag till geometrisk utformning samt bä

righet. J/iigverket tilh.tyrker generdlt förslaget att anviinda reshastighet 

och årsmedeldygnstrafik som dimensior.ering~grund. Några remissin

stanser - bland dem liinsstyre/scnw i Jiinkapings. Kronobergs. Kal/ilar. 

Blekinge, Kristianstads o.:h Malmöhus liin - framh[1!ler att det från 

säkerhets- och framkomlighetssynpunkt synes vara olämpligt att minska 
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den yttre vägrensbredden på bl. a. motorväg på av utredningen fö!eslaget 

s~itt. Utredningens rekommendationer beträffande den framtida bärig

hetsstandarden tillstyrks av bl. a. öB och vi.igverket. Länsstyrelserna i 

Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Kristianstads, Malmöhus och Jämtlands 

län motsiitter sig förslaget om höjning av bärighetsstandardcn till 13/21 

ton på vissa viigar. 

Även frågor rörande samordningen av trafik- och 

b e by g g c 1 s e p 1 a n e r i n g e n i tät o r t e r har belysts av re

missinstanserna. Bl. a. trafiksäkerhetsverket. sjöfartsverket, luf tfartsver

ket, statens trafiksäkerhetsråd, planverket, länsstyrelserna i Blekinge, 

Kristianstads, Malmöhus, Vi.irmlands, Kopparbergs, Giivleborgs och 

Norrbottens län, Svenska kommun/ örbundet och Svenska lokaltrafik

! öreningen understryker starkt behovet av att en bättre samordning 

kommer till stånd mellan trafikplanerande och bebyggelseplanerande 

organ på olika nivåer. Planverket finner för sin del, att för att väg

byggandet skall kunna genomföras som en integrerad del i det totala 

samhällsbyggandet, erfordras att den övriga fysiska och ekonomiska pla

neringen utnyttjar motsvarande p\aneringsinstrument med minst samma 

tidsperspektiv som vägplaneringen har. 

Många remissinstanser har uttalat sig om a v v ä g n i n g c n m e I

l a n i n div i d u e 11 och ko 11 ek t i v trafik. Bl. a. följande 

rcmissinstanscr, nämligen 11at11rvårdsverkct, planverket, länsstyrelserna 

i Göteborgs och Bohus, Västmanlands och Västernorrlands län. Svenska 

kommunfö.rbundet. RLF och Svenska lokaltrafikfören ingen förordar att 

utvecklingen då det giillcr persontransporter i tätorter styrs över mot en 
ökad kollektiv trafik. 

Viigplancutrcdningens inventering av v ii g- och gatubygg

n ad s behovet och de jämförande beräkningarna av vissa a It er

n a t i v f ö r a n s I a g s u t v e c k I i n g e n har ing[iende kommente

rats av remissinstanserna. I fråga om statliga och kommunala viigar har 

många uttalat sig såväl mer allmänt som i speciella frågor. Följande rc

missinstanser har i huvudsak godtagit de av utredningen framräknade 

behoven och även det sätt varpå dessa beriiknats, nämligen vägverket, 

trafiksäkerhetsverket, skogsstyrelsen, planverket, domänverket, huvud

delen av lä11sstyrelsema, Ni.irings!ivets trafikdelegatio11, Skogsbrukets 

motortransportkommitte, KF, Cykel- och Mopedfri.imjandet, Svenska 

teknolog/ öreningen samt Svenska väg.föreningen, m. f I. Bland dessa n.:

missinstanser har ett flertal poängterat att utredningens förslag måste be

traktas som ett minimiförslag. Viigverket framhåller särskilt att utred

ningen sannolikt har underskattat de framtida utgiftsökningarna till följd 

av ändrade standardkrav och utvidgade skyldigheter för väghållarna. Det

ta gmlcr även den enskilda viighällningen. Svenska viigföreninge11, m. f I. 

och några liinsstyrelser anför att det föreligger en påtaglig risk för att 

vägbyggnadsbehoven på landsbygden relativt sett blivit underskattade. 

Svenska kommurzf örbundet framhåller att den nuvarande ramen för 
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bidrag till de kommunala vägarna och gatorna ligger på en alltför låg 
nivå och liinsstyre/sen i Skaraborgs län anser det vara orimligt att små 
kommuner som är egna väghållare skall behöva stå för kostnader som 
i och för sig ~ir statsbidragsberättigade men där intet eller endast ett starkt 
reducerat bidrag kan utgå. 

Några remissinstanser - bl. a. länsstyrelserna i Kristianstads och 
Västmanlands liin - gör dock allmänt en mera försiktig bedömning och 

anser det vara mest realistiskt att räkna med en anslagsutveckling som 
ansluter till det i direktiven omnämnda lägre alternativet om 4 % ök
ning per år under planperioden. Även riksrevisionsverket framhåller att 

det lägre anslagsutvecklingsaltemativet bör vara tillräckligt närmast med 
tanke pil osäkerhetsmomenten i lönsamhetsmodellen. 

Enligt viigverket har vägplaneutredningen även underskattat de fram
tida medelsbchoven för d r i f t u t g i f te r n a. Bl. a. länsstyrelsen i 

Jönköpings län framhåller också att det är nödvändigt att räkna med 

ett ökat driftbidrag till det enskilda vägnätet. 
Utredningens förslag att samman s 1 å v is sa anslag näm

ligen anslaget Byggande av statliga vägar och anslaget Bidrag till byg
gande av kommunala vägar och gator tillstyrks av bl. a. vägverket, plan

verket, länsstyrelserna i Stockholms, A"/vsborgs och Norrbottens liin, KF 

samt Svenska kommun/ örbundet. 

Utredningen har avslutningsvis betonat nödvlindigheten av ett fort
satt u t v e c k I i n g s- o c h u p p f ö l j n i n g s a r b e t e på vägpla
neringens område. Detta unders.tryks också av åtskilliga remissinstanser 
av vilka en del dessutom framhäver uppgifter som enligt deras uppfatt
ning är särskilt angeHigna. Väginstitutet påpekar att man snarast bör för
söka beräkna de resurser som fordras för det forsknings- och utvecklings
arbete som förordas i vägplanen och framhåller samtidigt att forsknings
insatscr också är påkallade för att utreda hur naturen påverkas av väg
underhåll och trafik. lngenjörsvetcnskapsakadcmiens transport/orsk

ningskommission anför att man för vidareutvecklingen av planerings
systemet bör utnyttja bl. a. det kunskaps- och bedömningsmaterial som 
finns i utlandet. Statistiska centra/byrån understryker att utredningens . 
önskemål om statistisk information innebär krav på en väsentligt större 
uppbyggnad av statistikproduktionen än vad centralbyrån hittills plane
rat. Byrån är dock beredd att ta hänsyn till dt: framförda önskemålen 
och att - om resurser tilldelas - utföra de uppdrag som kan krävas. 
Cykel- och Mopedfrämjandet finner det angeläget att satsa på en forsk
ning om cykel trafiken. Svenska lokaltrafik/ öreningc11 framhåller att 
statliga medel bör sfällas till förfogande för att få till stånd forskning 
kring kollektivtrafikens möjligheter och utveckling. Vägverket slutligen 
understryker i likhet med ett llertal andra remissinstanser behovet av 

ytterligare utvecklingsarbete vad gtiller dels metodiken för lönsamhds
bcdömning av väg- och gatuprojekt i tätorter, dels samordningen av väg

plan·~ring och övrig samhällsplanering på regional och riksnivå. 

2* Riksdai:e11 1972. I sam/. Nr 1. Bil. 8 
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Il. Allmän översikt över utvecklingen inom vägväsendet 

1. Trafikutvecklingen 

Bestämmande för trafikutvecklingen är enligt vligverket främst befolk- · 
ningens storlek och fördelning samt biltätheten. Den sistnämnda är i viss 
mån avhängig av den allmänna ekonomiska utvecklingen. Tillsammans 

är dessa faktorer utgångspunkt för prognoser rörande utvecklingen av ef
terfrågan på vägtjänster och utgör därmed också några av de viktigaste 
grundfaktorema för den långsiktiga vligplaneringen. 

Ar 1970 uppgick folkmängden till ca 8,1 milj. invånare och år 1980 
beräknas den uppgå till ca 8,7 milj. invånare. Utmärkande för be
folkningens lokalisering inom landet är de ofta långa avstånden mellan 
befolkningsagglomerationerna. L a n d e t s b c f o I k n in g k o n -
c e n t r er a s i s n a b b t a k t till dels vissa landsdelar, såsom mälar
dalen, göteborgstrakten och västra Skåne, dels tätorterna. Inom dessa 
regioner försiggår en omfördelning av befolkningen från mindre till 

medelstora och stora tätorter. År 1970 var stockholms-, göteborgs- och 
malmöområdenas andel av folkmängden 36 C){;. Denna andel väntas 

år 1980 uppgå till nära 40 % . 
Av rikets totala folkökning mellan åren 1965 och 1980 beräknas 70 % 

falla på de tre storstadslänen, varav inte mindre än 40 % på Stock
holms län. 

En utveckling mot ett flertal slagkraftiga tätortsregioner utöver de tre 
befintliga storstadsregionerna står helt i överensstämmelse med de re
gionalpolitiska målsättningarna i 1969 och 1970 års statsverksproposi
tioner angående skapandet av s. k. storstadsalternativ. En sådan utveck
ling ställer bl. a. krav på en effektiv trafikapparat, i första hand mellan 
de olika tätortsgrupperna i varje region men även mellan de olika 
regionerna. Om ca 10 år kan tätorternas befolkning bediknas vara 
1 miljon invånare större än nu. Folkmängden i de tre största stadsregio
nerna beräknas år 1980 utgöra 45 C:o av rikets folkmängd. De fyra stör
sta uppskattas ha 50 % av denna. De 14 största torde komma att svara 
för 2/ 3 av rikets folkmlingd. Totalt skulle de 24 största regionerna 
enligt prognosen omfatta nära 75 % av rikets folkmängd år 1980. 

Vägverket erinrar om vägplaneutredningens konstaterande att en kon
sekvens av en fortsatt koncentration av befolkning och näringsliv till 
ett begdinsat antal tätortsregioner blir att ca 60 % av landets prognosti
serade fordonsökning torde komma att falla enbart på de 13 största 

tätorterna med omland. Ett flertal till ytan relativt stora regioner kom
mer då att bestå av sammanhängande stadslandskap, innefattande ett 
flertal tätorter och tätortsgrupper, vilka funktionellt hålls samman av 
en gemensam och differentierad arbetsmarknad. För att en sådan ar
betsmarknad skall kunna fungera krävs goda kommunikationer inom re
gionen, inte minst ett väl.utvecklat väg- och gatunät. 

Trafikmönstret och behoven kommer härigenom att förlindras. För 
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att kunna avveckla trafikmängderna i de större tätorterna på ett till
fredsställande sätt fordras i många fall komplicerade och mycket kost
nadskrävande t r a f i k 1 ed s 1 ö s n i n g a r . lnvesteringskostnaderna 
per invånare för att tillgodose trafikökningens behov av nya trafik
leder är förhållandevis högre ju större en tätort är. De tre befolknings
mässigt största kommunernas investeringsvolym är sålunda nästan av 
samma storleksordning som de övriga drygt 100 största tätortskommu

nemas sammantagna volym. 
Själva exploateringsandelen av investeringarna i gator och vägar sjun

ker ändå något, då man går från små till stora kommuner. Orsaken 
är att övriga väg- och gatuinvesteringar ökar ännu mer med stigande 
folkmängd. Exploateringsinvesteringarna i gator och vägar är starkt re
laterade till antalet lägenheter som byggs i området, oavsett kommun
storlek. Det är emellertid uppenbart att koncentrationen medför behov 
av kostnadskrävande trafikledslösningar utanför dessa cxploatcringsom
råden för att den tilltagande trafikströmmen till och från regionens ar
betsplats- och serviceområden skall kunna avvecklas. 

Kommunikationsfrågan kommer slutligen att vara av central bety
delse, när den nya kommunindelningen enligt riksdagens beslut är helt 
genomförd år 1974. Goda tillfartsvägar till centralorterna från de nya 
storkommunernas ofta mycket vidsträckta ytterområden blir då av än
nu större vikt för kommuninvånarnas servicebehov eftersom huvudpar
ten av transporter och resor väntas ske på väg. 

En av regionalpolitiska skäl betingad satsning på vissa större central
orter, s. k. storstadsalternativ torde även komma att ställa krav på 
förbättrade vägförbindelser mellan olika närbelägna storstadsalternativ 

samt mellan dessa och de tre storstäderna. 

Enligt 1970 års långtidsutredning som lagts fram efter det att 
vägplancutredningcn avlämnat sitt betänkande beräknas BNP öka med 
drygt 20 % och den privata konsumtionen med ca 1 8 % (i fasta priser) 
under perioden 1970-1975, och under senare hälften av 1970-talet be
räknas tillväxten för båda bli något snabbare. För industriproduktionen, 
varuexporten och varuimporten kalkyleras med ökningar på ca 28 % , 
44 % resp. 35 % under perioden 1970-1975. Under andra hälften 
av 1970-talet räknar långtidsutredningen med en långsammare tillväxt 
av exporten men en något snabbare ökning av industriproduktionen och 
importen än under perioden 1970-1975. 

De anförda siffrorna innebär i samtliga fall en något långsammare 
procentuell årlig tillväxt under 1970-talet än under 1960-talet och 

väsentligt långsammare än under 1950-talet. Vid en bedömning av effek
terna på utvecklingen av efterfrågan på person- och godstransporter bör 
emellertid enligt vägverket hänsyn främst tas till att de absoluta ök

ningarna i samtliga fall beräknas bli större under 1970-talet än under 
föregående decennium. 

Den av statsmakterna förordade satsningen på industriproduktionen 
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och varuexporten för att uppnå den önskade ekonomiska tillväxten och 

jämvikten i bctalningsbalansen torde bl. a. ställa ökade anspråk på ef

fektiva person- och godstransporter i olika delar av landet. Samma ef

fekt torde även kraven på ökad effektivitet inom tjänstesektorn och 

varudistributionen få. Inte minst bör detta gälla viigtransporterna (buss

och biltransportcr), som dominerar såväl inom person- som gods

transportsektorn. 

Det t o t a l a a n ta l e t b i l a r har under 1960-talct ökat med ca 

77 % från 1,3 till 2.4 miljoner fordon, och antalet invånare per bil ut

gör f. n. ca 3.3. Antalet invånare per bil var år 1960 5,7. Trots betydan

de variationer i nyregistreringen och avregistreringen under 1960-talet 

har biltäthetsutvecklingen haft ett mycket jämt förlopp. Detta har bl. a. 

utnyttjats inom statens vägverk vid utarbetandet av en prognos över 

biltäthetsutvecklingen under perioden 1970-1985. Till denna har även 

fogats två alternativ innehärandc dels en något snabbare dels en något 

långsammare ökning av biltätheten. 

Resultatet av prognosen blir för alla tre alternativen en lägre bit

täthet än i föregående biltäthetsprognos (vägverkets rapport Tö 101, 

1968), som bl. a. låg till grund för vägplancutredningens trafikprogno· 

ser. Skillnaden uppgår för medelalternativet till ca 13 % år 1985. Detta 

innebär i princip att den ökning av biltätheten som antogs i den förra 

prognosen sker långsammare och att år 1985 i den reviderade prognosens 

medelalternativ ungefär motsvaras av år 1978 i den förra. Fordons

beståndet som den 1.1. 1971 omfattade nära 2,5 milj. bilar väntas enligt 

vägverkets prognoser (medelalternativet) uppgå till nästan tre miljoner 

år 1975, omkring 3,4 miljona år 1980 och omkring 3,8 miljoner år 1985. 

Jämfört med vägplaneutredningens fordonsprognos (huvudalternativet) 

på ca 4,6 miljoner fordon ar 1985 (inkl. lastbilar och bussar) innebär 

den reviderade prognosen - enligt medelaltcrnativet - en minskning med 

ca 18 % för år 1985. Av differensen hänför sig 13 procentenheter 

till ändrad biltäthet medan övriga 5 procentenheter ~"ir en följd av 
den ändrade bcfolkningsprognosen. 

Medan antalet lastbilar förh~ller sig tämligen konstant eller visar en 

relativt måttlig ökning, ökar den sammanlagda lastkapaciteten snabbt 

genom övergång från mindre bilar till hilar med över 6 tons lastför

måga. 

D e n g e n o m s n i t t 1 i g a å r I i g a k ö r I ä n g d e n f ö r p e r

s o n b i I a r i ej yrkesmässig trafik uppgår till omkring 1 500 mil enligt 

en vid statens vägverk nyligen genomförd undersökning. Som tidigare 

nämnts räknade vägplaneutrcdningen i sina prognoser över det framtida 

persontrafikarbetet med en genomsnittlig körstrUcka av ca 1 400 mil/ år. 

Det föreligger dock kraftiga interregionala variationer i körlängden, 

vilka förmodas sammanhlinga ·med variationer i befolkningens geogra-
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fiska fördelning i förhållande till arbetsplats- och serviceområdenas lo

kalisering. Resavstånden till arbetsplatser och serviceområden torde vara 

kortare i län, vars befolkning till övervägande del bor i större tätorter. 

I storstadsdominerade län medför en omfattande pendling från allt 

längre ut belägna bebyggelseområden in till städernas arbetsplats- och 

serviceområden dock att den årliga körlängden överstiger genomsnittet 
för riket. 

D e n g en o m s n it t 1 i g a å r 1 i g a kö r 1 ä n g de n f ö r 1 a st

b i I ar beräknas enligt vligverket ha ökat från ca 2 000 mil år 1950 

till ca 3 000 mil år 1968. Denna förändring återspeglar bl. a. de struktu

rella förskjutningarna i fordonsparkens sammanslittning mot större an

del tyngre bilar, vilka har avsevärt Hingre årliga körlängder än de lättare 

fordonstyperna, som en följd av de helt olika transportfunktionerna. 

Variationerna kring genomsnittskörlängden för hela lastbilsparken synes 

vara mycket stora. Den årliga körlängden inom viss viktklass varierar 

dock endast obetydligt mellan landets olika delar. 

Med ledning av uppgifter om fordonsbeståndet och den årliga kör

längden för olika fordonskategorier kan d e t t o t a I a t r a f i k ar -

b e t e t i landet beräknas uttryckt i fordonskilometer. 

Under 1960-talet ökade detta med 7 % årligen. Det har hittills be

räknats på grundval av trafikräkningar på landsbygdens vägar. Resul

tatet av 1970 års räkningar, vilkas huvudsyfte varit att skatta trafikarbe

tet i olika regioner (län, kommunblock och arbetsområde) med uppdel

ning på vägkategori och slitlagertyp, beräknas kunna publiceras under 

första halvåret 1972. Vägverket har planer på att börja ytterligare ett ut

vecklingsprojekt för samordning av och anvisningar för trafikräkningar 

i tätorter. 

På grundval av trafikräkningarna beräknas den totala trafikökning

en under åren 1964----1970 ha uppgått till sammanl,agt 55-60 % på 

riksvägar, 45-50 '}o pa genomgående länsvägar och 25-35 % på öv

riga Uinsviigar. Den genomsnittliga ökningstakten på landsbygdens all

männa vägnät i dess helhet beräknas till knappt 6 % per år. Ar 1963 
utfördes 56 % av trafikarbetet på riksvägnätet, medan motsvarande 

andel år 1969 var 59 % . Riksvägnätet utgjorde båda åren ca 13 % av 

hela det allmänna vägnätet. Det övriga vägnätets andel av trafik

arbetet sjönk mellan angivna år från 28 till 25 % . 

Det inrikes p e r s o n t r an s p o r t a r b e te t beräknas under pe

rioden 1960-1969 ha ökat med i genomsnitt 4 miljarder personkm per 

år till ca 79 miljarder personkm år 1969. Den årliga ökningen under 

1960-talet var betydligt större än under föregående decennium - då 

ökningen uppgick till ca 2,6 miljarder personkm per år - trots att den 

relativa tillväxten avtagit från i medeltal ca 9,5 % per år under 1950-

talet till ca 7 % under 1960-talet. Praktiskt taget hela ökningen hän-
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för sig till vägtransporterna, vilkas andel av det totala inrikes person

transportarbetet beräknas ha ökat från ca 85 % år 1960 till ca 92 % 

år 1969. 

Under perioden 1968-1975 väntas det totala inrikes persontransport
arbetet öka med ca 2,6 miljarder personkm per år till totalt 94 miljar
der personkm år 1975 enligt prognoser utarbetade i samband med 
1970 års långtidsutredning. I likhet med utvecklingen under 1950-
och 1960-talen väntas så gott som hela ökningen av persontransport
arbetet under 1970-talet falla på vägtransporterna. 

Den förutsedda avmattningen i persontransportarbetets tillväxt under 
perioden 1968-1975 är en direkt följd av att medelantalet resande i per
sonbilar har antagits sjunka successivt med ca 10 % (från 2,2 till ca 

2,0 personer/bil). Anledningen till att medclantalct resande i person
bilar har antagits minska är främst att en ökning av biltätheten i och 
för sig ansetts böra leda till en minskning av det genomsnittliga antalet 
resande per bil. 

Till mycket stor del består personresorna med bil av resor till och från 
arbetsplatser. A r b e t s p e n dl i n g e n s t r a f i k a r b e t e ökade 
mellan åren 1960 och 1965 med mellan 50 och 70 %, alltså en snabbare 
tillväxttakt än vad som gäller fordonsantalet och biltrafiken på landsbyg
dens allmlinna vägnät. Vid vägverket pågår sedan hösten 1968 en kart
läggning av arbetsresorna i vissa regioner, varvid siirskilt undersökes 

pendlingens fördelning på transportmedel (bil jämfört med kollektiva 
färdmedel). Undersökningarna omfattar alla former av arbetsresor och 
använder sig därmed av ett vidare pendlingsbcgrepp iin folk- och bostads
räkningarna, vilka som pendlare endast räknar sådana förviirvsarbctande 
som vid sin resa mellan bostad och arbetsplats passerar en kommungräns. 

Med hänsyn till den väntade fortsatta urbaniseringen och tätortsytor
nas allt större utbredning är det trolig.t att arbetsresorna även under 
1970-talet kommer att öka i minst samma takt som kunnat konstate
ras för den nämnda perioden. För storstadsområdi;na med deras rela
tivt goda tillgång på kollektiva kommunikationsmedel är personbilen 
dock inte ett så dominerande transportmedel för arbetsresorna som utan
för dessa regioner. Utanför storstadsregionerna svarar personbilen för 

mellan 90 och 95 % av arbetspendlingen. Av de kollektiva pendlarna 
åker det stora flertalet inte tåg utan buss och ställer därmed stora krav 
på väghållningen. Av landsbygdens bilpendlarc saknar flertalet alterna

tiva färdmedel. 
Vid en undersökning företagen av utredningen angående definitiv 

källskatt år 1966 framkom t. ex., att ett antal motsvarande nära en 
fjärdedel av alla privata pcrsonbilägarc år 1965 beviljats avdrag 
vid taxeringen för resor med egen bil till och från arbetet. Huvuddelen 
av dessa var bosatta på landsbygden eller i mindre tätorter. 

För många yrkeskategorier och företag utgör också resor i arbetet 
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en nödvändighet. Det kan nämnas i detta sammanhang, att enligt gjorda 
beräkningar överstiger företagens totala kostnader för personkontakter 
i tjänsten, oavsett färdmedel. företagens sammanlagda kostnader för 
godstransporter. En betydande del av dessa personresor torde ske 
med vägtransportmedel. Ett ökat antal förvärvsarbetande kvinnor kom
mer att bidra till ökningen av arbetsresorna. 

Mot bakgrund av den snabbt ökande pendlingens betydelse för ar
betsmarknaden, för bostadsförsörjningen samt för regionalpolitiken i all
mänhet finner vägverket att arbetsresorna utgör en av de viktigaste 
faktorerna vid bedömning av framtida behov av trafikleder, särskilt 
sådana i anslutning till centralorter med stora arbetsplatskoncentrationer. 

Hushållens ökade efterfrågan på service av olika slag i förening 
med en stark, och i många fall ökande, koncentration av väsentliga ser

vicefunktioner - t. ex. detaljhandel, skolor, sjukvård och kommunal ad

ministration - till centralorter av växlande storlek, kan v~intas medföra 
en ökning av serviceresor n a. Dessa torde till helt övervägande 
del komma att ske med bil eller buss, bl. a. genom minskning eller ned

läggning av lokaltågtrafiken på många banor. 

De stora självbetjäningsbutikerna med fullständigt dagligvarusortiment 
väntas fortsätta att öka sin marknadsandel, vilket torde medföra en 
fortsatt nedläggning av mindre och medelstora livsmedelsbutiker. Under 
perioden 1963-1969 lades omkring 23 000 butiker ner. Varuhusens 
andel av den egentliga detaljhandelns omsättning som uppgick till ca 
20 % år 1969 beräknas öka till närmare 30 % år 1975. Den kraftigas
te utbyggnaden· av denna sektor väntas framför allt ta formen av s. k. 
stormarknader, vilka väsentligen förutsätter bilburna kunder. Antalet 
stormarknader, som vid ingången av år 1970 uppgick till 11 och som 
svarade för knappt 2 % av detaljhandelns samlade försäljning år 1969, 
beräknas enligt 1970 års långtidsutredning öka till ca 25 år 1975 med 
en marknadsandel av närmare 7 % . 

Även i övrigt torde den ökade varukonsumtionen i förening med 
bl. a. butikskoncentration, ökade förvaringsmöjligheter i hemmen, m. m. 
komma att medföra och delvis förutsätta ett ökat antal inköpsresor med 
bil och buss. 

Även andra typer av serviceresor torde komma att öka, bl. a. genom 
ökad efterfrågan på mer specialiserade tjänster, t. ex. inom sjukvår

den och undervisningen, som i huvudsak finns koncentrerade till central

orterna. Ett annat exempel är centraliseringen av den kommunala ad
ministrationen genom kommunsammanliiggningarna, som torde ställa 
ökade krav på goda vligförbindelser från kommunernas ytterområden 
till centralorterna. 

Tätortsboendet i förening med det stigande välståndet skapar också 
fritids resor vilka bidrar till ökande resevolymer. Hushållens ut
gifter för persontransporter, som ökat från knappt 12 % av den totala 
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privata konsumtionen år 1960 till ca 13 % år 1969, väntas öka i unge
fär samma takt som den totala privata konsumtionen. Huvuddelen 
av ökningen faller på inköp samt drift av bilar och en del av denna 
ökning torde säkerligen falla på fritidsresorna. 

För många glesbygdsbor och även för åtskilliga hushåll i de större 
tätorternas förortsområden torde för övrigt tillgång till biltransport of
ta vara en förutsättning för att centralorternas utbud av kultur- och fri
tidsaktiviteter skall kunna utnyttjas. 

Det inrikes g o d s t r a n s p o r t a r b e t e t beräknas årligen ha 
ökat med i genomsnitt nära 1 miljard tonkm under 1950-talet och 

med inte mindre än ca 2,5 miljarder tonkm per år under perioden 
1960-1969 till totalt ca 51 miljarder tonkm år 1969. Huvuddelen av 
denna ökning hänför sig till lastbilstransporterna, som beräknas ha ökat 
med i genomsnitt ca 0,7 miljarder tonkm per år under 1950-talet och 
med ca 2 miljarder tonkm per år under perioden 1960-1969 till totalt 

ca 28 miljarder tonkm år 1969. 
Lastbilarnas andel av godstransportarbetet har därmed successivt sti

git från ca 20 % år 1950 till ca 40 % år 1960 och drygt 56 % år 
1969. 

Det totala inrikes godstransportarbetet beräknas enligt prognoser ut
arbetade i samband med 1970 års långtidsutredning öka med i ge
nomsnitt drygt 4 miljarder tonkm per år under perioden 1968-1975 och 
5,5 miljarder tonkm under åren 1975-1980. Lastbilstransporterna beräk
nas under samma perioder öka med i genomsnitt ca 2,7 resp. ca 4,2 mil
jarder tonkm per år, dvs. en fortsatt successiv ökning av den årliga ab
soluta tillväxten av lastbilstransportarbctet. Prognoserna pekar på en 
större årlig tillväxt i absoluta tal av lastbilarnas godstransportarbete 
under 1970-talet än under 1960- och 1950-talen. I likhet med tidigare 
utveckling beräknas ökningen främst hänföra sig till de redan förut 
dominerande kortväga lastbilstransporterna (högst ca tio mil). Dessa 
transporter bedöms· för övrigt vara relativt okänsliga för måttliga änd
ringar i prisrelationcrna mellan bil- och järnvägstransporter. Samman
taget beräknas lastbilstransportens andel av det totala inrikes transport

arbetet komma att stiga till närmare 60 % år 1975 och ca 64 % år 

1980. 
Medan antalet lastbilar endast ökar långsamt, ökar således det trans

portarbete, som uträttas av lastbilarna starkt (12 % per år under pe
rioden 1950-1966). Förklaringen härtill är förutom ökningen av bilar· 
nas lastförmåga den starkt ökade användningen av släpvagnar. Detta 
förhållande har i sin tur varit möjligt genom utökningen av det tunga 
vägnätet. Lastbilarna kan med hänsyn till utvecklingen numera sägas ha 
blivit det dominerande godstransportmcdlet. 

Den sedan många år alltmer ökande dominansen för dörr-till-dörr

transporter och den växande betydelsen av s. k. integrerade transport-
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lösningar med olika slag av enhetslaster torde också medföra en ök
ning av framför allt de kortväga lastbilstransporterna. Lastbilarna och 
järnvägen torde därigenom i än högre grad än hittills komma att 
komplettera varandra. Den beskrivna utvecklingen av godstransporter
nas struktur innebär också att ändrade prisrelationer totalt sett inte 
torde få stor effekt på resp. trafikmedelsandel av godstransportmarkna
den, även om de marginellt kan få betydelse. För lastbilstranspor
ternas del torde således relativa prisförändringar få störst effekt på de 
långväga transporterna (mer än ca 10 mil). 

Vägverket lämnar också vissa uppgifter om t r a f i k s ä k e r h e t s
u t v e c k 1 i n g e n i landet. Antalet dödsolyckor har ökat med ca 

113 och antalet övriga personskadeolyckor med ca 5 % under perio
den 1957-1969 enligt den officiella olycksstatistiken. I båda fallen var 
ökningen något större fram till mitten av 1960-talet. Därefter sjönk an
talet - ifråga om dödsolyckor t. o. m. relativt drastiskt år 1967 i sam
band med övergången till högertrafik - för att under senare år åter lång
samt öka. 

Samtidigt konstateras att trafiksäkerheten - uttryckt i antal döds
och övriga personskadeolyckor per miljon fordonskm - klart förbätt
rats under perioden 1957-1969 sett i relation till trafikutvecklingen. 

2. Rikets vägnät - omfattning och standard 

Per den 1 januari 1971 omfattade rikets vägnät sammanlagt ca 
331 900 km. Under år 1970 födindrades vägnätet enligt följande. 

Väglängd 

Vägkategori Km Andel% Förändring 
1.1.1971 1970 

km 

Allmänna vägar på 
landsbygden 97 954 29 
därav 

motorvägar 403 + 27 
övriga riksvägar 11 845 - 9 
genonlgående länsvägar 12 881 - 22 
övriga Iänsvägar 72 825 - 92 

Allillänna vägar och gator 
i konlmuner som är väghållare 113 450 4 
därav 

bidragsberättigade 5 400 .o 
ej bidragsberättigade 8 050 0 

Enskilda vägar ca 220 600 67 
därav 

bidragsberättigade 62 561 +477 
ej bidragsberättigade ca 158 000 

ca 331900 100 

1 Uppgiften avser den 1 januari 1968. 
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Investeringarna i huvudvägnätet - dvs. riksvägar och primära läns
vägar - har i huvudsak varit inriktade på höjning av trafikkapaci
teten och standarden (trafiksäkerhet, bärighet, framkomlighet m. m.) 
i befintliga vägrelationer. 

Under perioden 1956-1970 ökade 1 ängden av det statliga och 
statsbidragsberättigade väg- och gatunätet med knappt 15 % . Den 
statliga delen ökade med 7 % , den kommunala minskade med 4 % 

och den enskilda delen av vägnätet slutligen ökade med 34 % . Under 
samma tid ökade det kommunala ej bidragsberättigade väg- och gatu

nätet med 43 % . Av den totala statliga väglängden år 1970 hänför sig 
80 % till åldersklassen äldre än 25 år, dvs. till tiden före vägvä
sendets förstatligande år 1944. 

Genom ny- och ombyggnadsprojekt färdigställdes i vägverkets regi 
under perioden 1957-1968 ca I 100 km statlig väg per år. Till följd av 
bl. a. indragning av allmän väg uppgick den årliga nettoökningen av det 
allmiinna vägnätet under samma period dock endast till 460 km, om 
man bortser från ökningen till följd av att kronan övertagit väghållnings
skyldigheten för vissa trafikleder i städerna. Som framgår härav har väg
stockens nettoförändring, mätt i m2 vägyta, under perioden genom ny

och ombyggnader varit relativt långsam (en ökning med knappt 20 % ) 
jämfört med trafikarbetets tillväxt (drygt 155 %). I genomsnitt har tra

fikbelastningen med avseende på vägutrymmet mer än fördubblats 
( + 113 % ) under perioden, vilket med hänsyn till den avstannade ut
byggnadstakten inte har kunnat undgå att negativt påverka framkomlig
hetsstandarden på vägnätet. 

De viktigaste komponenterna för bedömning av vägstandar -
d e n är trafiksäkerheten, reshastigheten och lastförmågan eller bärighe
ten. Standardens utveckling i stora drag kan följas genom bl. a. trafik
olycksstatistiken, kvalitetsgradcringen av viktigare vägar på landsbyg
den samt uppgifter om tillåtet axel- och boggitryck på vägnätet. 

Vägverket upprättar med tvåårsintervaller rapporter över stan
d ar den på huvudvägnätet. Per den 1 januari 1970 hade 38,5 % 

av riksvägnätet fullgod standard, 26,5 % godtagbar och 35 % ej god
tagbar standard enligt vägverkets kriterier. Eftersläpningen, som fram
går av den sistnämnda siffran, berör ca 4 500 km riksväg. Vid samma 
tidpunkt hade 24 % av de genomgående Iänsvägarna fullgod standard, 

28,5 godtagbar och 47 ,5 % (6 200 km) ej godtagbar standard. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att trots att andelen icke godtag

bar standard på riksvägnätet totalt sett minskat under perioden 
1962-1970, har den ökade eftersläpningen på de starkast trafikbelasta
de europavägarna och övriga riksvägar i södra Sverige inneburit att 
en växande andel av trafiken på vägarna berörts av den enligt vägverkets 
bedömning otillräckliga vägstandarden. Trots att en betydligt större 
andel av europavägarna blivit foremål för ombyggnad jämfört med öv-
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riga delar av riksvägnätet, har insatserna varit otillräckliga för att till

godose ökningen av trafiken. 

Förbättringar av b e 1 äg g n i n g e n (slitbanan) på de statliga vä- . 
garna har haft· stor betydelse för hela transportförsörjningen. Under 

1970 har 1 131 km försetts med ett varaktigare slitlager än grus. Väg
längden med sådana slitlager har sålunda ökat med ca 40 000 km under 

perioden 1956-1970. Under samma period ökade den totala väglängden 

med 6 350 km till ca 98 000 km. Andelen väg med ett varaktigare slit

lager än grus (beläggningar eller oljegrus) uppgick år 1971 till 47 % 
mot 6 % år 1950. Härav var 28 % belagda vägar och 19 % oljegrus

behandlade. Uppskattningsvis torde vid slutet av 1960-talet minst 85 % 
av trafikarbetet på de statliga vägarna ha skett på belagda eller oljegrus

behandlade vägar. Beträffande oljegrusvägar har nytillskottet minskat 

efter hand som de mest trafikbelastade grusvägarna behandlats. Ca 96 % 

av riksvägarna och 76 % av de genomgående länsviigarna var år 1970 

belagda eller oljegrusade. För övriga länsvägar var denna siffra endast 
34 % motsvarande ca 43 600 km belagda eller oljegrusade. Av det bi~ 

dragsberättigade väg- och gatunätet i kommuner som är väghållare. 

var i slutet av 1960-talet ca 85 % belagt, vilket är ett högre tal än 

värdet för samtliga vligar och gator inom dessa områden vilket var 

79 %. 
B ä r i g h e t e n på det statliga vägnätet har successivt höjts. Be

träffande riksvägarna och viktigare länsvägar m. fl. eftersträvas att suc

cessivt åstadkomma ett s. k. tungt vägnät, som kan upplåtas för 10 tons 
axeltryck och 16 tons boggitryck. Vid mitten av år 1971 var ca 

52,5 % av vägnätet, varav närmare 98 % av riksvägnätei, upplåtet för 
denna belastning. Ca 82 % av de 9 720 broarna tillåter 10 tons axel
tryck och 16 tons boggitryck. En betydande höjning av transportstan
darden i detta avseende har således möjliggjorts under perioden, främst 

tack vare den snabba upprustningen av brobeståndet. 

3. Beredskapsarbeten 

I den statliga sysselsättningspolitiken ingår att säkra en hög och 
jämn sysselsättning. Till de sysselsättningsskapande åtgärderna hör be

redskapsarbetena, där vägarbetena utgör en betydande del. Kostna

derna för beredskapsarbeten på landsbygdens vägnät för landet i sin 

helhet har under perioden 1966-19:70 i löpande priser uppgått till 

1 243 milj. kr. Detta belopp motsvarar drygt 24 % av de totala väg

investeringarna på detta vägnät under samma tid. Av beloppet hänför 

sig ca 392 milj. kr. till Västerbottens län och Norrbottens län, motsva

rande ca 70 % av de totala väginvesteringarna i dessa län. 
Beredskapsarbetena drivs i dels vägverkets, dels arbetsmarknadsver

kets regi. Vägverket svarar i båda fallen för projektering, planering 

och marklösen. För vägverkets del ställer dessa åtaganden stora krav 
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på planering för att vid behov snabbt kunna sätta i gång lämpliga väg
projekt som beredskapsarbeten. Omfattningen av vägverkets engage
mang i beredskapsarbeten är beroende av de egna fasta resurserna för 
arbetsledning samt möjligheten att utöka dessa med tillfälligt anställd 
arbetslcdningspersonal för beredskapsarbeten. Verket har att i samråd 
med arbetsmarknadsverket välja ut lämpliga objekt som beredskaps
arbeten bland dem, som finns upptagna i behovs-, långtids- och flerårs

plan samt svara för genomförandet av vissa av de utvalda objekten. 
För beredskapsarbetena gäller samma förutsättningar beträffande tek

nisk standard, rationellt utförande, budgetering och kostnadsuppfölj
ning som för den ordinarie verksamheten. F. n. omfattar arbetsmark
nadsverkets och vägverkets gemensamma planläggning av beredskaps

arbetena ett budgetår i taget. 
Beredskapsarbetenas omfattning i fråga om vägbyggande har varit 

följande. (1 000-tal kr.) 

År 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Vägbyggnad 

arbets-
marknads-
verkets regi 

68 212 
70 121 
71101 
58 099 
67 982 
78 323 

vägverkets 
regi 

199 274 
142 245 
160 389 
206 877 
214 147 
173 760 

Därav 

totalt riksvägar läns-
vägar 

267 486 114 986 152 500 
212 366 106 289 106 077 
231 490 84 212 147 278 
264 976 71 654 193 322 
282 129 83 971 198 158 
252 083 104 833 147 250 

Under budgetåret 1970/71 har enligt en preliminär beräkning en 
sammanlagd väglängd av totalt ca 175 km som utförts som beredskaps
arbeten öppnats för trafik. Vidare har tidigare påbörjade arbeten av
seende ca 220 km väg pågått. Dessutom har företag motsvarande en to
tal väglängd av ca 80 km påbörjats. Mindre ombyggnads- och förliätt
ringsarbeten t. ex. broar har uppgått till ca 26 milj. kr. 

Beredskapsarbetena har som förut sagts i betydande utsträckning lo

kaliserats till norrlandslänen. Därigenom har långtidsplanerna för des
sa delar av landet i stort sett kunnat uppfyllas i motsats till vad som 
gäller för långtidsplanerna i syd- och mellansverige. Långtidsplanerna 
avser att vara ett uttryck för den anpassning av vägåtgärderna som be

hövs för att tillgodose efterfrågan, medan flerårsplanerna baseras på en 
i princip oförändrad medelstilldelning. 
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4. Utvecklingen inom vägverket samt aktuella uppgifter inom viig

viisendcts område 

Antalet fast anställda vid statens vägverk uppgick den 1 juli 1971 
till niira 12 500, en minskning från samma tidpunkt år 1970 med ca 350. 
Under år 1970 beräknas dessutom i genomsnitt ca 5 000 beredskaps
arbetare och övriga arbetare ha sysselsatts med ordinarie arbeten och 
beredskapsarbeten, för vilka verket står som byggherre. Under den när
maste 5-årsperioden förutses en ytterligare minskning av det totala an
talet anställda. Som redovisas närmare under planen för statlig väg
hållning föreligger personalöverskott inom såväl drift- som byggnads

verksamhetcn liven sedan hänsyn tagits till inverkan av arbetstidsför
kortningar och den längre semestern för arbetarpersonalen. Med ut
gångspunkt från oförändrad personalpolitik måste vägverket tillämpa 
en restriktiv nyrekryteringspolitik gränsande till anställningsstopp. Vi
dare måste alla möjligheter till utveckling och omplacering av verkets 
personal tillvaratas. Med beaktande av den normala avgången genom 
pensionering m. m. torde reduktionen av antalet anställda kunna uppgå 
till i genomsnitt 100-200 anställda per år under den kommande 5-års

perioden. 
Sedan omorganisationen år 1967 har antalet tjänstemän minskat med 

ca 100 personer. Efter en uppgång under år 1970, som främst samman
hänger med den förändrade linjeorganisationen, beräknas antalet tjänste

män under år 1971 uppgå till ca 5 100. Hlirav utgör den kvinnliga perso
m1lcn knappt 20 % . Vägverkets egen arbetarstyrka har sedan mitten av 
1950-talet minskat från drygt 11 000 till f. n. ca 7 400. 

Vägverket utför f. n. största delen av arbetena under delprogrammet 
drift av statliga vägar i egen regi. För de närmaste åren förutses en 
viss minskning vad giiller de egna insatsernas andel av verksamheten 
genom att inlcjning av lastbilar m. m. förutsiitts öka i omfattning. 

Vad gäller byggnadsarbetena utgjorde vägverkets egenregiandel för 
de ordinarie vägarbetena under 1970 54 % . Beredskapsarbetena utför
des till ca 75 % i vägverkets regi och ca 25 % i AMS regi. Andelen 
entreprenadarbeten vid de beredskapsarbeten som utfördes i vägverkets 
regi är Uigre än den vid vägverkets ordinarie vägarbeten. Vägverket ut
för utöver beredskapsarbetena uppdrag åt utomstående motsvarande en 
omsättning av f. n. ca 40 milj. kr. årligen. 

Med stöd av Kungl. Maj:ts beslut den 5 september 1969 har vägver
ket med verkan fr. o. m. den 1 april 1970 genomfört en ny I in je· 
o r g a n i s a t i o n f ö r v ä g d r i f t e n. De nuvarande arbetsom· 
rådena inom vägförvaltningen har förts samman till 59 driftområden 
under chefskap av särskilda driftområdesledare. Varje driftområde om
fattar 2-7 arbetsområden. Den nya organisationen avsågs förbättra 
planeringen av personal- och maskinutnyttjandet, varjämte arbetsledar-
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na för arbetsområdena - vägmästarna - kunde avlastas vissa administ
rativa uppgifter. 

U t b i I d n i n g s v e r k s a m h e t e n fortsätter med den oföränd
rade målsättningen att vid behov ge personal av alla kategorier möj
lighet till vidareutbildning inom verket. 

Den pågående översynen av arbetarutbildningen beräknas bli klar 

under år 1972 och resultera i ett moderniserat och utökat program. 
Den interna tekniska utbildningen följer för olika verksamhetsgrenar 

anpassade utbildningsvägar, som omfattar projektering, byggande och 

driftverksamhet. 
På det administrativa området bedrivs utbildning vid olika special

kurser i ekonomi, personaladministration och förvaltning. Personal som 
utbildas för kvalificerade uppgifter på kanslisidan deltar i dessa kurser, 
men varje enskild kurs är samtidigt avsedd för personal, vars speciella 
arbetsuppgifter motsvarar innehållet i resp. kurs. 

I syfte att bättre tillvarata verkets personella resurser har ett s y s te m 
f ö r i n d i vi d u e 11 p er s o n al p I a n er in g utarbetats. Syftet har 
även varit att ge personalen ett ökat medinflytande och möjlighet att 
påverka sin egen utveckling och arbetsplatsens förhållanden. I nära 

samarbete med personalorganisationerna har försöksverksamhet bedri
vits sedan år 1968. Information angående systemet har under 1971 förts 
ut till alla tjänstemän inom verket. En provverksamhet omfattande de 
flesta enheterna pågår f. n. för utvärdering och ställningstagande för 

fortsatt användning av systemet fr. o. m. år 1972. 

Inom f ö r e t a g s n ä m n d s v e r k s a m h e t e n har bl. a. kom
mitteer för utbildningsfrågor inrättats. Centrala företagsnämndcns kom
mitte för arbctarskyddsfrågor kommer att ombildas till en kommitte 
för företagshälsovård som iiven skall omfatta de medicinska och sociala 
delarna. En översyn av f ö r e t a g s h ä l s o v å r d e n s inriktning 
och organisation har genomförts. Härvid har konstaterats att !LO-re
kommendationen nr 112/ 1959 väl motsvarar den· målsättning som ver
kets företagshälsovård bör ha. 

Fr. o. m. den 1 januari 1971 har för verkets externa info r m a
t i o n inrättats en tjänst som pressombudsman. Pressombudsmannen 
skall bl. a. systematisera och samordna information till massmedia. 

Vid sidan om information till allmänheten via massmedia vänder sig 
verket i betydande utsträckning till speciella grupper med egna pub
likationer om verkets policy, dess centrala och regionala organisation och 
olika aktiviteter, större väg- och brobyggnadsobjekt etc. 

En översyn av förhållandena inom f ö r r å d s f o n de n har genom
förts. Investeringar i nya vägstationer iir i en del fall en förutsättning för 
arbetenas rationella bedrivande. Vissa äldre vägstationer fyller inte läng

re helt sin funktion och erbjuder inte de anställda den arbetsmiljö, 
som rimligen kan krävas. Ändrade förhållanden har också gjort att 
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de inte sällan är olämpligt belägna från service- och transportsynpunkt. 
Med hjälp av en för driftverksamhetcn utvecklad resursberäkningsmo
dell erhålls information om bl. a. erforderlig maskininsats. Avväg

ningen mellan egna maskiner och inlejning eller entreprenad beror 
av ett flertal faktorer. Sålunda måste en avvägning göras mellan de 

säsongvis fluktuerande kraven på beredskap inom maskinhållningen 
och kravet på en jämn sysselsättning av de egna resurserna. Vidare in
verkar de marknadsmässiga förhållandena som varierar starkt mellan 

olika regioner. Förutsättningar finns för en antalsmässig minskning av 
den egna maskinparken. Målet för verkets centrala lagerhållning är att 
genom löpande standardisering samt anpassning till lämpliga förpack
ningar underlätta, förenkla och förbilliga varuförsörjningen. 

Beräkning av grusmaterialbehovet och kartläggning av tillgången på 
grus har visat att en del regioner utgör utpräglade bristområden, där 
svårigheter föreligger att få fram erforderligt grusmaterial till accep

tabelt pris. Ett eget täktinnehav är i sådana områden ofta en förutsätt
ning för att verket skall kunna erhålla materialet till rimliga priser. 

Efter verkets omorganisation år 1967 har verkets i n s a t s er i 
sam h ä 11 s p Ian er ingen fått en avsevärt ökad tyngd. Verkets 

engagemang i dessa frågor innebär även en fortlöpande uppföljning av 
den kommunala planeringen. Verket har intresse av att - i mån av 
resurser - medverka i erforderliga väg- och trafikutredningar. Rikt
punkten är att verket deltar från initialskedet, då mål och tidsprogram 
för planeringen fastläggs, till dess planerna föreligger i det skick att 
de kan underställas granskande och beslutande organ. Byggnadslagstift
ningen ger verket möjlighet till insyn i det kommunala planarbetet. 
Med hänsyn till planfrågornas stora betydelse för fullföljandet av ver
kets egna arbetsuppgifter har verket att genom kontakt med samar
betsnämnder och statliga planmyndigheter medverka till att den över
siktliga samhällsplaneringen aktiveras och samordnas. Denna kontakt 
sker i första hand genom vägförvaltningarna. 

Som ett led i samarbetet mellan plan- och vägmyndigheterna på läns
nivå anordnas regionala konferenser, vanligtvis en gång om året, i när
varo av representanter för. de centrala myndigheterna. Dessa konferenser 
som till sin omfattning följer vägverkets planläggningsområden, tar upp 
såväl regionala planeringsproblem som allmänna samhällsplanerings

frågor. 
över hela landet pågår en omfattande t r a f i k I e d s p I a n e r i n g 

in o m t ä t ort s o m råd en a i samband med bebyggelseplaneringen. 
Målet är att åstadkomma översiktliga trafikledsplaner för tätortsom

rådena i deras helhet, i vissa fall mera detaljerat för de centrala om
rådena, s. k. centrumplarier. Genom trafikledsplanerna, som baseras på 
prognoser för trafik- och bebyggelseutveckling, redovisas framtida tra
fikledssystem med uppdelning på fjärr-, primär-, sekundär - och matar-
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leder. Målsättningen vid denna planering är att genom trafikseparering 
och -differentiering skilja trafik med olika egenskaper inom trafiknätet 
med hänsyn till trafikens funktioner och egenskaper (genomfartstrafik, 

lokaltrafik etc.) för att få en trafikmiljö som ger den trafiksäkerhet och 

framkomlighet som måste krävas för framtiden. Anvisningar för trafik
och bebyggelseplanering enligt dessa principer har lämnats i publikatio
nen Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet (SCAFT 
1968), som utgivits och rekommenderats av planverket och v~igverket. 
Behov föreligger av särskilda rekommendationer för t r a f i k s a n e -
ring, anvisningar om hur nuvarande trafikmiljö kan förbättras i en 
rad olika avseenden. Vid institutionen för stadsbyggnad vid Chalmers 
tekniska högskola pågår forskningsarbete avsett att ligga till grund för 

utformningen av sådana rekommendationer. Arbetet bedrivs med medel 
från det tidigare trafiksäkerhetsrådet och står under ledning av en grupp 

med representanter för - förutom vägverket - kommunik::ttionsdeparte
mentet, planverket, trafiksäkerhetsverket och förutnämnda institution. 
Arbetet är inriktat på bl. a. trafiksanering i äldre bebyggda områden. 

Sedan hösten 1969 pågår arbete med att upprätta gatunormer 

till ledning för den geometriska utformningen av trafikleder och gator 
inom tätortsområden. Arbetet som leds av en grupp i vilken ingår 
representanter för Svenska kommunförbundet, Svenska kommunaltek
niska föreningen, planverket och vägverket har i huvudsak avslutats un
der hösten 1971. Normerna är avsedda att knyta an till SCAFT-riktlinjer

na och kommer att behandla alla typer av gator och stadsmiljö med un
dantag av stadsmotorvägar. Normerna skall dessutom omfatta gång- och 
cykelbanor samt friliggande gång och cykelsystem (parkvägar) med 
speciell tyngdpunkt på anslutning och korsning mellan gång- och cykcl
vägar och gator. I övrigt ingår utformning och planering av alla anord
ningar i gaturummet som har direkt inverkan på trafikens säkerhet och 
framkomlighet. 

Vidare pågår inom vägverket ett utvecklingsprojekt med syfte att 
söka åstadkomma en praktisk användbar metod för beräkning av den 
samhällsekonomiska lönsamheten för väg- och gatuprojekt i tätorter. 
Metoden väntas kunna bli ett av hjälpmedlen vid prioriteringen av 
väg- och gatubyggnadsobjekt i långtids-, fördelnings- och flerårsplaner, 
i första hand vad avser objekt inom en och samma tätort. I samband 

med detta projekt pågår ett utvecklingsarbete tillsammans med Svenska 
kommunförbundet och Svenska konsulterande ingenjörers förening med 
sikte på att samordna olika trafikprognosmetoder. 

Under senare år har planverket samarbetat med socialstyrelsen, natur
vårdsverket och vägverket i syfte att utarbeta »Rikt! injer för planering 
med hänsyn till vägtrafikbuller». Ett förslag till sådana riktlinjer före
ligger i koncept. Riktlinjerna ger i det enskilda fallet möjligheter till eko
nomiska kalkyler för bullerdämpande åtgärder. De totala ekonomiska 
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konsekvenserna för samhället vid en strikt tilfämpning av riktlinjerna är 
emellertid linnu icke klarlagda, inte heller frågan om fördelning av kost

nadsansvaret. 

Dessutom avser vägverket påbörja ett utvecklingsprojekt för samord

ning av anvisningar för trafikräkningar i tätorter. 

Vägverket redovisar även engagemang i k o 11 e k t i v t r a f i k e n 

i stockholms- och göteborgsregionerna. I långtidsplanen för kommunal 

väghållning, byggande, under perioden 1970-1979 avser ca hälften av 

det för storstockholmsområdet upptagna statsbidraget tunnelbanor m. m. 

I fördelningsplanen för Stockholm har bl. a. inrymts ombyggnad av in

farten från Värmdöledcn (Stadsgårdsleden) med hänsyn till angelägen" 

beten att genom särskilda kollektivtrafikfält tillgodose busstrafiken till 

Värmdö. Särskilda kollektivfält utförs även vid den pågående ombygg

naden av Roslagsvägen. 

Långtidsplanen upptar för byggande av stadsbanor i Göteborg en 

tredjedel av den planerade bidragsgivningcn till göteborgsområdet. Sats

ningen under enbart perioden 1975-1979 innebär en väsentlig ökning 

för stadsbanor genom att ca 50 % av för göteborgsområdet upptaget 

belopp disponeras för detta ändamål. 

5. Planering, budget och redovisning 

Planeringen för statliga åtgärder inom vägväsendet tar i princip sikte 

på att anpassa de olika insatserna till trafikutvecklingen så att väghåll

ningen motsvarar en för samfärdseln tillfredsställande standardnivå. 
Efterfrågan på vägtjänster bedöms - som tidigare sagts - primärt med 

ledning av prognoser för biltrafiken. För godstrafiken sker beräkningen 

därvid på basis av prognoser för bl. a. lastbilsbeståndets, industripro
duktionens och urbaniseringens utveckling, medan beräkningen av per
sontrafiken knyter an till prognoser för befolkningens och fordons
beståndcts omfattning och lokalisering samt fordonens användning. Ef
terfrågan bestäms också av det allmlinnas krav på trafikslikerhet, miljö
vård och transportförsörjningsgrad samt med hänsyn till försvarets 

behov. 
Vid planeringen för det framtida vägbyggandet fäster vägverket stort 

avseende vid t r a f i k s ä k e r h e t e n vilken enligt verket bör ses som 
en särskild faktor vid bedömningen av eftcrfrågeutvccklingen inom pro

grammet vlighållning. Enligt en tidigare inom vägverket utförd jämfö

relse mellan olycksrisken om å ena sidan endast flerårsplanen och å 

andra sidan verkets långtidsplan genomförs bör i det senare fallet en be

tydande mängd olyckor kunna undvikas. 
Den långsiktiga planfäggningen berör i n v c s te r i n g a r n a p å 

h u v u d v ii g n ä t e t, 

driften av de 

de sekundära och tertiära vägnäten samt 

s t a t 1 i g a v äg a r n a. För behovet av 
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s t a t s b i d r a g s g i v n i n g t i l l b y g g a n d e t a v k o m m u n a
l a v ä g a r o c h g a t o r har vägverket gjort bedömningar med led

ning av sammanställningar för perioden 1970-1984 - upprättade av 

kommunerna på vägverkets begäran - av projekt avseende de trafik
leder som ingår eller kommer att ingå i huvudtrafikledssystem enligt ge
neralplan, dispositionsplan eller trafikledsplan. För dessa områden har 

upprättats särskilda femtonåriga behovs p 1 an e r och tioåriga 
1 å n g t i d s p l a n e r. För det ståtliga vägbyggandet och bidragen till 
det kommunala väg- och gatubyggandet upprättas vidare - i enlighet 

med vägkungörelsen - femåriga f 1 e r å r s- och f ö r d e 1 n i n g s p 1 a
n er, vilka även upptar byggandet av tunnelbanor. 

Behovsplanerna för byggande av statliga vägar syftar till att visa 
vilka åtgärder på huvudvägnätet som erfordras för att för landets olika 
delar uppnå en i förhållande till den väntade trafikens behov likformig 
vägstandard och transportförsörjning. Val av utförandestandard samt 

omfattning av åtgärder har i behovsplanen skett på grundval av trafik
ekonomiska beräkningar av di:n art som viigplaneutredningen förordat 
och på vad som kan bedömas som rimligt med hänsyn till samhällets 
resurser. Behovsplanerna är alltså förteckningar över de åtgärder som 

med nuvarande utförandestandard som grund och vid en bedömd trafik
utvcckling erfordras för :::tt vissa kriterier för linjeföring, viigbredd, tra
fikåtskillnad, bärighet, beHiggning, säkcrhetsi'ttgiirder m. m. skall uppfyl
las ,och innebär diirför en konkretisering för att tillgodose tr;msportför
sörjningen i landet. Planerna upprättas med en för landets olika delar 
likartad bedömning. Planerna tar inte ställning till tidsordningen mellan 
vägprojekten utan utgör som tidigare nämnts första steget i den plane
ringsprocess som leder fram till program för byggande. 

Långtidsplanen för byggande av statliga vägar, vilken ger uttryck för 
målsättningen under en bestlimd period, omspänner f. n. åren 1970-
1979 och utvisar efter prioritering de vägbyggnadsföretag som på basis 
av de använda kriterierna är de angelägnaste inom bchovsplanerna. 
Långtidsplanen representerar vägverkets uppfattning om en oförändrad 
ambitionsnivå i förhållande till den väntade trafikökningen. Den förut
sätter en väsentligt ökad resurstilldelning i förhållande till nuläget. 

Långtidsplanen för bidragsgivning till det kommunala väg- och gatu
byggandet avser samma period och har upprättats av vägverket på basis 
av en angclägcnhetsprövning av de av kommunerna anm~ilda utbygg

na<lshehoven. 
Flerårsplanerna och fördelningsplanerna slutligen upprättas i enlighet 

med bestämmelser i vägkungörelsen (före den 1 januari 1972 i väg
stadgan). De är som nämnts femåriga och revideras vart tredje år -
närmast innevarande år. De tjänar som planeringsramar för ett något 
kortare tidsperspektiv och utgörs av förteckningar över prioriterade ak
tuella väg- och gatuprojekt för närvarande inom ramen för i princip 
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oförändrad anslagstilldelning under den ifrågavarande perioden. Med 
utgångspunkt i den för varje år aktuella medclstilldclningen upprät
tar vägverket treåriga s. k. programbudgetar vilka utgör grnnd för 

det enskilda verksamhetsårets interna budget. 
Vad gäller driftåtgärderna omfattar behovsplanen för drift av statliga 

vägar serviceåtgärder, egentligt vägunderhåll samt förstärkt vligunder
håll. Planen omfattar åren J 970-1984. Den avser sådana istånd
slittningsåtgärder på de sekundlira och tertiära vägnliten som behövs 
för att uppnå eftersträvad standard. Avv~igningen mellan investering 
och drift har i första hand gjorts med sikte på att tillgodose trafikan
ternas krav på framkomlighet och säkerhet men också med tanke på 
att driften bör hållas på en sådan standardmässig niva att investerat 

kapital inte äventyras. 
För driften av statliga vägar finns även en långtidsplan som omspän

ner perioden 1970-1974 och - i likhet med långtidsplanen för byggan

det - omfattar prioriterade åtgärder. 

För bidragsgivning till driftåtgärder på det kommunala väg- och gaiu

nätet har vägverket på grundval av en bedömd utveckling av det 
bidragsberättigade väg- och gatunätet upprättat en behovsplan för perio
den 1970-1975. 

För det statsbidragsberättigade enskilda vägnätet slutligen har en 
inventering av fysiskt tillstånd och standard verkställts. Undersökningen 
som avsett erforderliga iståndsättningsarbeten och ombyggnader under 

den närmaste tioårsperioden omfattar såväl nuvarande statsbidrags
vägar som nya vägar vilka kan beräknas bli föremål för bidragsgivning 
under perioden. Bearbetningen av det insamlade materialet pågår. 
Flerårsplan att läggas till grund för den fortsatta bidragsgivningen 
beräknas vara färdig detta år. 

Det e k o n o m i s k t - a d m i n i s t r a t i v a s t y r s y s t e m som 
används eller är under utveckling inom vägverket omfattar delsystem 
för planering och rapportering. prestationsmätning. kostnadsredovisning, 
datainsamling och databearbetning, lönsamhetsbedömning, produktivi
tetsmätning, internprissättning m. m. Dessutom ingår som integrerad 
del av ekonomisystemet rutiner för stödfunktioncr såsom löneuträkning. 
löneredovisning, lagcrredovisning, maskinstatistik samt kassabokföring. 
Styrsystemet ger underlag för ett decentraliserat beslutsfattande. Den 

successivt ökande mekanisering som sker av databehandlingen ger här
vid bättre analysmöjligheter och dessutom rationellare rcdovisningsruti
ner. 

Bl. a. följande projekt är under utveckling 
ekonomisk bedömning av vägprojekt 
lönsamhetsbedömning av trafiklede.r i tätorter 
budgetsystem för drift- och byggnadsverksamhet 
budgetsystem för maskin- och förrådshållning. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 60 

111. Vägverkets anslagsframställning för budgetåret 1972/73, m. m. 

Vägverket är en av de myndigheter som deltar i pågående försöks
verksamhet med programbudgetering. 

Fr. o. m. budgetåret 1969/70 har vägverkets verksamhet uppdelats 
på följande programinriktade anslag på driftbudgeten, nämligen Ämbets
verksuppgifter, Drift av statliga vägar, Byggande av statliga vägar, Bi
drag till drift av kommunala vägar och gator, Bidrag till byggande av 
kommunala vägar och gator, Bidrag till drift av enskilda viigar m. m., 
Bidrag till byggande av enskilda vägar samt Tjänster till utomstående. I 
anslagsframställningen för budgetåret 1972173 (kalenderåret 1973) har 
vägverket förutsatt att dessa anslag bibehålls. 

I anslagsframställningen föreslår vägverket en uppräkning av vägvä
sendets anslag på driftbudgeten i riksstaten för 1971/72, 2 056 milj. 

kr., med 924 milj. kr. (ca 44 % ) till ca 2 980 milj. kr. Härav anges ca 
283 milj. kr. eller nära 14 % vara löne- och prisomräkning. ökningarna 
fördelar sig på anslagen enligt följande. 

Ökning Därav löne- Övrig 
totalt och prisom- ökning 

räkning 

B I. Statens vägverk: 
Ämbetsverks uppgifter 2 850 690 2160 

2. Drift av statliga 
vägar 446 900 152 970 293 930 

3. Byggande av statliga 
vägar 297 430 74 430 223 000 

4. Bidrag till drift av 
kommunala vägar 
och gator 39 990 20 300 19 690 

5. Bidrag till byggande 
av d:o 90 720 26 590 64130 

6. Bidrag till drift av 
enskilda vägar 32 450 4 670 27 780 

7. Bidrag till byggande 
av d:o 12 600 2 120 10 480 

8. Tjänster till 
utomstående 1420 1 420 0 

924 360 283190 641170 

Utöver i tabellen redovisade belopp föreslår vägverket att redan för 
budgetåret 1972/73 anslag anvisas för bidrag till drift av enskilda vägar 
under kalenderåret 1973 med 82 milj. kr. Detta innebär att anslagsbe
villningen för denna period skulle ske ett år tidigare än normalt. Härige
nom kan länsstyrelserna och de enskilda väghållarna redan före verk
samhctsrådets början upplysas om de medel som får användas under 

detsamma. 
På kapitalbudgeten disponeras investeringsanslaget Vägmaskiner m. m. 

Vägverkets förslag beträffande detta anslag för budgetåret 197'2/73 
innebär i förhållande till det på riksstaten för budgetåret 1971/72 an-
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visade anslaget, 56,2 milj. kr., en uppräkning med 43,8 milj. kr. till 

100 milj. kr. 
Medräknas det begärda anslaget på kapitalbudgeten uppgår det totala 

anslagsbehovet för vägviisendet enligt vägverket till ca 3 162 milj. kr. 

för budgetåret 1972/7 3. 

A"mbetsverksuppgif ter 

Detta anslag inrymmer delposterna andel i central administration, 
översiktlig vägplanering, fastställande av arbetsplaner, försvarsfrågor och 

järn vägsärenden. 

Den centrala administrationen avser dels samkostnader för de övriga 
delposterna, dels viss andel av centralförvaltningens kostnader. 

Målet för den ö v e r s i k t 1 i g a v ä g p I a n e r i n g e n är att ta 
fram, analysera och ställa samman det underlag som behövs för stats
makternas bedömningar rörande utformningen av vägpolitiken samt att 
utarbeta underlag för såväl den långsiktiga som den mera aktuella plan
läggningen inom verket. 

Den översiktliga vägplaneringen var under budgetåret 1970/71 i vä
sentlig utsträckning inriktad på att kartlägga den framtida efterfrågan på 
väg- och gatutjänster vilken bl. a. utgör underlag för verkets långtids
planläggning. 

De efterfrågefaktorer som studeras kontinuerligt är framtida folk
mängdsfördelning i landet med särskild hänsyn till regionalpolitiska mål
sättningar. bostadsbyggandets följdinvesteringar i väg- och gatubyggande, 
arbetskraftspendlingens inverkan på trafikutvecklingen, fordonsbestån
dets utveckling per kommunblock, genomsnittlig körlängd per bil och 
år sett ur regional synvinkel samt lastbilstrafikens transportarbete och 
struktur. 

Resultaten av utredningsverksamheten under budgetåret 1970/71 
framgår bl. a. av de nio olika rapporter som under året publicerats i väg
verkets meddelandeserie översiktlig vägplanering (TÖ). Bl. a. har en ny 
biltäthetsprognos utförts (verkets publikationer TÖ 113 och 114). 

Antalet a r b e t s p I a n c r som lämnas för granskning till vägverket 
har under senare år hållit sig kring ca 160 men visar vad gäller fast
ställelseärenden en viss minskning till ca 120 planer per år. Antalet 
besvärsärenden är konstant men ärendenas svårighetsgrad har ökat 
beroende på att vägbyggnadsföretagen blir alltmer komplicerade. 

För j ä r n v ä g s ä r e n d e n m. m. kan väntas i stort sett likartade 
arbetsuppgifter under den kommande femårsperioden som tidigare, 
Ärendenas omfattning väntas dock komma att öka främst på grund av 

större antal ärenden rörande tunnelbanor och utbyggnader av snabb

spårvägar. 
Målet för verksamheten under delposten f ö r s va r s f rå g o r är 

att bedriva verksamheten så att det totala försvarets krav på väghåll-
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ning under beredskapstillstånd och krig i största möjliga utsträckning 
skall kunna tillgodoses. Genom bl. a. åtgärder beträffande fredstida ar
betsplaner och förändringsärenden, krigsvägplaner, tillgodoseende av 
personal- och materielbehov samt försvarsutbildning och säkerhetsskydd 
initieras och samordnas vägverkets krigs- och beredskapsplanläggning 

samt förbereds dess försvarsorganisation. 

Den moderna reservbromaterie!, som tidigare beställts hos svensk 

industri. har slutlevererats under budgetåret. Från beredskapssynpunkt 
är det angeläget att förhållandevis snabbt utöka antalet möjliga tillver
kare inom landet av reservbromateriel. Den årliga kostnaden härför 
bedöms vara 1,7 milj. kr. Rekryteringen till det frivilliga driftvärnet har 
som en följd av bl. a. statsmakternas rekryteringsstimulerande åtgärder 
lett till en ökning av det årliga utbildningsbehovet med ca 2 200 utbild
ningsdagar. Kostnaden ökar som en följd härav med ca 460 000 kr. 

Drift av statliga viigar 

Detta anslag omfattar dels åtgärder för trafikens framkomlighet och 
säkerhet samt för att bibehi'.tlla standarden på vägnätet, dels vissa för
stärknings- och ombyggnadsarbeten främst i fråga om de sekundära 
och tertiära vägnäten, dels standardhöjande åtgärder inom samhällen 
främst i fråga om beläggningar, broar och trafiksäkerhet. Av dessa tre 
grupper har de första, benlimnda servicearbeten resp. egentligt vägun
derhåll, av hävd fått gå i första hand vad gäller dispositionen av till

gängliga medel. 
Vägverket har som grund för sin planering utgått från den service

och underhållsnivå som uppnåtts under 1960-talet. Denna servicestan
dard anses ligga på en rimlig nivå i förhållande till trafikens krav på 
framkomlighet och säkerhet. Den innebär t. ex. att även lågtrafikerade 
vägar snöröjes den första drrgen efter ett snöfall vilket tillgodoser exem
pelvis industritransporter, busstrafik, skolskjutsar och mjölkbilar. Tur
tätheten på färjorna kan upprätthållas - även nattetid - och trafik
linjemarkeringar samt trafikreglenmde åtgärder kan ske liven på andra 

än de större vägarna. 
Omfattningen av servicearbeten och egentliga underhållsåtgärder står 

i princip i relation till vägnätets omfattning, trafikintensiteten och -struk
turen samt väderleken. Med utgångspunkt i normalår i fråga om 
väderleken bör alltså kostnadsutwcklingen i stort sett följa utvecklingen 

av vägnätets längd inom varje vägkategori och trafikklass. Med hjälp 
av v~igvcrkets kostnadsstatistik över trafikberoende och trafikoberoende 

kostnader kan framräknas en mot väntade tra(ikmängder svarande 

kostnad för viss period. 
Av driftåtgärderna avser servicearbeten och egentligt vägunderhåll 

en mängd arbeten som är bundna till viss årstid. Bland dessa kan främst 
nämnas vinterväghållningens snöröjning och halkbekämpning resp. be-
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läggningsarbetena. På sikt bör de fasta resurserna hos verket i form av 

personal och maskiner dimensioneras så att de knappt motsvarar det 

genomsnittliga behovet vilket innebär att behovstopparna kapas med 

hjälp av inlejd kapacitet. Beredskapssynpunktcrna under framför allt 

vintersäsongen måste beaktas. 

Eftersom en väsentlig del av åtgärderna är säsongbundna och därmed 

resursdimensionerande, måste de kompletteras med arbeten som kan 

utföras oberoende av årstid, för att de fasta resurserna skall kunna ut

nyttjas väl. Förstärknings- och förbättringsprojekt samt torrläggnings

åtgärder är exempel på arbeten som inte är bundna till någon särskild 

säsong och som därför från produktionssynpunkt utgör goda komple

ment till övriga serviceåtgärder. Beläggningsarbeten är däremot mindre 

lämpliga som komplementåtgärder på grund av att de dels kräver en 

liten insats av personal, dels kan utföras endast under sommarhalvåret. 

Endast ca 30 % av bcläggningsarbetena har dlirför hittills kunnat ut

föras i egen regi. De fasta resurserna har Liven dimensionerats fiir att 

säkerställa ett vidmakthållande av det investerade vägkapitalet. 

Vägverket framhåller i sammanhanget att medelstilldelningen för 

åren 1971 och 1972 varit otillrlicklig. Mellan åren 1970 och 1971 upp

gick enligt viigvcrket kostnadsökningarna bl. a. för den utökade ren

hå!Jningsskyldigheten samt ökade trafikkostnader till ca 90 milj. kr. vil

ket enligt verket ej kompenserats genom anslagstilldelningcn för år 1971. 

Lönekostnadsökningen mellan åren 1971 och 1972 uppgår tillsammans 

med en normal materialprisökning och trafikökning till ca 100 milj. kr. 

vilka enligt verket ej kompenserats genom anslagstilklclningen för år 

1972. 

Driftorganisationens fasta kostnader utgör år 1972 ca 675 milj. 

kr., vilket jämfört med år 1971 innebär en ökning med ca 95 milj. kr. 
Dessa kostnader har därmed stigit från 75 % av anslaget år 1971 till 

ca 82 '?'o år 1972. Detta har lett till att det tilldelade anslaget för sist

nämnda år ej medger inköp av material och inhyrning av externa re

surser i tillräcklig omfattning. Produktiviteten sjunker därmed. och ver

ket uppger att det under sådana förhållanden iir ogörligt att uppnå den 

årliga rationaliseringsvinst om '.! % som för tidigarl! år ansetts möjlig. 

Vägverkets anslagsförslag för år 1973 upptar följande kostnads

poster (milj. kr. i 1971 års prisnivå). 

Arbetare Maski- Färj- Entrepr. Gem. Summa 
ner hyror kostn. 

Administration 32,7 32,7 
Servicearbeten 165,0. 106,0 12,5 106,8 133,5 523,8 
Egentligt viig-
underhåll 102,0 37,0 178,7 64,6 382,3 
Förstärkt väg-
underhåll 33,0 8,7 75,3 19,2 136,2 

300,0 151,7 12,5 360,8 250,0 1 075,0 
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Till det i tabellen angivna totalbeloppet bör enligt verket läggas ca 
199 milj. kr. för uppräkning till 1973 års beräknade prisnivå. 

För år 1973 beräknar vägverket ett medelsbehov om ca 630 milj. 
kr. för servicearbeten, dvs. hyvling, dammbindning, vattning, 
trafiklinjemålning, halkbekämpning och plogning. Uppräkningen av me
delsnivån svarar mot pris- och löneomräkningen och den väntade trafik
ökningen. 

För e g en t 1 i g t v ä g u n d e r hå 1 I. dvs. beläggningsunderhåll, 
torrläggningsarbeten och vägreparationer, beräknar vägverket ett medels
behov av ca 447 milj. kr. 

Frågan om dubbdäckens effekt på olycksfallsfrekvensen är enligt 
verkets mening inte klarlagd. Inom statens väg- och trafikinstitut har 
under år 1971 i samarbete med bl. a. statens trafiksäkcrhetsverk på
börjats en provundersökning för att belysa denna fråga. Resultatet av 
undersökningen föreligger ännu inte och det har under hand från väg
och trafikinstitutet framhållits, att den inte väntas ge några definitiva be
sked utan endast har karaktären av pilotstudie. Resultatet av vissa tidi
gare undersökningar finns emellertid redovisade i rapporter från förut

varande väginstitutet och i en delrapport från fältförsök, som utförts i 

sex län under vintrarna 1969-1970 och 1970-1971. De senaste årens 
erfarenheter visar klart att användningen av däcksdubbar medför en be
tydande nedslitning av beläggningarna vilket väsentligt fördyrar bclägg
ningsunderhållet. Belopp mellan 50 och 100 milj. kr. per år i merkostnad 
har nämnts och sannolikheten synes tala för att kostnaden ligger närmare 
det högre beloppet. Direkt samband med nedslitningen av beläggningen 
har den nedslitning som sker av de målade trafiklinjerna. I detta av
seende kan därför dubbarna även från trafiksäkerhetssynpunkt sägas ha 
en negativ effekt. 

Volymen av erforderliga förstärknings- och om bygg
n ad såt gärder under perioden 1970-1979 har beräknats med ut
gångspunkt från att det sekundära vägnätet skall upprustas till den nivå 
som anges av gällande standardkriterier. Här spelar upprättandet av ett 

stomvägnät för den tunga trafiken stor roll. För sådana förbättringsarbc
ten tillämpas i stor utsträckning lönsamhetsbedömningar av samma slag 
som vid investeringar i huvudvägnätet. Den genomsnittliga trafikmäng
den för de vägar som förutses bli förstärkta är 450 fordon per års
medeldygn. Erforderliga ombyggnadsåtgärder på det sekundära vägnätet 
inkl. ombyggnader inom samhällen och av svaga broar samt enklare 
kurvrätningar har bedömts av vägförvaltningarna i samband med upp
rättandet av behovsplaner för vägbyggandet. Vid den av vägverket för
ordade omfattningen av förstärkningsarbcten på sekundärvägnätet er
fordras under perioden 1971-1976 ca 150 milj. kr. per år i 1970 års 
penningvärde. Viigvcrket beräknar för år 1973 nära 160 milj. kr. för 

dessa ändamål. 
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För central administration har anslaget, i likhet med vad som gäller 
för övriga anslag, påförts den andel av centralförvaltningens kostnader 
som hänför sig till driftverksamheten. För regional administration har 
beräknats ett procentuellt pålägg på summan av direkta sakkostnader. 
Beloppet för administration avser huvudsakligen personalkostnader, rese
ersättningar och utbildningskostnader och har upptagits med ca 25 milj. 
kr. sedan en del av de till dessa poster tidigare år förda kostnaderna av
skilts och fördelats direkt på övriga delprogram. 

Vägverket hemställer sammanfattningsvis om medel för budgetåret 
1972/73 för följande ändamål. 

1. Central administration (andel) 
2. Regional administration 
3. Servicearbeten 
4. Egentligt vägunderhåll 
5. Förstärkt vägunderhåll 

Byggande av statliga vägar 

Kr. 

13 300 000 
24 500 000 

630 700 000 
447 300 000 
157 900 000 

1273700 000 

Planen för detta anslag omfattar ny- och ombyggnadsåtgärder på det 
statliga vägnätet. Under de senaste åren har dessa åtgärder i huvudsak 
inriktats på huvudvägnätet och övriga trafikstarka leder för såväl kol
lektiv som individuell trafik. 

Målet för byggande av statliga vägar anges i vägverkets behovsplaner, 
>Behovsplan för huvudvägnätet under perioden 1970-1985» (verkets 
publikation DA 104) och Bchovsplan 1971-1985 sekundära och ter
tiära vägar (verkets publikation DA 111). Vid utförandet kan vägens 
dimension påverkas av tillgången på medel exempelvis därigenom att 
endast motortrafikled byggs trots att trafikmängdskriterict anger motor
väg eller genom att befintlig väg förstärks i avvaktan på ombyggnad. 
Detta kan vara ekonomiskt motiverat i vissa fall. Risk föreligger dock att 
förfaringssättet på grund av resursknapphet måste tillgripas även i ekono
miskt ogynnsamma fall för att aktuell trafikmängd eller trafiktyp (ex
empelvis tunga transporter) skall kunna avvecklas. 

Erforderliga åtgärder på huvudvägnätet - såväl de delar av vägnätet 
där staten är väghallare som de delar där kommuner är väghållare -
under perioden 1970-1984 omfattar i 1969 års penningvärde enligt väg
verket ca 18 miljarder kr. och berör ca 11 700 av huvudvägnätets 23 000 
km. Angivna totalbelopp överensstämmer i princip - med tillägg för vän
tade standardförändringar m. m. - med det av vägplaneutredningcn be
räknade behovet för samma period. Ca 10 % av det berörda vägnätet el" 
ler 2 470 km behöver ombyggas till väg av hög kapacitet såsom motor- · 
väg, annan fyrfältig väg eller motortrafikled. Av totalbeloppet avser 

3 Riksdagen 1972. 1 sam[. Nr 1. Bil. 8 
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4 400 milj. kr. åtgiirder på vägnät där kommun är väghållare. För den 
statliga delen av huvudvägnätet återstår således ca 13 500 milj. kr. mot
svarande ca 900 milj. kr. per år. 

Härtill kommer det beräknade behovet av byggnadsåtgärder inom 
det sekundära vägnätets 25 000 km samt det tertiära vägnätets 50 000 
km. Med hänsyn till att det sekundära vägnätet spelar en mycket stor 

roll för den grundläggande trafikförsörjningen har relativt omfattande 
upprustningsåtgärder bedömts nödvändiga under perioden berörande ca 
hä\ften av väglängden. Även inom det tertiära vägnätet behövs icke obe
tydliga upprustningsåtgärder. För de sekundära och tcrtiära vägnäten 
tillsammans krävs ett årligt anslagsbelopp av ca 300 milj. kr: Enligt 
vägverkets behovsplaner krävs alltså årliga anslag för upprustning av det 

statliga vägnätet om totalt 1 200 milj. kr. under perioden 1970-1984. 
En del av detta belopp betalas dock av driftanslagets post för förstärk
ningsåtgärder vilket innebär att anslagsbehovct för investeringar i det 
statliga vägnätet i genomsnitt under perioden uppgår till ca 1 050 milj. 
kr. En del av detta behov torde kunna täckas av medel som anvisas för 

beredskapsarbeten. Eftersom dessa objekt av arbetsmarknadspolitiska 
skäl i betydande omfattning lokaliseras till norrlandsrcgionen kan emel
lertid endast för de nordligare skogsliinen beredskapsarbetena bedömas 
komma att få en sådan omfattning att skillnaden mellan behov och an
slagsramar i huvudsak uppvägs. Arbetsmarknadsstyrelsens framtida re
sursinsatser som medför tidigareläggning av objekt i vägverkets planer 
för perioden 1971-1979 har uppskattats till ca 150 milj. kr. per år. 

Det totala anslagsbehov för åren 1973-1977 som vägverket på dessa 
grunder bedömt erforderligt för att nå uppsatt mål framgår av följande 
uppställning där beloppen fr. o. m. år 1973 uppräknats till 1973 års 
beräknade prisnivå. 

Delprogram 

Administration 
Byggande av riks
vägar 
Byggande av tunnel
banor 
Byggande av läns
vägar 
Byggande av storbroar 
Utrednings- och ut
vecklingsvcrksamhct 

1972 

36,3 

403,7 

31,2 

146,4 
58,0 

10,0 

685,6 

1973 

41,9 

647,0 

40,0 

220,0 
24,0 

1974 

milj. kr. 

41,9 

773,0 

40,0 

230,0 
5,0 

1975 1976 1977 

41,9 41,9 41,9 

862,0 920,0 1 011,0 

40,0 40,0 40,0 

270,0 310,0 350,0 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

982,9 1 099,9 1 223,9 1 321,9 1 452,9 

Verket redovisar sålunda för perioden 1972-1977 ett anslagsbehov av 
totalt ca 6 768 milj. kr. i 1973 års prisnivå. Budgetförslaget för år 1973 
förutsätter exkl. administration en uppräkning av anslaget med 297 
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milj. kr. varav lönc- och prisökningar enligt verket uppgår till 74 

milj. kr. 
Vägverket hemställer om medel för budgetåret 1972/73 enligt föl

jande sammanställning. 

1. Central administration 
2. Regional administration 
3. Byggande av riksvägar 
4. Byggande av tunnelbanor 
5. Byggande av länsvägar 
6. Byggande av storbroar 
7. Utrednings- och utvccklingsverksamhet 

Kr. 

14 300 000 
27 600 000 

647 000 000 
40000000 

220 000 000 
24 000 000 
10 000 000 

982 900 000 

För att följa flerårsplanerna för år 1973 erfordras ca 890 milj. kr. 

Bidrag till drift av kommunala vägar och gator 

Under detta anslag redovisas bidragsgivningen till drift av vägar och 
gator inom de kommuner som är väghållare. Från anslaget utgår bidrag 
till kommunerna med 95 % av det belopp, vartill kostnaderna för drift 
av de bidragsberättigade vägarna och gatorna beräknas skäligen böra 
uppgå. Driftkostnaderna fastsUills för en tvåårsperiod i sänder av sta
tens vägverk med utgångspunkt från av kommunerna lämnade uppgifter 
om arealer, trafik, beläggningstyp, kostnader m. m. varvid verket be
dömer vad som är skäligt på basis av sina erfarenheter från den egna 
driftverksamheten. Härvid beaktas särskilt de kostnader som uppkom
mer inom tättbebyggt område. Nya driftkostnadsberäkningar skall ut
föras åren 1972, 1974 och 1976 avseende tvåårsperioderna 1972-1973, 

1974-1975 och 1976-1977. 
Den beräknade statsbidragsberättigade kostnaden för år 1971 uppgick 

efter företagen jämkning till 131,6 milj. kr., vilket motsvarar ett stats
bidrag av 125 milj. kr. Det för budgetåret 1971/72 anvisade förslags
visa bidragsbeloppet har alltså överskridits med 4,7 milj. kr. Vid inne
varande års omprövning av driftkostnaderna kommer i första hand 
prisutveckling och trafikökning efter år 1970 att påverka beräkningen. 
Slitage av dubbdäck på beläggningar och linjemarkering samt utökning 
av kommunernas statsbidragsberättigade väg- och gatunät genom fyra 

års byggande enligt fördelningsplan kommer att ställa krav på ökade 

driftbidrag. Vägverket anser det angeläget att för budgetåret 1972173 
anslag ställs till förfogande som medger att statsbidrag till kommunernas 
driftkostnader kan utgå i den omfattning som förutsätts i statsbidrags
författningen, nämligen till en beräknad skälig driftkostnad. 1970 års 
driftbidrag, 122 milj. kr., måste enligt vägverket om gällande statsbi
dragsförfattningen skall följas uppräknas med minst 30 % . Anslagsbe

hovet för bidragsgivning uppgår således till ca 160 milj. kr. 
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Vägverket har hemställt om medel under budgetåret 1972/73 för 
följande poster. 

1. Central och regional administration 
2. Bidragsbelopp 

1 Varav 1060000 kr. för omläggning av redovisningsperiodcn. 

Kr. 

13 180 000 
160 000 000 
163180 000 

Verket förutsätter vid sina beräkningar av anslagsbehovet att kommu
nerna tillvaratar alla möjligheter till rationalisering av verksamheten. I 
den mån så inte sker faller kostnaderna på kommunerna. 

Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator 

Under detta anslag redovisas bidragsgivningen till byggande av vägar 
och gator i kommuner som är väghållare samt till byggande av tunnelba
nor. Målet för programmet är att medverka vid den utbyggnad av kom
munernas trafiklcdssystem som erfordras för att tillgodose såväl de indi
viduella som kollektiva trafikbehoven. Av särskild betydelse är härvid 
byggandet av infarts- och förbifartsleder samt de system av ccntrumom
gripande leder med god kapacitet och trafikstandard, som erfordras för 
att genomföra en radikal trafiksanering i de centrala stadsområdena. 
Dessa åtgärder syftar till att så långt möjligt skapa bilfria stadscentra 
vilket är i hög grad angelagct från såväl miljö- som trafiksäkerhetssyn
punkt. 

För fördelning av bidragen fastställer vägverket en fördelnings
plan för fem år i sänder. Fördelningsplanen skall förnyas vart tredje år. 
Gällande fördelningsplan för bidragstilldelningen avser perioden 1970-

1974 och har enligt av Kungl. Maj:t utfärdade direktiv baserats på en 
årlig medelstilldelning som i princip motsvarar anslaget för budgetåret 
1969/70, 300 milj. kr. för vart och ett av åren+ 100 milj. kr. totalt 
för perioden vilket ger sammanlagt 1 600 milj. kr. under denna. 

Från anslaget lämnas bidrag till kostnad för bidragsberättigade bygg
nadsförctag 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 gatubyggnadsarbetc utgår statsbidrag med 85 % . I kost
naden för byggnadsföretag får inräknas skälig ersättning för mark och 
för intrång, som föranleds av vägs eller gatas byggande eller användande. 
Bidrag med 95 % av kostnaderna för byggande av tunnelbanor kan un
der vissa förutsättningar utgå från anslaget. Bidrag utgår i mån av till

gång på medel. 
Under år 1969 upprättade verket på basis av kommunernas behovs-
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inventering en långtidsplan för åren 1970-1979 för utbyggnad av bi
dragsberättigade huvudtrafikleder i kommuner, som är väghållare samt 
för tunnelbanor. 

Långtidsplanen har baserats på av de dåvarande städerna och Kom
munalförbundet för Stockholms stads och läns regionala frågor (KSL) -
numera Stockholms läns landsting - lämnade uppgifter beträffande ut
byggnadsbehov. De av städerna och KSL redovisade behovs- och lång
tidsplanerna omfattar som regel de trafikleder som ingår eller kommer 
att ingå i deras huvudtrafiksystem enligt generalplan, dispositionsplan 
eller trafikledsplan. Detta innebär att planerna innefattar fjärrtrafik
leder, primärleder, viktigare sekundärlcder samt tunnelbanor, dvs. en
bart en del av det statsbidragsberättigade väg- och gatunätet. 

Städernas och KSL:s förslag för åren 1970-1979 omfattar totalt ca 
8 miljarder kr., vilket fördelar sig med ca 4,8 miljarder kr. på stor
stockholmsområdct och Göteborg-Mölndal och ca 3,2 miljarder kr. på 
övriga kommuner. Av nämnda 4,8 miljarder kr. hänför sig ca 1 miljard 
kr. till utbyggnaden av sådana tunnelbanor i storstockholmsområdet, som 
förutsatts bestridas med statsbidrag enligt fördelningsplan. 

Vid upprättande av långtidsplan för åren 1970-1979 utgick verket 
enligt Kungl. Maj:ts direktiv för fördelningsplanen för åren 1970-1974 
från den för år 1970 fastställda medelstilldelningen om ca 300 milj. kr. 
samt räknade därefter med en årlig anslagsökning om i genomsnitt 
6 % . ökningen gjordes i steg vart tredje år, vilket bedömdes lämpligt 
med hänsyn till omprövningen av fördelningsplanen. 

Med denna ökning - som innebär ett anslag av 550 milj. kr. år 1979 
- omsluter långtidsplanen en total anslagsram av 3 850 milj. kr., vilket 
motsvarar en byggnadsvolym av 4 000 milj. kr. Därmed skulle endast 
hälften av de av kommunerna och KSL redovisade beloppen för ange
lägna investeringar i trafikledsbyggen under planperioden kunna in
rymmas. Långtidsplanen ger inte uttryck för vägverkets uppfattning 
om erforderlig bidragsgivning. 

Långtidsplanen som baseras på en av verket gjord angelägenhets
prövning av de anmälda objekten innebär en kraftig satsning på bl. a. 
tunnelbanebyggandet. · 

Cirka hälften av de för storstockholmsområdet upptagna medlen till
delas Stockholms läns landsting. Detta har medfört att i och för sig 
angelägna trafikledsbyggen måste anstå till förmån för kollektivtrafiken. 
Enligt fördelningsplanen skall Stockholms läns landsting erhålla totalt 

300 milj. kr. under åren 1970-1974. 
I fördelningsplanen för Stockholm har för utförande åren 1973 och 

1974 inrymts bl. a. ombyggnad av infarten från Värmdöleden vid Hen
riksdal till Slussen (Stadsgårdsleden), i första hand med hänsyn till ange
lägenheten att genom särskilda kollektivfält underlätta busstrafiken till 
Nacka och Värmdö innan Nackabanan blir färdigställd år 1980. 
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Långtidsplanen upptar vidare för byggande av stadsbanor i Göteborg 
totalt ca 225 milj. kr. eller ca 1 /3 av den totala tilldelningen till göte
borgsområdet. Härav ingår ca 35 milj. kr. i fördelningsplanen för åren 
1970-1974, vilket motsvarar ca 11,5 % av tilldelningen till göteborgs
området under perioden. Tilldelningen under åren 1975-1979 innebär 
en väsentligt ökad satsning på stadsbanor. För ändamålet har således 
ca 50 % av för göteborgsområdet upptagna medel disponerats. 

Av anvisade medel för år 1971 beräknas ca 297 milj. kr. bli för
brukade för pågående objekt. För att påbörja nya objekt disponeras 
sålunda ca 33 milj. kr. För år 1972 disponeras ett bidragsbelopp av 
329,5 milj. kr. att användas för att uppfylla fördelningsplanens mål
sättning t. o. m. 1972. Lågt räknat och under hänsynstagande till ra
tionaliseringseffekter torde man härvid för åren 1970-1972 få räkna med 
en sammanlagd kostnadsökning av ca 15 % , motsvarande ett belopp av 

ca 135 milj. kr. 
För budgetåret 1972/73 begär vägverket medel enligt följande sam

manställning. 

1. Central och regional administration 
2. Bidragsbelopp 

Kr. 

1720000 
420 000 000 

421720000 

Detta innebär en volymmässig ökning i förhållande till budgetåret 
1971/72 med ca 65 milj. kr. Verket förutsätter i sin långtidsplan en 
fortsatt höjning av anslagsnivån. Denna plan innebär att ungefär 65 % 
av den erforderliga utbyggnaden av huvudtrafiksystemet kan tillgodo
ses. Hela det övriga bidragsberättigade väg- och gatunätet måste lämnas 
utanför statsbidragsgivningen. 

Vägverket har vid beräkningarna av mcdelsbehovct tagit hänsyn till 
förefintliga ralionaliseringsmöjligheter. Genom att verket fortlöpande 
följer den bidragsberättigade byggnadsverksamheten från planläggning 

och projektering till slutbesiktning, har verket möjlighet att lämna de 
anvisningar och direktiv som erfordras för att de medel som stiills till 

kommunernas förfogande blir rationellt utnyttjade. 

Bidrag till drift av enskilda vägar m. m. 

Detta anslag avser stalsbidragsgivningen till det enskilda vägnätets 

driftkostnader. Bidragen utbetalas i efterskott. 
Bidragsgivningen till drift av statsbidragsberättigade enskilda vägar 

baserar sig på vart femte år återkommande driftkostnadsberäkningar 
som utförs av vägförvaltningarna. Dessa beräkningar sker med utgångs
punkt i av vägverket framräknade standardvärden samt av väghål
larna lämnade uppgifter om bl. a. trafikmängd, gruspriser och plog

ningskostnader. 
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Den beräknade totala driftkostnaden omfattar delkostnader för grus
ning, dammbindning och övriga arbeten (hyvling, sladdning, röjning, 
dikesrensning) för barmarksunderhåll samt snöröjning, sandning och 
snöskärmar för vinterväghållningen. Uppföljning av att statsbidragsvä
garna hålls i ett tillfredsställande skick och att beviljade bidrag används 
till avsett ändamål sker genom årlig besiktning av vägarna. Denna be
siktning är i första hand avsedd för kontroll av bidragsverksamheten, 

men utnyttjas i stor omfattning för konsultationer. Väghållarna önskar 
bl. a. råd och anvisningar i fråga om väghållningen. Denna rådgivning 
har stor betydelse för ett rationellt vägunderhåll och bidrar till att un

derhållskostnaderna kan hållas på en rimlig nivå. Rådgivningen utgör 
en del av administrationen. 

Nettoökningen av det vlignät till vilket statsbidrag utgått har under 
1960-talet uppgått till ca 1 000 km/år. Under år 1971 kommer på 

grund av den begränsade medelstilldelningen inte något tillskott att 
uppkomma. Trafikutveeklingen på det enskilda vägnät till vilket stats
bidrag utgår har tidigare antagits i stort sett överensstämma med mot
svarande utveckling för kategorin övriga länsvägar inom det statliga 
vägnätet. 

För en stor del av bidragsviigarna kan trafikutvecklingen under kom

mande femårsperiod antas forts~itta att öka i betydande omfattning 
främst till följd av den växande fritidstrafiken samt den snabbt ökande 
pendeltrafiken kring större centralorter. Jordbrukets och skogsbrukets 

rationalisering medför även en ökad tung trafik. 
För att kunna tillgodose såväl de bidragsberättigade vägar för vilka 

ansökningar avslagits eller förklarats vilande på grund av brist på an
slagsmedel som de vägar för vilka väghållaren med hänsyn till anslags
situationen avstått från att inge ansökan beräknas en höjning av bi
dragspostcn till 81,5 milj. kr. erforderlig för år 1972. 

Vägverket hemställer om medel under budgetåret 1972173 för föl
jande ändamål. 

1. Central och regional administration 
Bidrag 

2. Barmarks- och vinterväghållning 
3. Iståndsättning 
4. Redskapsanskaffning 
5. Särskilda kommunikationsändamål 

Kr. 

5 500 000 

60 000 000 
19 000 000 
1500000 
1000000 

87 000 000 

Den föreslagna ökningen uppgår till ca 32,5 milj. kr., varav ca 4,7 
milj. kr. utgör löne- och prisomräkning, medan ca 19 milj. kr. erfordras 

för iståndsättningsarbeten samt 8,8 milj. kr. för bidrag till barmarks
och vinterväghållning. ökningen får ses mot bakgrunden av att det 
bidragsberättigade vägnätet under den närmaste femårsperioden kan 
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beräknas öka med ca 1 000 km årligen från nuvarande ca 62 600 km 
till ca 68 000 km. 

Genom vägverkets försorg pågår en inventering och standardbedöm
ning av det enskilda vägnätet, som väntas främst komma att visa behov 
av för trafiksäkerhetens höjande erforderliga iståndsättningsarbeten. 

Vägverket hemställer vidare liksom i föregående års anslagsfram
ställning om en förändring i mcdelsanvisningen innebärande att anslaget 
för bidrag till drift av enskilda vägar - i likhet med anslaget till byg

gande av enskilda vägar - anvisas under det budgetår som föregår det 
kalenderår som bidraget avser. Verket föreslår sålunda att de för budget
året 1973174 beräknade erforderliga medlen, 82 milj. kr., anvisas redan 

budgetåret 1972173 för att kunna disponeras under tiden 1.7.-31.12. 
1972 för utbetalningar av bidrag avseende år 1973. Detta belopp har 
dock ej upptagits i anslagsöversikten i det föregående. 

Bidrag till byggande av enskilda vägar 

Under detta anslag redovisas bidragsgivningen till byggande av enskilda 

vägar. Fr. o. m. den 1 januari 1966 lämnas bidrag även till byggande 
av enskild väg som utgör tillfartsväg till naturområde för rekreation 
och friluftsliv eller på annan grund är av särskild betydelse för fritids

ändamål. 
Anslaget fördelades under år 1971 med 12,5 milj. kr. till fortsättnings

och slutbidrag för tidigare påbörjade byggnadsprojekt och med 8,5 milj. 
kr. till projekt som påbörjades under år 1971. Det av länsstyrelserna 
redovisade anslagsbehovet för detta år uppgick till drygt 30 milj. kr. 
Skillnaden mellan anslag och redovisat behov har medfört att en vä
sentlig del av de bidragsberättigade byggnadsprojekten måste avvisas 

eller förklaras vilande. 
Den ökande och tyngre trafiken på de enskilda vägarna sliter ner 

dessa med reparationsbehov som följd. Vad gäller beläggningen på 
broar m. fl. större företag är reparationer ofta ej tillfyllest utan större 

ombyggnader måste tillgripas. 
Behovet av bidrag till byggande av vägar till fritidsområden har un

der åren 1970 och 1971 aktualiserats genom ett antal ansökningar. Den 
ökade fritidsverksamheten som bl. a. tagit sig uttryck i öppnandet av 
nya fritidsområden kommer att medföra ett allt starkare krav på bi
drag till byggande av fritidsvägar. Den rådande situationen har med
fört att endast ett fåtal sådana vägar kunnat komma i åtnjutande av 

statsbidrag. 
För verksamhetsåret 1972 står 20,7 milj. kr. till förfogande för 

statsbidrag till byggande av enskilda vägar. Posten har i förhållande 
till närmast föregående år reducerats med 300 000 kr. ökade krav på 
bärighet och geometrisk utformning samt fördyrade produktionskost-
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nader medför att en inte oväsentlig sänkning av byggnadsvolymen ut
tryckt i km färdigställd väg är att emotse. 

För att kunna tillgodose bidragsbehoven erfordras en medelstilldel
ning om 32,3 milj. kr. under år 1973 och 45,3 milj. kr. under år 1974. 

Under budgetåret 1970/71 har till länsstyrelserna inkommit 274 an
sökningar om bidrag avseende en väglängd av 472 km och en total 
byggnadskostnad av 39,7 milj. kr. Den ökande volymen ansökningar 
om byggnadsbidrag får ses mot bakgrunden av att trafikarbetet har ökat 
väsentligt på vissa delar av det bidragsberättigade vägnätet. 

Någon avveckling av antalet inneliggande äldre ansökningar om 
byggnadsbidrag kan inte påräknas under år 1971. 

Byggandet på det bidragsberättigade enskilda vägnätet utförs till störs
ta delen såsom entreprenader. Rationaliseringstakten kan därför antas 
i stort motsvara vad som uppnås inom övrigt vägbyggande på entrepre

nad. Dock kan effekten förutsättas bli något mindre på grund av objek
tens förhållandevis ringa storlek. 

Vägverket hemställer om medel under budgetåret 1972173 för föl
jande ändamål. 

1. Central och regional administration 
2. Bidragsbelopp 

Kr. 

3 700 000 
32 300 000 

36 000 000 

Av ökningen i förhållande till innevarande budgetår utgör 2,1 milj. kr. 
löne- och prisomräkning medan volymökningen utgör 10,5 milj. kr. 

Tjänster till utomstående 

Programmet för detta anslag inrymmer tjänster till utomstående och 
beredskapsarbeten. Den förstnämnda posten avser den taxe- och av
giftsbelagda verksamheten, huvudsakligen byggande och drift på entre
prenad av vägar och hamnar tillhöriga kommuner och enskilda väghålla
re samt statliga myndigheter. Verksamheten innefattar även inkomster 
av dispensgivning, tillsyn och annan verksamhet såsom vissa bostäder, 
konsultationer. 

Den principiella målsättningen för vägverkets taxe- och avgiftssättning 
är full kostnadstäckning. Härmed avses täckning av såväl bokförings
mässiga som kalkylmässiga kostnader. Verksamheten beräknas av väg
verket vara självbärande under år 1973 med en beräknad omslutning 

av ca 40 milj. kr. 
Posten beredskapsarbeten avser vägverkets interna planering för ar

betsmarknadsstyrelsens räkning. Mot bakgrund av verkets målsättning 
och med hänsyn till omfattningen av egna resurser samt efter samråd 
med arbetsmarknadsstyrelsen planerar vägverket en omslutning av be-

3* Riksdagen 1972. 1 saml. Nr 1. Bil. 8 
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redskapsarbctena motsvarande en ersättning från arbetsmarknadsstyrel
sen av ca 150 milj. kr. för år 1973. Härtill kommer särredovisade ad
ministrationskostnader för den interna planeringen om ca 10 milj. kr. 
som inte ersätts av arbetsmarknadsstyrelsen. 

Vägverket begär under anslaget Tjfostcr till utomstående medels
anvisning för budgetåret 1972/73 med detta senare belopp. 

IV. Remissyttrande över vägverkets, sjöfartsverkets och affärsverkens 
anslagsframstäUningar 

Arbetsmarknadsstyrelsen har mot bakgrund av rådande läge på ar
betsmarknaden samt den ökning av invcsteringsverksamheten som för

anletts därav understrukit betydelsen av en sådan planering av såväl 
byggnads- och anläggningsinvesteringar som industribeställningar in

om vägverkets, sjöfartsverkcts, postverkets, televerkets, statens järnvägars 
och luftfartsverkets verksamhetsområden att de snabbt kan anpassas 
till arbetsmarknadslägct. I övrigt har förslagen till anslag inte föranlett 
erinringar från styrelsens sida. 

V. Departementschefen 

Jag skall i det följande dels behandla frågor sammanhängande med 

den fortsatta vägplaneringen m. m. i anslutning till redogörelsen för 
vägplaneutredningens betänkande Vägplan 1970, dels redovisa mina 
ställningstaganden i anledning av vägverkets anslagsäskanden för bud
getåret 1972/73. 

Jag vill i sammanhanget erinra om den utveckling som kännetecknat 
v ä g t r a f i k en u n d e r h u v u d d e 1 e n a v 1 9 6 0 - t a I e t. 
Personbilarnas transportarbete har under detta decennium ökat med ca 
40 miljarder personkm från ca 33 till ca 73 miljarder personkm. Bakom 
denna utveckling ligger en kraftig ökning av biltätheten i landet -
inkl. lastbilar och bussar - från en bil per 5,7 invånare år 1960 till 

f. n. en bil per 3,3 invånare. Det innebär att det totala bilantalet ökat 

från ca 1,3 milj. till 2,4 milj. under perioden. I fråga om tillväxten i 

personbilsbeståndet kan nämnas, att den under första femårsperioden 

under 1960-talet i genomsnitt var ca 120 000 per år, medan den under 
den andra femårsperioden stannade vid drygt 100 000. 

Den kraftiga utvecklingen av personbilstrafiken sammanhänger med 
en rad faktorer, såsom den allmänna höjningen av den ekonomiska stan
darden, befolknings- och bebyggelseutvccklingen, strukturförändringar 
inom näringslivet, osv. Utvecklingen har inneburit en successiv kon
centration av befolkningen till tätorterna och särskilt då de större. 
Inom dessa bar transportbehoven vuxit vilket sammanhänger bl. a. 
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med den geografiska spridningen av bostäder, arbetsplatser och ser

viceställen av olika slag. Mellan befolkningskoncentrationerna har tra

fiken i sin tur expanderat till följd av de ökade kontaktbchoven sam

manhängande med expansionen inom olika samhällssektorer och med 

näringslivets och företagens lokaliscringsmönster. Med koncentrationen 

av vissa slags samhälls- och kommersiell service till särskilda orter med 

relativt stora upptagningsområden har följt växande resbehov. Sådana 

har också skapats av befolkningens ökade rörlighet under fritiden med 

fritidsstugor och rekreationsplatser kortare eller längre sträckor från 

bosättningsorten som mål. 

Lastbilarnas godstrnnsportarbctc har under 1960-talet årligen ökat 

med över 10 % . ökningen sammanhänger i endast mindre grad med en 

tillviixt av lastbilsbeståndet. I första hand är den en följd av en struktur

förändring som inneburit ökad lastförmåga hos fordonen och ökad an

vändning av släp- och påhängsvagnar. 

Expansionen av godstransportarbetet på landsväg sammanhänger i 

sin tur med en rad förhållanden, såsom en ökad industriproduktion, en 

successiv koncentration inom näringslivet som ökat avstånden till av

sättningsmarknadcrm1, en efter hand högre bearbetningsgrad inom pro

duktionen, snabbare varuomsättning, en vidgad tillämpning av under

lcverantörsystem, utvecklingen inom byggnads- och anläggl)ingssektorn, 

etc. 

De betydande satsningar som under 1960-talct gjorts i fråga om väg

byggnad och vägunderhåll är att se mot bakgrund av den angivna 

utvecklingen av person- och godstrafiken på viig. 

Ar 1 9 5 9 angav statsmakterna (prop. 1959: 1, SU 6, 

rskr. 6) r i k t I i n j e r f ö r d e n f o r t s a t t a u t b y g g n a d e n 

och upprustningen av vägnätet. Huvudparten av de vid slutet av 1950-ta
lct befintliga vägarna var byggda enligt äldre metoder som ej var anpas
sade till motorismens krav. Den dåvarande vägstandarden belyses av vis

sa uppgifter som den tidigare vägplancutredningen redovisade. För vissa 

viktigare riksvägar - varav den övervfigande delen var byggd före år 

1950 - saknades sålunda i stort sett dubbla körfält. Till största delen 

saknades vidare vägrenar och nära hälften av de undersökta vägsträc

korna uppvisade en körfälts bredd understigande 7 meter. Högsta till

låtna axeltryck var för ca hälften av vägsträckorna 7 och för återstoden 

8 ton. Den tjälskadade vägHingden uppgick till mellan 10 och 20 % av 

vägnätet och den tid varunder vägarna årligen avstängdes för tjällossning 

var betydande. Vidare angavs att 90 % av landsbygdens vägar hade grus

vägbana och att endast 20 % av de ca 9 000 broarna tålde axeltryck 

på 10 ton. 

Dåvarande departcmentschefen uttalade - då han för 1959 års riks

dag redovisade sin syn på det fortsatta vägbyggandet och den fort

satta viigupprustningen - att det framför allt gällde att koncentrera 
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krafterna på en upprustning av de sektorer av vägarna, där efter
släpningen av vägarnas standard var mest besvärande. De relativt be
gränsade investeringsresurserna borde därvid främst sättas in på väg
och gatunätet kring och i tätorterna, där biltrafik av markerad nytto
karaktär utsattes för svåra stockningar. Det var vidare angeläget att 
söka tillgodose näringslivets vägbehov, där de mera kortdistanta last
bilstransporterna borde uppmärksammas. Sådana investeringar som när
mast var avsedda att tillgodose personbilstrafiken - i den mån denna 
hade karaktären av utpräglad topptrafik framkallad av mindre nytto
betonad privatmotorism - fick i detta sammanhang tills vidare stå till
baka. Därutöver borde vägupprustningen inriktas på att i största möj
liga utsträckning undanröja förefintliga olycksrisker och överhuvud
taget söka åstadkomma från trafiksäkerhetssynpunkt tillfredsställande 

anordningar. 
D e s t a t 1 i g a in s a t s e r n a i fråga om väg- och gatuinvcste

ringar har u n d e r p e r i o d e n 1 9 5 8 - 1 9 6 9 uppgått till nlira 
13 miljarder kr. i 1969 års priser, varav 10,2 miljarder avsett den 
statliga väghållningen och återstoden. 2,8 miljarder kr. den kommunala 
och enskilda väghållningen. 

Investeringarna har efterhand förskjutits till riksv~igarna med un
dantag för landets nordliga delar. Den sammanlagda för trafik öppna
de om- eller nybyggda väglängden har under perioden uppgått till ca 
15 000 km, varav genom beredskapsarbeten utförts ca 4 650 km. Ett 
annat mått på insatserna ger uppgiften om under perioden färdigställd 
vägyta, som uppgått till ca 120 milj. m2. Av angivna totalyta svarar 
utbyggnaden av motorvägar och motortrafikleder för ca 10 % , 13-
metersvägar för 33 % , 9-metersvägar för 23 % , övriga tvåfältsvligar för 
29 % och 3,5-metersvägar för resterande 5 % . I fråga om bärighets
standardcn har en kraftig upprustning kunnat ske av det tunga väg
nätet. Numera är sålunda drygt hälften av hela det allmänna väg
nätet och inte mindre än ca 98 % av riksvägnätet upplåtet för ett 
axel/ boggitryck av 10/16 ton, vilket kan jämföras med nyss lämnade 

uppgifter för åren kring 1960. 
Även utbyggnaden av tätorternas trafikleder och vägar har varit 

mycket omfattande. Vid sidan av de ca 3 miljarder kr. som utgått i 
statsbidrag till byggande av kommunala vligar har Hitortskommum:rna 
själva svarat för investeringar i vägar och gator för nära 5 miljarder kr. 

Driftåtgärderna har för såväl de statliga som de kommunala och 
enskilda vägnäten av hävd haft hög prioritet. Det är angeläget för den 
totala transportekonomin att vidmakthålla det kapital som nedlagts i 
vägarna genom ändamålsenliga driftåtgärder. U ndcr 1960-talct har de 
sammanlagda driftutgifterna för statliga vägar uppgått till ca 5 miljar
der kr. i löpande priser. Härtill har ca 1,2 miljarder kr. fämnats i stats
bidrag till drift av kommunala vägar och gator samt av enskilda vägar. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 77 

De kraftiga satsningarna genom åren på ett effektivt vägunderhåll har 
varit en förutsättning för den snabba ökningen av transportarbetet på 
vägarna. 

I de siffror jag här nämnt för statliga insatser som kommit vägnätet 
till godo ingår de beredskapsmedel som via arbctsmarknadsstyrelsen 
satsats på vägarna. Summan av dessa uppgår under 1960-talet till drygt 
2,5 miljarder kr. i löpande priser och har avsett dels vägbyggande, 
dels ombyggnads- och förbättringsarbeten som normalt bekostas av 
driftmedel. 

Sammantaget har alltså högst avsevärda belopp satsats på att vid
makthålla och bygga ut de svenska vägarna under de senaste tio åren. 
Dessa betydande insatser har möjliggjort en väsentlig förbättring av 
standarden på vägnätet i olika hänseenden. Inte minst fäster jag avseen
de vid att man kunnat medge en avsevärd höjning av axel- och boggi
trycket. 

Huvuduppgiften för den nu aktuella vägplaneutredningcn har varit 
att - mot bakgrund av uppgifter om nuvarande vägstandard och pro
gnoser över framtida efterfrågan på väg- och gatutjänster - söka finna 
den från samhällsekonomisk synpunkt lämpligaste resursfördelningen 
inom vissa i direktiven skisserade anslagsramar för drift och byggande 
av vägar fram till år 1985. Utredningen har därvid satt som mål att 
utveckla en metodik för den långsiktiga vägplaneringen, där ekono
miska kalkyler används såväl vid val av vägbyggnads- och vägunder
hållsstandard som vid inbördes angelägenhetsgradering av vägbyggnads
projekt och andra vägförbättrande åtgärder. Jag går nu över till att 
behandla de förslag och rekommendationer som utredningen lagt fram 
i sitt betänkande. 

Som utgångspunkt för sina överväganden har utredningen sökt be
döma d e n f r a m t i d a e f t e r f r å g a n p å v ä g- o c h g a
t u t j ä n s t e r. Utredningen anser sig med ledning av bl. a. hittills
varande utveckling kunna konstatera vissa samband mellan industripro
duktionens tillväxt och utvecklingen av godstransporterna på lastbil och 
beräknar med utgångspunkt härifrån att närtransporterna fram till år 
1985 kommer att växa till ca 57 miljarder tonkm och fjärrtransporterna 
till 8-15 miljarder tonkm, dvs. till sammanlagt 65-72 miljarder tonkm. 
Ar 1966 var motsvarande siffra enligt vissa beräkningar ca 36 mil
jarder tonkm. Vad gäller personbilarna har utredningen - med ut
gångspunkt i den beräknade biltäthetsutvecklingen i landets samtliga 
kommunblock - bedömt att antalet personbilar kommer att öka till 
3,1, 3,8 resp. 4,4 miljoner åren 1975, 1980 resp. 1985. 

Vissa senare bedömningar som utförts av vägverket och som använts 
av bl. a. 1970 års långtidsutredning synes ge vid handen, att vägplaneut
redningen å ena sidan underskattat den framtida ökningen av personbils
antalet och det därav följande trafikarbetet. Liksom utredningens progno-
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ser grundas emellertid även dessa bedömningar på ett relativt otillförlit
ligt basmaterial rörande den tidigare utvecklingen och innebär i huvud
sak en framskrivning av hittillsvarande trender. Åtminstone vad gäller 
biltätheten - där under senare hälften av 1960-talet en avsaktande årlig 
tillväxt av personbilsantalet kunnat iakttas - förefaller under alla för
hållanden de av vägverket gjorda uppskattningarna rimligare. Enligt 
dessa skulle personbilstantalet år 1980 komma att stanna vid ca 3,2 
miljoner att jämföras med vägplaneutredningens ca 3.8 miljoner. Det 
är givet att sådana ändrade föruts1ittningar i fråga om det framtida 

fordonsantalct och trafikarbetet direkt återverkar på vägplaneringen och 
på behoven av drift- och investcringsåtgärder. 

Flera remissinstanser har också riktat kritik mot den av utredningen 
använda prognosmetodiken, bl. a. med hänsyn till det os1ikra under
laget. Jag anser emellertid inte att det finns anledning att ta upp 
prognosfrågorna till närmare behandling nu. Jag vill i sammanhanget 
erinra om att statistiska centralbyrån sedan år 1970 på initiativ från 
kommunikatiousdepartementet arbetar med att lägga upp en förbätt
rad statistik över godstransportarbetet på väg. Härigenom får man säk
rare utgångspunkter för bedömningar av den fortsatta utvecklingen på 
sikt. 

Allmänt vill jag i sammanhanget understryka svårigheterna att i ett 
något längre tidsperspektiv bedöma utvecklingen inom vägtrafiksek
torn. Denna kan sålunda inte ses isolerad från vad som sker inom 
andra samhällssektorer, vilka kan påverka vägtrafikens utvecklingsbe
tingelser. Olika slag av åtg1irder från samhällets sida kan också på
verka omfattningen och inriktningen av transportarbetet. Jag fänker 
exempelvis på verkningarna av en eventuellt ändrad fordonsbcskattning, 
på olika slags statliga och kommunala åtg1irder för att stödja och främja 

kollektivtrafiken, osv. 

Vägplaneutredningen förordar en m c t o d i k f ö r de n I å n g
s i k t i g a v ä g p I a n e r i n g e n, som innebär att man först inven
terar behov av investeringar och driftåtgärder och sammanställer dessa 

till s. k. behovsplaner och därefter prioriterar erforderliga insatser in
bördes inom ramen för i tiden mera begränsade långtids- samt flerårs

och fördelningsplaner. 
Behoven föreslås inventeras med ledning av kriterier som utred

ningen beskriver. Dessa grundas bl. a. på en typ av överslagsmässiga 
ekonomiska kalkyler och olika överväganden i trafiksäkerhetsavseen
de. Utredningen redovisar förslag till värderingar av skilda komponen
ter som bör ingå i sådana kalkyler och redogör i sammanhanget för 
en inom vägverket använd modell för lönsamhetsbedömning av vägpro
jekt. Utredningen finner att denna redan prövade modell är ändamåls
enlig och utvecklingsbar. Det understryks dock att - såsom hittills ock
så skett - vid den slutliga rangordningen av projekt h1insyn iiven bör 



Prop. 1972: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 79 

tas till sådana faktorer som inte kunnat kvantifieras ·i den ekonomiska 
kalkylen. 

Remissinstanserna karaktäriserar allmänt arbetet med att finna me
toder för att bedöma den samhiillsekonomiska nyttan av väginvestering
ar som ambitiöst och väl värt att vidareutveckla. Planeringsmetodiken 
som sådan tillstyrks också av ett flertal remissinstanser. Atskilliga på
pekar emellertid att flera komponenter i den använda kalkylmodellen 
är osäkra och anser ytterligare överväganden motiverade. I några fall 
framhålls att de framräknade Jönsamhetstalen egentligen är ett uttryck 
för enbart de trafikekonomiska vinsterna, vilket generellt sett inte är 
detsamma som de samlade nyttoeffekterna för samhället som helhet. 

Jag skall här något upphålla mig vid den rekommenderade kalkyl
modellen. Mera konkret uttryckt avses den användas för att dels ange 
de principer och riktlinjer som bör vara vägledande för att bestiimma den 
från samhällsekonomisk synpunkt optimala vägstandarden i olika ut
byggnadssituationer under förutsättning av bl. a. en viss trafikutveck
ling, dels ange tidsföljden från samhällsekonomisk synpunkt mellan ak
tuella utbyggnadsprojekt. 

De komponenter som ingår i kalkylmodellen är väghållarens bygg
nads- och driftkostnader, trafikanternas fordons- och tidskostnader samt 
samhällets olyckskostnader. Samtliga kostnader i kalkylen diskonteras 
med en kalkylränta till ett nuvärde i början av planeringsperioclen. 

Även kalkylriintan är därmed en komponent i kalkylen. 
I fråga om väghållarens byggnads- och driftkostnader värderas des

sa på erfarenhetsmässiga grunder. Fordonskostnaderna uppskattas till 

ett belopp per kilometer och fordon och :mtas variera med dels vägens 
slitlagertyp - belagd v1ig, oljegrus- eller grusslitlager - dels fordons
hastigheten. Om dessa kostnadsslag är intet annat att säga än att de 
successivt bör följas upp och anpassas till kostnadsutvecklingcn. 

Vad gäller trafikanternas tidskostnad 1ir bcdömningsunderlaget betyd
ligt osäkrare, samtidigt som detta kostnadsslag har stor betydelse för 
kalkylresultatet. Kunskapen - såväl i Sverige som utomlands - om olika 
trafikantgruppers tidsvärdering är sålunda bristfällig. Med ledning av 
visst material ,baserat på undersökningar framför allt i USA finner ut
redningen det emellertid rimligt att räkna med ett genomsnittligt tids
värde per person och timme vid personbilsresor i Sverige, som mot
svarar ca 40 % av timförtjänsten för vuxna manliga industriarbetare. 
Detta värde omräknat till en kostnad per personbilstimme bör vidare 
ökas med visst procenttal per år. Modellen utgår vidare ifrån att alla 
tidsvinster i princip kan summeras, dvs. även små tidsvinster bör be

handlas som positiva värden i kalkylen. 
Det är uppenbart, att bedömningen av tidskostnaden grundar sig på 

delvis osäkra faktorer och antaganden, som behöver ytterligare över
vägas. Allmänt hyser jag i likhet med flera remissinstanser tveksamhet 
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i fråga om lämpligheten att låta tidsvinstfaktorn få så dominerande 
betydelse vid lönsamhetsbedömningama som utredningen ansett moti
verat. Som bl. a. riksrcvisionsverket påpekat återverkar alternativa vär
deringar av tidsfaktorn på ett väsentligt sätt på lönsamheten och där
med på tidsplaceringen av olika trafikledsinvesteringar. 

Vad härefter beträffar olyckskostnaderna behandlas dessa i kalky
len med utgångspunkt i en undersökning av de totala kostnaderna 
för samhället till följd av vägtrafikolyckor som inträffat under en 
femårsperiod. Ett sammanvägt belopp av ca 35 000 kr. i genomsnitt 
per olycka föreslås som riktpunkt, varvid för landsbygdsprojekt upptas 
50 000 kr. och för tätortsprojekt 25 000 kr. med hänsyn till det större 
antalet olyckor med dödlig utgång i det förra fallet. Enligt utredning
en är det rimligt att räkna med i stort sett oförändrade belopp i fast 
penningvärde under i varje fall de närmaste åren för dessa kostnader. 

Bakom denna värdering av olyckskostnaderna ligger ingående över
väganden. Det finns dock anledning räkna med att man på sikt - i 
anslutning till pågående utredningsarbetc - skall komma fram till ett 
säkrare bedömningsunderlag. Med ett sådant är det troligt, att trafik
säkerhetsaspekten kan ges en ökad relativ tyngd i en kalkylmodell. I 
avvaktan på ett förbättrat underlag finns det enligt min mening skäl 
att komplettera det direkta kalkylresultatet med bedömningar av väg
investeringamas effekter på det faktiska antalet olyckor på olika väg
avsnitt. 

I fråga om kalkylräntan bar utredningen valt att utgå från en ränte
sats om 8 % . I och för sig kan beräkningsmodellen användas för alter
nativa värden på denna räntesats. Det kan konstateras, att för det fall 
en högre räntesats används detta skulle innebiira, att den volym väg
investeringar som för en viss period ger positiv avkastning skulle minska. 
Utformningen av vägarna skulle också i viss mån påverkas så att kost
naderna för att bygga en kilometer väg blir mindre. 

Allmänt vill jag i fråga om den förordade kalkylmodellen i lik
het med ett flertal remissinstanser understryka, att den utgör resultatet 
av ett kvalificerat utvecklingsarbete i syfte att inom en viktig sektor 
söka konkretisera och utvärdera de samlade nyttoeffekterna av olika 
åtgärder för att underlätta en såvitt möjligt optimal resursanvändning. 
Med sina brister bör den därför ändå kunna användas som hjälpmedel 
vid bestämning av typsektioner och vid val mellan sådana samt vid 
prioritering av vägprojekten inom flerårs- och långtidsplaner. Ett fort
satt utvecklingsarbete bör emellertid bedrivas för att få fram under
lag som gör det möjligt att på ett bättre sätt än hittills bestämma den 
vikt, som rimligen bör ges vissa av de i kalkylmodellen ingående 

komponenterna. 
Jag anser emellertid vidare, att utvecklingsarbetet bör vidgas. Som 

framhållits av vissa remissinstanser avser den beskrivna kalkylmodel-
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len i första hand att bestämma de trafikekonomiska vinsterna - dvs. 
de besparingar som trafikanterna gör - vid viss inriktning av vägin
vesteringama. Det föreligger här ett behov av att man i det fortsatta 
mera långsiktiga utvecklingsarbetet eftersträvar att väga in olika sam
hällsekonomiska effekter, vilka inte ryms inom den nuvarande model
len. Behovet härav ökar med de vidgade regional- och niiringspolitiska 
aspekter, som läggs på samhällets investeringar i olika hänseenden. 
Vinsterna av väginvesteringarna kan i ett sådant perspektiv inte enbart 
bestämmas med hänsyn till trafikanterna - även om dessa givetvis måste 
tillmätas stor betydelse - utan bör även härledas ur bebyggelse- och 
näringslivsutvecklingen. 

Jag vill i sammanhanget erinra om statsmakternas uttalanden i fråga 
om regionalpolitiken, som bl. a. innebär att statliga åtgärder inom skil
da samhällssektorer bör samordnas i regionalpolitiska handlingspro
gram. 

Jag vill också erinra om det arbete med en modellplanering för den 
regionala trafikförsörjningen, som bedrivs av den s. k. trafikplanerings
utredningen. Målet är här att utveckla regionala trafiksystem, som så
vitt möjligt tillgodoser kraven på en samhällsekonomiskt riktig utform
ning av transportapparaten. Inom ramen för en efter hand utvecklad 
»rullande» regional trafikplanering kommer givetvis en på viss sikt 
alltmer utvecklad samhällsekonomisk kalkylmetodik att bli ett viktigt 
instrument vid avvägning av olika samhälleliga åtgärder. 

Syftet med det av mig förordade utvidgade utvccklingsarbetet bör 
sammanfattningsvis vara att ta fram ett underlag, som gör det möjligt 
att klarlägga och värdera de grundläggande sambanden mellan vägin
vesteringar och vägnätets standard å ena samt bebyggelse- och nä
ringslivsutveckling å andra sidan. Utifrån ett sådant underlag bör en 
utveckling ske av planeringsmetodiken, som gör det möjligt att med 
utgångspunkt från en given investeringsnivå på ett bättre sätt än hittills 
bedöma och prioritera vägbehoven inom ramen för en till regionalpoli
tiken lämpligt anpassad vägpolitik. 

Jag avser att senare föreslå Kungl. Maj:t formerna för och inrikt
ningen av vägverkets fortsatta insatser i vad gäller såväl översynen av 
den nuvarande kalkyl- och planeringsmetodiken som det mera långsik
tiga utvecklingsarbetet. 

I avvaktan på den arbets- och tidskrävande utvecklingen av en mera 
generellt tillämplig planeringsmetodik, som inrymmer möjligheter till 
vidare samhällsekonomiska och regionalpolitiska hänsyn, bör enligt 
min mening även på kortare sikt ett ökat utrymme under vissa förut
sättningar kunna beredas för regionalpolitiska hänsyn vid övervägan
den beträffande väginvesteringar och andra åtgärder på vägområdet. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att vägverket på senare tid 
bedrivit ett utredningsarbete i syfte att med hänsyn till vägförbindel-
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scrnas funktionella betydelse åstadkomma en klassindelning av huvud
vägnätet. En preliminär indelning i tre klasser enligt i princip följande 
definitioner har gjorts. Till klass I förs bl. a. de viktigaste av de förbin
delser som knyter samman rikscentra och som är riktade mot utlandet. 
Till klass Il förs vägar som sammanbinder rikscentra med storstadsalter
nativ m. m. samt dessa sinsemellan. I klass III ingår vägar som samman
binder sådana tillväxtcentra med övriga orter, t. ex. förbindelser mellan 
länsdelscentra och kommunblockscentra samt mellan kommunblocks
centra inbördes. 

Med tillämpning av den av vägplaneutredningen förordade plane
ringsmetodiken och de överväganden som lett till nyssnämnda funk
tionella synsätt torde prioriteringen mellan de olika klasserna i ganska 
stor utsträckning komma att utfalla så att projekt tillhörande klass I 
prioriteras före sådana i klass Il och III. Härigenom nås överens
stämmelse med den grundläggande allmänna målsättningen att åtgär
derna på vägnätet i princip bör prioriteras med hänsyn till trafik
strömmarnas omfattning på berörda vägavsnitt. 

Mot en sådan mera allmän målsättning kan enligt min uppfattning 
inte något principiellt vara att invända. Jag anser emellertid - i enlighet 
med vad jag anfört i det föregående - att det även på kortare sikt bör 
finnas möjlighet att i särskilda fall komplettera de rent trafikekono
miska utvärderingarna med samhällsekonomiskt betingade hänsyn till 
behovet av speciella regionalpolitiska åtgärder. Jag åsyftar här väg
projekt av särskild regionalpolitisk betydelse, där de samhälJeliga vins
terna uppenbarligen inte oväsentligt kan överstiga vad som följer av 
en ren trafikvinstkalkyl. 

Jag vill i sammanhanget erinra om att den grundläggande planerings
metodiken bl. a. innebär att alla slag av transporter med personbil och 
lastbil värderas lika inom resp. fordonsslag. Det kan här finnas anled
ning att i särskilda fall beakta inte bara den funktion som ett vägav
snitt har enligt den i det föregående redovisade klassindclningen utan 
även arten av det eller de transportbehov som vägen skall tillgodose. 
Det kan exempelvis gälla vägar i mindre tätt befolkade områden, som 
har stor betydelse för arbetskraftspendlingen till vissa industrier, och 
vägar där eftersatta åtgärder kan få särskilt negativa konsekvenser i 
bl. a. trafiksäkerhetshänseende. Vissa transporter av servicekaraktär kan 
också nämnas som exempel på vad som i särskilda fall och inom vissa 
områden kan motivera ett större hänsynstagande än vad som direkt 
följer av en trafikekonomiskt utformad planeringsmetodik. Jag tänker i 
detta sammanhang bl. a. på skolskjutstransporter och på vissa andra slag 
av resor som befolkningen i framför allt mer glcsbygdsbetonade områ
den måste företa för att nå olika former av samhällelig och kom
mersiell service. För vissa områden, som är speciellt attraktiva från 
turistsynpunkt och för vilka turistnäringen har stor betydelse, ·kan det 
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också vara motiverat att i särskilda fall avvika från en rent trafikekonomisk 
prioritering av erforderliga åtgärder. 

Uppbyggnaden av planeringsmetodiken innebär också, att främst 
utvecklingen av personbilstrafiken dimensionerar de kapacitetshöjande 
åtgärderna på vägnätet. Godstransporternas utveckling får därmed mind
re betydelse men inverkar dock på vägnätets utformning från bärighets
synpunkt och i viss mån vid val av geometrisk standard. I de fall då 

resurser används för förbättring av vägar där godstransporterna är me
ra omfattande innebär det givetvis, att man får god användning för 

de disponerade medlen. Aven här anser jag emellertid att hänsyn i 
särskilda fall bör tas till transportbehov, vilka till omfattningen visserli

gen är alltför begränsade för att de från rent trafikekonomiska syn
punkter skall kunna konkurrera om tillglingligt medelsutrymme men 
vilkas speciella regional- och näringspolitiska betydelse ändå motiverar 
ett beaktande. Det kan gälla t. ex. vissa råvarutransporter till industrier 

inom områden, där alternativa transportmöjligheter saknas. Det kan ock
så gälla att samordna utbyggnaden av vägar med angelägna konkreta 
satsningar för att allmänt stimulera n1iringslivets utveckling inom en 

viss region. 
Vad jag hittills anfört avser främst det statliga huvudvägnätet. Den 

föreslagna planeringsmetodiken - innefattande även speciella hänsyn i 
vissa fall - bör emellertid i princip tilHimpas över hela det statliga vägnä

tet och således även beträffande de sekundära och tertiära vligarna. 
Sedan vägplaneutredningen lagt fram sitt betänkande har v~igverket 

sett över behoven av åtgärder på dessa vägar och därvid sökt göra en 
mera nyanserad och ingående bedömning lin den som utredningen haft 
möjlighet att göra. I den behovsplan som vägverket utarbetat under år 
1971 efter samråd med bl. a. länsstyrelserna, har man försökt tillämpa 
en funktionellt synsätt även beträffande dessa vägar. 

När det gäller det kommunala vägnätet bör för statsbidragsgivningen 
till detta gälla samma grundsyn i planeringshänsecnde som för in
satserna på det statliga vägnätet. Biltäthctsutvecklingen blir därmed 
även här en styrande faktor, men givetvis bör det finnas möjlighet att 
vid planeringen i särskilda fall ta hänsyn till arten av de trafikbehov 
som skall tillgodoses. I detta sammanhang vill jag särskilt betona ange

lägenheten av att prioritera satsningar som avser att åstadkomma för
bättringar av kollektivtrafikstandarden. I viss utsträckning beaktas detta 
förhållande redan i den nuvarande planeringen. En nyligen gjord 

överslagsbedömning visar sålunda, att av de totttla statsbidragen till in
vesteringar i det kommunala vlig- och gatunätet enligt vägverkets pla

nering för perioden 1970-1979 en betydande del avses direkt eller in
direkt komma kollektivtrafiken tillgodo. Det gäller förutom bidragen 

till tunnelbanor och snabbspårväg även bidragen till infartsleder och till 
huvudtrafikleder. Dessa senare har stor betydelse för den kollektiva 
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trafiken, då härigenom skapas förbättrad framkomJighet för busstra
fiken genom bl. a. - där behov föreligger - anläggande av särskilda kol
lektivkörfält. Även byggande av s. k. centrumomgripande leder har 
stor betydelse för kollektivtrafiken genom att de ofta möjliggör en ra
dikal trafiksanering i de centrala tätortsområdena vilket också med
för förbättrad framkomlighet för busstrafiken. Jag finner denna in
riktning av bidragsgivningen ligga helt i linje med mina nyss gjorda ut
talanden om den långsiktiga vägplaneringen i övrigt. 

Utredningen har för sin del i ett särskilt avsnitt behandlat trafik -
o c h b e bygge l s e p l a n e r i n g en i t ät o r ter. För att bely
sa problemställningarna i sammanhanget har en expertgrupp inom utred
ningen lagt fram ett omfattande material. Sammanfattningsvis konstateras 
att någon generell, för alla tätorter tillämplig lösning vid val av lämpligas
te tätorts- och bebyggelsestruktur knappast torde finnas. Valet bör i de 
olika fallen grundas på en allsidig analys och värdering av alla relevanta 
konsekvenser av möjliga alternativa lösningar. Utredningen diskuterar 
också avvägningen mellan individuell och kollektiv trafik och framhål
ler att denna avvägning och utformningen av det kollektiva trafiksyste
met bör grundas på en samhällsekonomisk värdering av olika tänkba
ra alternativ. Särskilt viktig är där samordningen av trafikplaneringen 
med bebyggelseplaneringen. 

Vad utredningen här anfört är värt att beakta. I fråga om tätorter
na bör sålunda uppmärksammas det starka samband som råder mellan 
väg- och gatuplaneringen samt samhällsplaneringen i övrigt. Det kan 
här erinras om de betydande olägenheter, som - särskilt i de större tät
orterna - trafikutvecklingen i olika hänseenden medfört och som lett 
till försämrad effektivitet i transportapparaten överhuvud taget, försäm
rade betingelser för kollektivtrafiken och olika slags miljöproblem. Här
vidlag kommer framöver att krävas väsentligt ökade insatser från berör
da kommuners sida för att genom en förbättrad bebyggelse- och trafik
planering, en lämplig tillämpning av trafikreglerande åtgärder samt 
en ökad satsning på kollektivtrafik få till stånd en bättre ordning. Jag 
vill här erinra om att jag - i syfte att stödja kommunerna i deras strä
vanden på detta område - i början av år 1971 tillkallat särskilda sak
kunniga, som i anslutning till en försöksplanering på ett antal utvalda 
orter skall överväga åtgärder och planeringsformer ägnade att skapa 
gynnsammare betingelser för kollektivtrafiken i tätorterna. 

I anslutning härtill vill jag också ansluta mig till utredningens syn
punkter i fråga om cykel- och gångtrafiken i tätorter. Dessa trafikfor
mer kan närmast ses som alternativ till biltrafiken, främst på korta av
stånd. Med hänsyn till den förhållandevis stora andelen cyklister av de 
vid trafikolyckor i tätorter dödade och skadade trafikanterna och till 

den under senare år ökade användningen av cyklar finns det all anled
ning att ha uppmärksamheten riktad på åtgärder som kan vidtas för 
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att underlätta framkomligheten för cykeltrafiken och samtidigt sänka 
trafikolycksnivån för denna trafikantkategori. 

Jag återgår nu till den av utredningen förordade planeringsmetodiken, 
som också inrymmer bedömningar angående den optimala t e k n i s k a 
stan d ar den p å v äg n ät e t. Utredningen ger här rekommen
dationer som grundas på ett omfattande kartläggnings- och utrednings
arbete som utförts av en särskild expertgrupp inom utredningen. Rekom
mendationerna hänför sig främst till bärighetsstandarden samt val och 
utformning av typsektion vid olika trafikflöden på väg som skall byggas 
om. 

Vad gli.Iler bärighetsstandarden föreslås en systematisk ytterligare ut
vidgning av det tunga vägnätet, dvs. det som kan upplåtas för ett axel
tryck av 10 ton resp. ett boggitryck av 16 ton. Som nämnts har re
dan drygt hälften av det allmänna vägnätet och ca 98 % av riksviignätet 
denna bärighetsstandard. För egen del finner jag en successiv fort
satt utökning av det tunga vägnätet till 10/1 6 ton önskvärd. En sådan 
-. som bedöms kunna ske utan n{tgra mera omfattande invcstcringsåt
gärder - kommer i fortsättningen att i högre grad beröra de sekundära 
vägarna. För dessa, som i särskilda fall kan vara av stor betydelse för 
exempelvis skogsbruket blir det i första hand fråga om förstärkning 
och ombyggnad av svaga broar. I fråga om en framtida eventuell ytter
ligare höjning av bärighetsstandarden är förefintligt utredningsmate
rial alltför osäkert för att ge underlag för något uttalande. 

I fråga om nya typsektioner innebär utredningens · rekommenda
tioner sammanfattningsvis att körfältsbreddcn för motorväg ökas med 
0,5 meter mot att bredden på vägrenarna minskas från 3 till 2 meter, 
att minsta bredd på mittremsan vid motorväg blir 12 meter mot f. n. 7 
meter, att en ny fyrfältssektion införs som förutsätter enklare utfö
rande än motorväg samt att antalet typsektioner i övrigt begränsas från 
fem till fyra. Det saknas anledning att i detta sammanhang gå närmare 
in på vad utredningen härvidlag anfört. Jag vill dock framhålla att den 
föreslagna nya fyrfältssektionen enligt min mening med fördel bör 
kunna användas i många fall där enligt hittillsvarande normer motor
väg ansetts böra komma ifråga. 

Vad gäller de trafikflödesgränser som utredningen rekommenderat 
för val av olika typsektioner bör de enligt min mening närmast ses som 
minimivärden för de trafikvolymer som bör vara uppnådda under öpp
ningsåret för att en viss typsektion skall väljas. De överväganden som lett 
fram till de olika gränsvärdena har baserats på i kalkylmodellen ingåen
de faktorer som dels kan variera i de enskilda fallen, dels - vilket fram
gått av vad jag anfört i det föregående -är osäkra och behöver vidare
utvecklas. Andra värden på vissa av dessa faktorer än de utred
ningen använt sig av har stor inverkan på de optimala trafikflödcs
gränserna. Jag kan t. ex. nämna att om byggnadskostnaden för ett pla-
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nerat motorvägsprojekt beräknas öven;tiga den normalkostnad utred
ningen utgått från med 20 % - vilket inte är otänkbart med hänsyn 
till skiftande topografiska och andra förutsättningar för olika projekt -
stiger den rekommenderade trafikOödcsgränsen för val av motorväg 
från 6 000 fordon per årsmcdcldygn till inemot 7 000. Jag har tidi
gare anfört vissa synpunkter på bl. a. sättet att i den ekonomiska kal
kylmodellen bestämma trafikanternas tidsvinster. Som exempel på hur 

variationer i värderingen av tidsfaktorn påverkar bedömningarna kan 
jag nämna att om den beräknade tidsvinsten ges t. ex. h~ilften av det 
värde utredningen räknat med förskjuts trafikflödesgränscn för val av 
motorväg till ca 8 000 och om tidsvärdet bibehålls men antas öka lång
sammare i tiden än utredningen förutsatt får man en liknande effekt. 
Aven valet av kalkylräntefot har stor inverkan på den optimala trnfik
flödesgränsen. Tänker man sig slutligen en kombination av dylika al
ternativa faktorvärden - något som inom Himligen vida marginaler inte 

kan anses orimligt - är det givet att den nyss angivna trafikflödesgrfin
sen kommer att förskjutas uppåt högst avsevärt. 

Med dessa exempel har jag velat belysa att utredningens ifrågnvaran
de rekommendationer inte kan betraktas som i och för sig givna. Det 
är angeläget att detta beaktas i den fortsatta planeringen. Självfallet 
gäller allmänt att tillgången på medel för vägbyggnadsändamål kommer 
att inverka på vid vilka trafikmängder vägföretag av en viss standard 
kan komma till utförande. 

Vid sidan av utformningen av den geometriska standarden och bä
righetsstandarden är enligt utredningen även utformningen av väg
banans slitlager en viktig standardfråga. Eftersom praktiskt taget alla 
vägar numera vid ny- och ombyggnad förses med befäggning, gäller 
problemet i första hand vilken typ av slitlager - grus, oljegrus eller be
läggning - som bör väljas på de vägar som inte kan bli föremål för om
byggnad under den aktuella planperioden. 

Utredningen anger, att enligt gjorda kalkyler lönsamhetsgriinsen för 
utförande av förstärkning och oljegrusbehandling av en grusväg under 
vissa antaganden synes gå vid ett trafikflöde av ca 300 fordon per års
medeldygn under öppningsåret. Motsvarande gränsvärde för utförande 

av beläggning anges gå vid ca 1 000 fordon per dygn. 
Jag finner i likhet med utredningen att valet av slitlager är en viktig 

standardfråga. Beläggning eller behandling med oljegrus av vägarna är 
angelägna åtgärder från trafikant- och miljösynpunkt. En belagd eller 
oljegrusad yta är också betydligt lättare för väghållaren att hålla jämn 

även vid större trafikmängder. 
Även i fråga om de i detta sammanhang angivna trafikflödesgrän

serna gäller vad jag nyss anfört i anslutning till behandlingen av typ
sektionerna. Gränserna bör primärt ses som minimivärden för oljegrus 
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resp. beläggning, även om sanitära och miljömässiga hänsyn i särskil
da fall kan motivera att beläggning i någon form utförs på t. ex. vissa 
vägar genom samhällen trots att de har jämförelsevis låga trafikflöden. 

Med tillämpning av den föreslagna planeringsmetodiken och med ut
gångspunkt i sina bedömningar angående utvecklingen av efterfrågan 
på väg- och gatutjänster samt sina rekommendationer angående den 
geometriska standarden och bärigheten m. m. har utredningen upprättat 
behovsplaner för de statliga insatserna inom 
vägväsendet under perioden 1970-1984. Vad gäller det statliga 
vtignätet är behovsplanen ett samlat uttryck för de om- eller nybygg
nadsåtgärder som enligt utredningen erfordras för att vägarna år 1985 
- vid tilfämpade standardkriterier - skall kunna på ett tillfredsställan
de sätt tillgodose den för detta år uppskattade efterfrågan. Behovsplaner
na för bidragsgivning till det kommunala vägnätet grundar sig i huvud
sak på en av kommunerna på utredningens begäran utförd inventering 
av utbyggnadsbehoven. Beträffande det enskilda vägnätet har en av 
vägverket under åren 1968-1969 utförd inventering och k valitetsgra
dering av vägarna bildat utgångspunkten. Sammantaget har utred
ningens bedömningar resulterat i slutsatsen att ett behov föreligger 
av väginvestcringar och bidrag till sådana under den aktuella perioden 
om ca 27,5 miljarder kr. i 1969 års prisläge. Härav hänför sig 16,2 
miljarder kr. till det statliga vägnätet och 10,9 miljarder kr. resp. 0,4 
miljarder kr. till bidragsgivning till byggande av kommunala resp. av 
enskilda vägar. 

Utredningen har också sökt bedöma driftutgifternas sannolika ut
veckling under samma period och beräknat att dessa torde komma att 
uppgå till sammanlagt ca 16,7 miljarder kr. i 1969 års prisläge varav 
13,7 miljarder kr. avser det statliga vägnätet och 2,1 miljarder kr. 
resp. 0,9 miljarder kr. bidrag till drift av kommunala resp. enskilda 
vägar. 

För byggande och drift tillsammans skulle det totala medelsbehovet 
under angivna förutsättningar uppgå till (27,5 + 16,7) 44,2 miljarder 
kr. under tiden 1970-1984. Detta belopp har med hänsyn till bl. a. 
kommande standardförändringar och eventuella nya åligganden för väg
hållarna uppräknats till avrundat 50 miljarder kr., som avses vara ett 
samlat uttryck för det totala medelsbehovet för statliga insatser inom 
vägsektorn fram till år 1985. 

Utredningen har också, i enlighet med sina direktiv, ställt de angivna 
hehovsbedömningarna mot vissa alternativ för anslagsutvecklingen un~ 
der motsvarande tid, nämligen 4 % resp. 7 ,5 % årlig ökning i fasta 

priser. 
I anslutning till de av utredningen gjorda behovs- och anslagsbedöm-
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ningarna vill jag allmänt framhålla, att den pågående trafik- och sam
hällsutvecklingen liksom hittills kommer att kräva betydande insat
ser från samhällets sida för att trygga en säker och i övrigt acceptabel 
framkomlighet på våra vägar. Insatserna kan dock inte förväntas få 
den omfattning som följer av vägplaneutredningcn. Att göra några ut
talanden om storleken av de anslag som kan komma att utgå på viss 
sikt är heller inte möjligt. Detta följer redan av osäkerheten i progno
serna beträffande omfattningen och inriktningen av den fortsatta ef
terfrågan på vägtjänster liksom av de begränsningar som känneteck
nar planerings- och kalkylmetodiken etc. Bortsett härifrån är det givet
vis angeläget att statsmakterna successivt kan pröv•t vägutgifterna med 
hänsyn till det tillgängliga resursutrymmet och till de krav som andra 
samhällssektorer ställer. 

Jag går nu över till att behandla v ä g v e r k e t s a n s 1 a g s
f r a m s t ä 11 n i n g f ö r n ä s t a b u d g e t å r. För sina bedöm
ningar härvidlag har verket utgått från behovs- och långtidsplaner utar
betade i huvudsak i enlighet med den metodik som förordats av väg
planeutredningen. Som jag nämnt i det föregående har emellertid när 
det gäller planerna för både byggande och drift en viss anpassning skett 
till ett mera funktionellt synsätt i fråga om inriktningen av förutsatta åt

gärder. 
Väganslagen för nästa budgetår bör bibehållas på en fortsatt hög ni

vå och även i viss utsträckning ökas. I nuvarande ekonomiska läge mås
te dock en ingående angelägenhetsbedömning ske av vägverkets enga
gemang inom ramen för de resurser· som ställs till förfogande. Insat
serna på det statliga vägnätet bör i första hand inriktas på att dels 
genom ändamålsenliga driftåtgärder till lägsta möjliga kostnader säker
ställa funktionen hos de olika delarna av det befintliga vägnätet, dels 
fullfölja de investeringsplaner som avser att genom mera punktvisa 
insatser åstadkomma förbättringar som kommer längre sammanhäng
ande vägsträckor till del resp. siktar till att avhjälpa påtagliga brister 
inom de till följd av trafikökningen hårdast belastade delarna av väg

nätet. 
Under innevarande år kommer flerårsplaner och fördelningsplaner 

att författningsenligt revideras. Jag avser att senare - med utgångspunkt 
i vad jag anfört i det föregående - förelägga Kungl. Maj:t förslag 
till de närmare anvisningar som bör gälla för detta arbete. 

Vägverket är en av de myndigheter som deltar i pågående försöks
verksamhet på programbudgetområdet. Anslag och dispositionsföre
skrifter har under de· senaste tre budgetåren lämnats i programtermer. 
En omläggning till kostnadsraniar för verksamhetsår, vid sidan av de · 
medelsförbrukningsramar för budgetår, som anslagen utgör har genom-

' förts för anslagen till drift och byggande av statliga vägar under pe-
rioden 1970-1972. Genom omliiggningen, som stämmer överens med 
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programbudgeteringens principer, kan vägverket i sin interna budgetering 
planera verksamheten inom en given prestations- och kostnadsram. De 
budgetansvariga kan arbeta utan att vara alltför bundna av den fak
tiska utbetalningsvolymen under kalenderåret. Vissa möjligheter att 
av driftekonomiska skäl göra jämkningar mellan ett kalenderår och det 
nästföljande har även medgetts. Förfarandet medverkar till en rationel
lare planering och en effektivare verksamhet som mera odelat kan in
riktas på genomförandet av de uppställda målen. 

Under denna tid har också överväganden pågått i syfte att finna 
en programindelning som tillgodoser statsmakternas behov av underlag 
för beslut om inriktningen av den statliga vägpolitiken och samtidigt 
ger vägverket möjligheter att inom den av statsmakterna angivna ra
men effektivt leda och följa upp verksamheten. 

I samarbete med vägverket har sålunda preciserats krav på verkets 
externa redovisning, förutsättningarna för programdefinition, m. m. En
ligt den i sammanhanget tänkta tidsplanen skall ett till dessa krav an
passat redovisningssystem om möjligt föreligga den 1 september 1972 
så att verksamhetsplanen för år 1974 kan lämnas enligt den nya ord
ningen. 

I det följande redovisar jag mina ställningstaganden till anslagsberäk

ningarna och kommer senare att hemställa om medclsanvisning under 
resp. anslag. 

Anslaget till ämbetsverksuppgifter föreslås ökat med 690 000 kr., 
vari liksom för innevarande budgetår inräknats kostnaderna för under

håll och förrådshållning av reservbromateriel. 

Anslaget till drift av statliga vägar avses täcka kostnaderna för 
servicearbeten och egentligt vägunderhåll samt vissa förbättringsarbe
ten inom de olika delarna av vägnätet. Innevarande budgetår är an
slaget 827 milj. kr., varav ca 54 milj. kr. avser förbättringsarbeten. 

Härutöver har under hösten 1971 betydande belopp anvisats över 
elfte huvudtiteln för förstärkningsarbeten motsvarande ca 145 milj. kr. 
Dessa arbeten, som är relativt jämnt fördelade över landet, och som pri
märt tillkommit från allmän sysselsättningssynpunkt, har också betydelse 
för att påskynda genomförandet av vägverkets långsiktiga program för 
upprustning av de sekundära och tertiära vägnäten. 

Med hänsyn till vikten av att vidmakthålla driftstandarden på det 
statliga vägnätet förordar jag att ökade ordinarie medel ställs till 
förfogande under nästa budgetår. Jag beräknar således en höjning 
av anslaget med 88 milj~ kr., varigenom för den statliga vägdrif

ten under kalenderåret 1973 skulle komma att disponeras ca (827 + 
88) 915 milj. kr. Inom denna ram räknar jag med att vägverket - under 
förutsättning att förefintliga möjligheter tillvaratas att anpassa de fasta 

resursernas storlek för att ge verket erforderligt utrymme för inköp av 
material, inhyrning av externa tjänster, etc. - vid normal omfattning av 
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servicearbetena i rimlig omfattning även kan ombesörja slitlagcr- och 
torrfäggningsarbeten samt därutöver i viss utsträckning planenliga för
bättringsåtgärder. 

Även för bidragsgivningen till den kommunala viig- och gatudrif

ten beräknar jag att en anslagshöjning erfordras med hänsyn till 
trafikökning, dubbslitage och ökad väglängd och förordar ett anslag 
av ca 144 milj. kr., vilket innebär en ökning i förhållande till inne
varande budgetår med ca 22 milj. kr. I anslutning hlirtill förordar jag, att 
detta anslag för budgetåret 197217 3 i likhet med de två övriga vägdrift
anslagen förs upp som rcservationsanslag. Jag avser att senare föreslå 
Kungl. Maj:t härav betingad ändring i den nya kungörelsen om statsbi
drag till bl. a. drift av kommunala vägar och gator. Till vägverkets förslag 

att genom extra mcdelsanvisning för andra halvåret 1973 omräkna admi
nistrationspostcn under detta anslag till att avse samma period som 
administrationsposten under det kommunala byggnadsanslaget, är jag 
inte beredd att ta sfällning, innan frågan om en gemensam verksamhets

period för vägverkets samtliga program kan lösas. 
Till den enskilda vägdriften beräknar jag 60 milj. kr., vilket in

nebär en ökning med 5,5 milj. kr. i förhållande till innevarande 
budgetår. Vägverkets framställning om särskild mcdelsanvisning för om
läggning av användningsperiodcn för här avsedda bidrag, är jag inte 

beredd att biträda. 
Vad gäller väg - och gatubyggandet vill jag i följande 

tabell inledningsvis redovisa det ungefärliga utfallet av investeringarna 
inom denna sektor under perioden 1966-1970 samt de bediknadc kost
naderna under åren 1971 och 1972. I de angivna beloppen för bered
skapsarbeten ingår 1iven kostnaderna för vissa förbättringsarbetcn av 
driftkaraktär, vilka dock - bortsett från de medel som enligt det före
gående anvisats under hösten 1971 - är av mindre omfattning. 

Statlig medelstilldel11i11g till byggande av vägar och gator (milj. kr.) 

År Ordinarie Ordinarie Byggande Bercdsk.- Totalt 
statliga kommunala av ensk. arbeten 
vägbyggn.- vägbyggn.- vägar m. rn. 
arbeten arbeten 

1966 610 270 20 212 1112 
1967 610 270 20 273 1173 
1968 641 270 21 192 1124 
1969 657 270 22 211 1160 
1970 693 300 23 238 1 254 
1971 1 685 325 23 312 1 345 
19721 685 330 23 378 1 416 

4 581 2 035 152 1816 8584 

1 Beräknade belopp. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 91 

Vid sidan av de ordinarie vägbyggnadsanslagcn har som framgår av 
tabellen betydande belopp årligen anvisats av bcrcdskapsmedel som 
kommit det svenska vägnätet till godo. Avgörande för dessa insatser 
har primärt varit syssclsättningspolitiska motiv. Det har dock ansetts 
viktigt att som beredskapsarbeten utvälja vägföretag som ingår i gäl
lande flerårsplaner eller i vägverkets långtidsplaner. Därigenom har det 

varit möjligt att vid sidan av den egentliga syssclsättningseffektcn också 
uppnå en rimlig samhällsekonomisk användning av resurserna genom 
den förbättrade trafiksäkerhet och framkomlighet som blivit följden 

av de utförda arbetena. Själva infrastrukturen i samhället har därmed 
också förbiittrats, vilket i sin tur stimulerat näringslivets utveckling och 
ökat möjligheterna att ordna varaktiga arbetstillfällen inom de berörda 
regionerna. 

Insatserna av beredskapsmcdel har på grund av det allmänna sysscl
sättningsläget fått en betydande omfattning under innevarande budgetår. 

Av de i tabellen för åren 1971 och 1972 beräknade beloppen om sam
manlagt nära 700 milj. kr. har arbeten för inte mindre än drygt 500 
milj. kr. igångsatts under hösten 1971. föirav hänför sig, som jag nyss 

n~imnt ca 145 milj. kr. till förhättringsarbetcn, som normalt bekos
tas av det statliga driftanslaget. Aterstoden, ca 355 milj. kr., avser 
i sin helhet ny- och ombyggnadsåtgärder på det statliga vägnätet. 
Dessa arbeten är liksom de nämnda förbättringsarbetena tämligen 
jämnt fördelade över landet. Jämfört med den normala fördelningen 
på riksvägar och länsvägar av de ordinarie vägbyggnadsmcdlen kan 
det vidare konstateras att en större andel av dessa bcredskapsmcdel 
är att hänföra till den senare vägkategorin. Den nu gjorda sats
ningen innebär att åtskilliga större och mindre vägbyggnadsföretag i 
vägverkets flerårs- och långtidsplaner kommer att kunna färdigställas 
och de nya vägarna öppnas för trafik ett eller flera år tidigare än 
vad som eljest blivit fallet. 

Utöver dessa betydande insatser är jag beredd förorda en ökad till
delning .av ordinarie medel till det statliga vägbyg_gandet under nästa 
budgetår. Jag förordar sålunda att anslaget bestäms till ca 725 milj. kr., 
vilket är 40 milj. kr. mer än det belopp som anvisats för innevarande 
budgetår. 

I proposition till ny väglag (1971: 123) har jag anslutit mig till de 
sakkunnigas förslag att väghållaren skall ha möjlighet att utföra och 
bekosta byggandet av nya enskilda utfartsv~igar i sådana fall där detta 
är ekonomiskt eller från andra synpunkter rationellt motiverat. Jag 
förordar därför - om riksdagen inte har något att invända - att före
varande anslag under angivna förutsättningar får användas för att bygga 

sådana enskilda utfartsv~igar. 
I fråga om bidragsgivningen till det kommunala väg- och gatu

byggandet gäller att uppräkningar skett för budgetåren 1969/70 och 
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1970/71 tillhopa ca 60 milj. kr., vilket innebär en ökning av bi
dragsramen med 22 % . Härtill kommer att ett inte oväsentligt be
lopp anvisats för statsbidrag till beredskapsarbeten inom det kommunala 
vägbyggandet under år 1971. Anslaget bör för nästa budgetår bibehållas 
på nuvarande nivå och föreslås således anvisat med 331 milj. kr. 

Anslaget till bidrag till byggande av enskilda vägar bör för budget
året 1972/73 tas upp med oförändrat belopp, dvs. 23,4 milj. kr. 

Under en följd av år har 20 milj. kr. av anslaget till den statliga väg
driften och 40 milj. kr. av det statliga vägbyggnadsanslaget tilldelats 
Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Väs
terbottens och Norrbottens län för att användas under särskilt beak
tande av arbetsmarknadspolitiska synpunkter. Någon ändring i denna 
medelsdisposition bör enligt min mening inte ske för nästa budgetår. 
Denna specialdestination av medel innebär att angelägna arbeten kan 
inordnas i den ordinarie verksamheten under särskild hänsyn till ar
betsmarknadspolitiska aspekter'. V al av ifrågakommande projekt ur fler
årsplanerna bör således ske med beaktande av deras lokalisering, lämp· 
liga igångsättningstidpunkter, behov av arbetskraft, m. m. Aktuella drift
åtgärder bör i första hand avse sådana förstärkningsarbeten som behövs 
för att möjliggöra oljegrusning eller enkel beläggning. 

Kostnadsramarna för år 1973 för anslagen Drift av statliga vägar 
resp. Byggande av statliga vägar bör i princip bestämmas till samma be
lopp som anslagen. 

Det bör ingå i Kungl. Maj:ts befogenheter att i den mån arbetsmark
nadsläget, kravet på en ändamålsenlig planering av verksamheten eller 
andra särskilda skäl motiverar det bemyndiga vägverket att under åren 
1972 resp. 1973 jämka de föreskrivna kostnadsramarna för dessa år 
t. ex. genom att under andra halvåret 1972 i förväg ta i anspråk behöv
liga belopp av de medel på de kalenderårsberäknade anslagen, som kan 
bli anvisade för verksamhetsåret 1973. 

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t 
bereder riksdagen tillfälle 

att avge yttrande med anledning av vad jag sålunda anfört. 

B 1. Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifter 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

3 967 000 
4430000 
5 120 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för översiktlig vägplanering, fast
ställande av arbetsplaner samt försvars- och järnvägsärenden. 
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Det totala medelsbehovet under detta anslag för budgetåret 1972/73 
uppgår enligt vägverket till ca 7,3 milj. kr. ökningen i förhållande till 
innevarande budgetår utgör löne- och prisomräkning, kostnader för 
ökad driftvärnsutbildning samt reservbromateriel. Jag biträder vägverkets 
förslag vad gäller Iöne- och prisomräkning. 

Jag bedömer att kostnaderna ungefärligen kommer att fördela sig 
på följande sätt. 

Plan 

Central administration 
Översiktlig vägplanering 
Fastställande av arbetsplaner 
F örsvarsfrågor 
Järnvägsärendcn m. m. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

Kr. 

830 000 
1040000 

290 000 
2 730 000 

230 000 

5120 000 

att till Statens vägverk: A"mbetsverksuppgifter för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 5 120 000 kr., att avräk
nas mot automobilskattemedlen. 

B 2. Drift av statliga vägar 

1970/71 Utgift 772 977 000 
1971/72 Anslag 826 800 000 
1972/73 Förslag 914 800 000 

Reservation 390 270 000 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för de delar av vägverkets 
verksamhet som är hänförliga till driften av de statliga vägarna samt 
vissa förbättrings- och ombyggnadsarbeten, vilka avser främst det se
kundära och tertiära vägnätet. 

Statens vägverk 

Verket hemställer om ett anslag av ca 1 274 milj. kr. för budgetåret 

1972/73. 

Motiveringen för verkets förslag i denna del har redovisats under 
redogörelsen för vägverkets anslagsframställning i det föregående. 

Departementschefen 

Kostnadsramen för år 1972 har fastställts till ca 827 milj. kr. 
Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående förordar jag att 

kostnadsramen för år 1973 bestäms till ca 915 milj. kr. och att anslag 
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begärs med samma belopp. Förslaget innebär en ökning av anslaget för 
för nästa budgetår med 88 milj. kr. 

I följande sammanställning redovisas hur kostnaderna för vägdrif
ten beräknas ungefärligen fördela sig under år 1973. Sammanställning

en visar även de ungefärligen beräknade kostnaderna för innevarande 
år (milj. kr.). 

Plan 

Central administration 
Regional administration 
Servicearbeten 
Egentligt vägunderhåll 
Förbättringsarbeten 

1972 

13,0 
23,0 

529,5 
207,5 

53,8 

826,8 

1973 
Väg- Departements-

verket chefen 

13,3 13,3 
24,5 24,5 

630,7 590,7 
447,3 226,0 
157,9 60,3 

1 273,7 914,8 

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag, att Kungl. Maj:t fö
reslår riksdagen 

att till Drift av statliga vägar för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett reservationsanslag av 914 800 000 kr., att avräknas mot 
automobilskattemedlen. 

B 3. Byggande av statliga vägar 

1970/71 Utgift 762 909 000 
1971/72 Anslag 685 470 000 

1972/73 Förslag 725 470 000 

Reservation 398 746 000 

Från detta anslag bestrids samtliga kostnader för de delar av väg
verkets verksamhet som är hänförliga till byggande av statliga vägar 

samt vissa mindre omläggnings- och förbättringsarbeten. 

Statens vägverk 

Verket hemställer om ett anslag av ca 983 milj. kr. för budgetåret 

1972/73. 
Motiveringen för verkets förslag i denna del har redovisats under 

redogörelsen för vägverkets anslagsframställning i det föregående. 

Departementschefen 

Kostnadsramen för år 1972 har fastställts till 685,5 milj. kr. 
Jag har i det föregående redogjort för min uppfattning om de aktuella 

investeringsbehoven inom vägväsendet och för de efterfrågefaktorer som 
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bestämmer dessa behov. Jag har därvid ingående behandlat de moment 

som jag anser att den översiktliga vägplaneringen bör inrymma och 

bl. a. angett de riktlinjer efter vilka jag finner lämpligt att viigverket 

arbetar i sin fortsatta planering. I avvaktan på de anvisningar som 

kommer att Jämnas för revideringen av flerårsplanerna för bl. a. år 

1973, är jag inte beredd att nu föreslå en detaljerad disposition av den 

medelsram jag tillstyrker för verksamheten under detta år. Kungl. 

Maj:t bör bemyndigas att fastställa närmare bestämmelser för medlens 

användning i regleringsbrevet för år 1973. 

Med hänsyn till min bedömning av det totala medelsbehovet samt 

vägverkets anslagsframställning förordar jag att kostnadsramcn och an

slaget för år 1973 bestäms till ca 7'25,5 milj. kr. 

I följande sammanställning visas hur kostnaderna för vägbyggan

det beräknas i stort fördela sig under år 1973. Sammanställningen visar 

iiven de ungefärligen beräknade kostnaderna för innevarande år (milj. 

kr.). 

Plan 

Central administration 
Regional administration 
Byggande av riksvägar 
Byggande av tunnelbanor 
Byggande av länsvägar 
Byggande av storbroar 
Utrednings- och utvecklings
verksamhct 

1972 

14,0 
26,0 

383,6 
31,2 

162,7 
58,0 

10,0 

685,5 

Väg-
verket 

14,3 
27,6 

647,0 
40,0 

220,0 
24,0 

10,0 

982,9 

1973 
Departements-

chefen 

14,3 
27,6 

) 683,6 

725,5 

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag, att Kungl. Maj:t 
föreslår riksdagen 

att till Byggande av statliga vägar för budgetåret 1972/73 an

visa ett reservationsanslag av 725 470 000 kr., att avräknas 

mot automobilskattemedlen. 

B 4. Bidrag till drift av kommunala vägar och gator 

1970/71 Utgift 123 616 000 

1971/72 Anslag 122 130 000 

1972/73 Förslag 144 130 000 

Från detta anslag utgår bidrag till kommun med 95 % av det be

lopp vartill de skäliga kostnaderna för drift av de bidragsberättigade 

vägarna och gatorna beräknas uppgå. Driftkostnaden fastställs för en 
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tvåårsperiod i sänder av statens vägverk efter kommunens hörande. 
En ny beräkning kommer att utföras i år och avse åren 1972 och 
1973. Beräkningen kan justeras under löpande tvåårsperiod, om vä
sentligt ändrade förhållanden inträder. Bidragsgivningen regleras genom 
kungörelsen (1971: 955) om statsbidrag till väg- och gatuhållning i vissa 
kommuner. 

Statens vägverk 

Verket hemställer om ett anslag av ca 162 milj. kr. för budgetåret 
1972/73. 

Motiveringen för verkets förslag i denna del har redovisats under 
redogörelsen för vägverkets anslagsframställning i det föregående. Vi
dare begär verket medelsanvisning med 1 060 000 kr. för omläggning 
av redovisniogsperioden för administrationskostnaderna under anslaget. 

Departementschef en 

Med hänvisning till vad jag anfört under redogörelsen för väg
verkets anslagsframställning förordar jag, att anslaget tas upp med ca 
144,l milj. kr., innebärande en uppräkning med 22 milj. kr. I enlig
het med vad jag tidigare anfört bör anslaget vidare ändras till reserva
tionsanslag. Förbrukningen beräknas fördela sig på ungefär följande sätt. 

Plan 

Central och regional administration 
Bidrags belopp 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

Kr. 

2120 000 
142 010000 

144130 000 

att till Bidrag till drift av kommunala vägar och gator för budget
året 1972/73 anvisa ett reservationsaoslag av 144 130 000 kr., 
att avräknas mot automobilskattemedlen. 

B S. Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator 

1970/71 Utgift 295 097 000 
1971/72 Anslag 331000000 
1972/73 Förslag 331000000 

Reservation 163 041 000 

Från detta anslag lämnas bidrag till kommuns kostnad för bygg
nadsföretag med 95 % till byggande av väg samt till byggande av gata 
mot vilken enligt gällande stadsplari utfart eller arinan utgång från · 
tomt eller annan fastighet inte får anordnas. Dessutom utgår bidrag med 
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95 % till utförande av större konstarbete eller trafikanordning, som in

går i gata. Till annat bidragsberättigat gatubyggnadsarbete utgår stats
bidrag med 85 % . I kostnaden för byggnadsföretag får inr~"iknas skfäg 

crsättning 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 väg\'.erk fastställd fördelningsplan för fem år. För

delningsplanen skall förnyas vart tredje år. Bidragsgivningen regleras 

genom kungörelsen (1971: 955) om statsbidrag till väg~ och gatuhållning 

i vissa kommuner. Statsbidrag till .byggande av tunnelbana kan under 
vissa föruts~"ittningar utgå från detta anslag till kommun, landstingskom

mun och kommunalförbund. Denna bidragsgivning regleras genom kun

görelsen (1971: 956) om statsbidrag till byggande av tunnelbana. 

Statens vägverk 

Verket hemställer om ctt anslag av 421,7 milj. kr. för budgetåret 

1972/73. 

Motiveringarna för verkets förslag i denna del har redovisats under 

redogörelsen för vägverkets anslagsframställning i det föregående. 

Departementsclze/cn 

Med hänvisning till vad jag anfört under redogörelsen för väg

verkets anslagsframställning förordar jag att anslaget tas. upp med oför

ändrat belopp, 331 milj. kr. Förbrukningcn beräknas fördela sig på unge

fär följande sätt. 

Plan 

Central och regional administration 
Bidragsbelopp 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

Kr. 

1700000 
329 300 000 

331000000 

att till Bidrag till byggande av kommunala vägar och gato.r 

för budgetåret 1972/73 anvisa ett rescrvationsanslag av 

331000000 kr .. att avrliknas mot automobilskattemedlen. 

B 6. Bidrag till drift av enskilda vägar m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

56 738 000 

54 550 000 

60 000 000 

Reservation 9 879 000 

Från detta anslag lämnas bidrag till drift av enskild vlig av vä

sentlig betydelse för en stor allmänhet. Bidrag kan även utgå om vä-

4 Riksdagen 1972. 1 sam[. Nr 1. Bil. 8 
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gen är utfart för en bebyggelse och av betydande Hingd eller om vä
gens drift lir synnerligen betungande för vlighållaren. Bidrag utgår med 

70 % av beräknad kostnad för väghållningen. Bidrag kan beviljas med 
85 % om synnerliga skäl föreligger. Vidare kan s. k. iståndsiittnings

bidrag beviljas med 70 % för åtgärder som bedöms nödvändiga från 

trafiksäkerhetssynpunkt. Från anslaget lämnas även bidrag till anskaff
ning av maskiner och redskap för driften. Slutligen utgår från anslaget 

bidrag till kostnader för viss passbåtstrafik m. m. Huvuddelen av bi
dragsgivningen regleras genom kungörelsen angående statsbidrag till 
enskild väghållning (1952: 793, ändrad senast 1971: 958) och kungö
relsen (1952: 417, ändrad 1963: 102) angående statligt stöd till anskaff
ning av maskiner och redskap för rationalisering av underhållsarbetet 

på vissa enskilda vägar. 

Statens viigverk 

Verket hemställer om ett anslag av 87 milj. kr. för budgetåret 1972/ 
73. För att möjliggöra en omläggning av användningsperioden för bi
dragsmedlen begär verket dessutom att de för bidragsgivning under 
budgetåret 1973/74 erforderliga medlen - 82 milj. kr. - anvisas re

dan nu. 
Motiveringen för verkets förslag i denna del har redovisats under 

redogörelsen för vägverkets anslagsframställning i det föregående. 

Departementsclzefen 

Med hiinvisning till vad jag anfört under redogörelsen för viigverkets 
anslagsframställning förordar jag att anslaget för budgetåret 1972/73 
tas upp med 60 milj. kr. inneblirande en ökning med ca 5,5 milj. kr. 
Förbrukningen bcrliknas fördela sig på ungefär följande sätt. 

Plan Kr. 

Central och regional administration 
Bidrags belopp 

4 740 000 
55 260 000 

60 000 000 

Jag hemstiiller, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
1. till. Bidrag till drift av enskilda viigar m. m. för budgetåret 

197'2/73 anvisa ett reservationsanslag av 60 000 000 kr., att 
avräknas mot automobilskattemedlen; 

2. medge att under budgetåret 1972/7 3 statlig Emegaranti för 

lån avseende inköp av viiguntlerhållsmaskiner för vissa en
skilda viigar beviljas intill ett belopp av 120 000 kr. 
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B 7. Bidrag till byggande av enskilda vägar 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

25 195 000 

23 400 000 

23 400 000 

Reservation 16 505 000 

Från anslaget utgår bidrag till byggande av enskild väg av väsentlig 

betydelse för en bygds befolkning. Bidrag lämnas till kostnad för ar

betsplan 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 kungö

relsen angående statsbidrag till enskild väghållning (1952: 793, ändrad 

senast 1971: 958). 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 bi dragsgivning gäller i till

lämpliga delar nämnda kungörelse. 

Statens ~·ägverk 

Verket hemställer om ett anslag av 36 milj. kr. för budgetåret 

1972/73. 

Motiveringarna för verkets förslag i denna del har redovisats under 

redogörelsen för vägverkets anslagsframställning i det föregående. 

Departementschef en 

Med hänvisning till vad jag anfört under redogörelsen för vägverkets 

anslagsframställning förordar jag att anslaget tas upp med oförändrat 

belopp, 23,4 milj. kr. Förbrukningen beriiknas fördela sig på ungefär 

följande sätt. 

Plan 

Central och regional administration 
Bidrags belopp 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

Kr 

3 120 000 
20 280 000 

23 400 000 

att till Bidrag till byggande av enskilda viigm' för budgetåret 

1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 23 400 000 kr., att 

avdknas mot automobilskattemedlen. 
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B 8. Tjänster till utomstående 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

8 400 000 

8 680 000 
10 030 000 

Från anslaget bestrids vissa kostnader inom vägverket för planering 

m. m. av beredskapsarbeten åt arbetsmarknadsverket. För nästa budget
år föreslår jag, att ett belopp av ca 10 milj. kr. anvisas. ökningen i för
hållande till innevarande budgetår i.1tgör löne- och prisomräkning. 

Jag hemsfaller, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Tjänster till 11to111stäeride för budgetåret 1972/7 3 anvisa 

ett förslagsanslag av 10 030 000 kr., att avräknas mot auto
mobilskattemedlen. 

B 9. Avsättning till statens automobilskattemedclsfond 

I förordningen (1922: 260, ändrad senast 1970: 630) om automobil
skatt återfinns de grundläggande bestämmelserna för beskattning av 
bilismen. 

Sättet att redovisa automobilskattemedlen har sammanfattande be
skrivits i prop. (1950: 1, sjätte huvudtiteln, s. 37 och 41). 

I följande sammanställning redovisas det faktiska utfallet av automo
bilskattemedlens specialbudget för de senaste fem budgetåren (milj. kr.). 

Budgetår 

1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970j71 

Netto-
inkomster 

2 395,6 
2 575,2 
2 779,7 
3 064,0 
3 243,1 

Netto-
utgifter 

2 326,3 
2 390,5 
2 319,2 
2 512,0 
2 634,1 

Över- Behåll- Reserva-
skott ning på tioner 

fonden 

69,3 717,4 920,4 
184,7 807,2 1 015,3 
460,5 1 270,4 1 012,7 
552,0 1 796,0 1 039,l 
609,0 2 453,7 990,3 

De sammanlagda utgifterna under de olika väganslagen m. m. för bud

getåret 1972/73 har jag beräknat till ca 2 214 milj. kr. 
För trafiksäkerhet, vissa bidrag m. m. beräknar jag för andra anslag 

under sjätte huvudtiteln sammanlagt ca 96 milj. kr. att avräknas mot 
automobilskattemedlen. Under andra, femte, åttonde, nionde och elfte 
huvudtitlarna föreslås därj1imte att ca 561 milj. kr. skall avräknas mot 
dessa medel. Totalt bör alltså för dessa iindamål ca 657 milj. kr. avräk
nas mot automobilskattemedlen. 

Enligt den stdunda redovisade bcriikningen skulle det totalbelopp 
som avses t;ickas av automobilskattemedlen för budgetåret 1972/73 
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uppgå till sammanlagt (2 214 + 96 + 561) ca 2 871 milj. kr., vilket in
nebär en ökning i förhållande till motsvarande på riksstaten för inne
varande budgetåret uppförda anslagsbelopp mot ca 225 milj. kr. 

Chefen för finansdepartementet har ber~iknat inkomsterna på auto
mobilskattemedlens specialbudget för budgetåret 1972/73 till samman

lagt ca 3 424 milj. kr. 
Av sistnlimnda belopp skulle alltså ca 2 871 milj. kr. disponeras för 

att täcka anslag på driftbudgeten, medan 553 milj. kr. bör tillföras 
budgetutjlimningsfonden och där redovisas under siirskild titel. 

Anslaget bör föras upp med endast ett formellt belopp av 1 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till A vsiittning till statens automobilskattemedclsfond för 

budgctftrct 1972/7 3 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 
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C.TRAFIKSÄKERHET 

C 1. Statens trafiksäkerhetsverk: Förvaltningskostnader 

1970171 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

10 701 350 

10 918 000 

12 418 000 

Trafiksäkerhetsverket är central myndighet för uppgifter rörande tra
fikreglering, fordonskontroll, förarutbildning samt information och all
mänt 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 
organisation med sju distrikt. 

Från förevarande anslag bestrids kostnaderna för verkets styrelse, 
verkschefens sekreterare, trafik- och informationsbyrån, kanslibyråns 
allmänna sektion, en avdelningsdirektör på körkortsbyrån för viss ut

redningsverksamhet samt - inom den regionala organisationen - sju 

förste' byråingenjörer för viss tillsynsverksamhet, sju byråassistenter för 

allmän informationsverksamhet, sju byråassistenter för uppgifter i sam
band med trafikundervisning i skolorna och sju bilinspcktörer för arbete 

med bl. a. buller- och avgaskontroll. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Informationsverksamhet 
Materialundersökningar 
m.m. 
Utrcdningsuppdrag 
Övriga utgifter 

Uppbörds medel 
Ersättningar för uppdrag 
m.m. 

Nettoutgift 

1971/72 

51 
Il 
62 

3 491 000 
8 000 

307 000 
328 000 
333 000 

6 000 000 

450 000 

2000 

10 919 000 

1 000 

10 918 000 

-j-

-i-
+ 
+ 
+-

+ 

Beräknad ändring 1972/73 

Verket Departements
chefen 

-i-56 
+22 
+78 

4 850 000 
8 000 

682 000 
434 000 
589 000 

6 800 000 

400 000 
1900000 

+ 364000 

+ 27000 
+ 85000 
-\- 24000 
+ 500000 

' 500000 -i-

+15 663 000 +1500000 

+15 663 000 +1500000 
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Statens trafiksäkerhetsverk 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 300 354 kr. 

2. En av verkets huvuduppgifter är att samordna trafiksäkerhetsarbe
tet. I nuvarande organisation finns inte någon personal avdelad härför. 
För planläggnings- och samordningsarbetet bör till generaldirektörens 
förfogande stå ett förvaltningssekretariat med en avdelningsdirektör, en 
byråsekreterare och ett kvalificerat biträde(+ 192 384 kr.). 

3. Kostnader för pressombudsmannen och en kontorsskrivare bör be
stridas från anslaget Förvaltningskostnader och medel för ändamålet 
således överföras från anslaget V ppdragsverksamhet. Vidare erfordras en 
biträdande pressombudsman (+ 187 815 kr.). 

4. Den nuvarande trafik- och informationsbyrån bör med hänsyn 
till arbetsuppgifternas omfattning och avgränsade ämnesområden delas 
upp på två byråer - en trafikbyrå och en informationsbyrå. För att inom 

den föreslagna trafikbyrån handlägga remissärenden, ärenden rörande 
dispenser från hastighetsbestämmelser m. m. erfordras förstärkning med 
en byrådirektör och ett kvalificerat biträde ( + 118 966 kr.). 

5. För ökade uppgifter med utarbetande av allmänna föreskrifter och 
anvisningar rörande vägmärken, vägbanemarkeringar, trafiksignaler och 
andra trafikanordningar erfordras förstärkning med en byrådirektör, 
en ritare och ett biträde(+ 142 997 kr.). 

6. Verket utarbetar och fastställer i samråd med statens provnings
anstalt normer för reflexanordningar och reflekterande material och be
höver personal som kan dels bedöma olika material avsedda för väg
märken och körbanemarkcringar och dels prova varningslyktor och 
andra anordningar vid vägarbeten. Åtskilliga förslag till material och 

anordningar ges också in till verket med begäran om utlåtande. För 
dessa uppgifter erfordras en byrådirektör ( + 70 859 kr.). 

7. För att få enhetlighet vid beslut om lokala trafikföreskrifter ut
arbetar verket riktlinjer att tillämpas av länsstyrelser och trafiknämnder. 
Verket har även att utarbeta principlösningar för trafikreglering. För
slag till stads- och generalplaner underställs verket för trafikteknisk 
granskning. I samband med projektering av nya trafikleder eller om
byggnad av befintliga sådana måste åtgärder planeras för reglering av 
trafiken. Verket bör ges tillfälle att yttra sig från trafiksäkerhetssynpunkt 
över upprättade trafiklcdsplaner innan planerna fastställs. För handlägg

ning av sådana trafikregleringsfrågor erfordras förstärkning med tre 
byrådirektörer, en byråingenjör och ett kvalificerat biträde ( + 327 034 

kr.). 
8. För övervakning av tillämpningen av bestämmelserna i vägmärkes

kungörelsen och de av verket utfärdade föreskrifterna rörande olika 
trafikreglerande anordningar erfordras centralt inom verket en byrå
direktör, en byråingenjör och ett biträde samt inom den regionala orga
nisationen sju trafikingenjörer ( + 552 509 kr.). 
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9. Inom den föreslagna informationsbyrån erfordras en byråchef. 
För kontakt med trafiksäkerhetskommitteer, organisationer och företag 
samt för ledning och samordning av informationssekreterarnas verksam
het erfordras vidare två byrådirektörer och ett kvalificerat biträde. För 
samordning av skolans trafikundervisning med verkets trafiksäkerhets
arbete finns sju byråassistenter (skolkonsulenter) inom den regionala 
organisationen. För ledning och samordning av denna verksamhet och 
för kontakt med skolöverstyrelsen i samordningsfrågor erfordras cen·· 
tralt en byrådirektör, en byråsekreterare och ett kvalificerat biträde. 
För produktion av olika informationsmaterial, programinslag i TV och 
radio, annonser, affischer och trycksaker m. m. erfordras två byrå
direktörer och ett kvalificerat biträde. För distribution och försäljning 
av informations- och trafiksäkerhetsmaterial behövs vidare en byrå

direktör och ett biträde(+ 753 704 kr.). 
10. Kanslibyrån behöver förstärkas med en byrådirektör för utarbe

tande av förslag till remissyttranden, granskning av informationsmatcrial 
med hiinsyn till trafikförfattningar m. m. samt handläggning av juri
diska frågor i övrigt ( + 70 859 kr.). 

1 I. För val och utformning av åtgärder när det gäller förarutbildning, 
verkets informationsverksamhet, trafikreglering etc. samt för att följa 
olycksutvecklingcn och genomföra särskilda analyser i anslutning till 
olika åtgärder, för undersökningar rörande trafikmiljöns utformning 
och olika trafikreglerande åtgärder, för framtagning av underlag, genom
förande av förprövningar och effektmätningar i samband med verkets 

informationsinsatser och för utvecklingsarbete på förarutbildningens om
råde fordras att verket har kvalificerad personal för insamling och be
arbetning av data och för att utvärdera och presentera tillgängligt mate
rial på sådant sätt att det kan utgöra underlag för beslut. Även andra 
myndigheter och organisationer m. fL; som verkar inom trafiksäkerhets
sektorn, ställer anspråk på verket i dessa hänseenden. En särskild ut
redningsbyrå med en allmän sektion, en· statistiksektion, en bioteknolo
gisk sektion, en pedagogiksektioh och en in(ormationsteknisk sektion bör 
inrättas för denna verksamhet; som omfattar bl. a. beställning och upp

följning av undersökningar hos exempelvis statens v1ig- och trafikinsti
tut med ansvar för att uppdragen utformas så att resultaten kan nyttig
göras i praktiska åtg1irder. Förutom en tjänst som byråchef bör följan
de tjiinster inrättas på utredningsbyrån, nämligen sex byrådirektörer, 

två byråsekreterare, en bibliotekarie, en kontorsskrivare och två bitr~iden. 
Härjämte bör en tjiinst som avdelningsdirektör inom körkortsbyråns ut

vecklingssektion överföras till utredningsbyrån ( +821 839 kr.). 
12. Den i vägtrafikförordningen förutsatta kontrollen av fordons be

skaffenhet och utrustning liksom saneringen av handeln med begagnade 
bilar är ett angeläget säkerhctsintresse som kan tillgodoses endast genom 
intensifierad verksamhet och ökad medverkan vid flygande inspektioner 
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av fordon i trafiken. Härför erfordras en förstärkning av verkets regio

nala organisation med tio bilinspektörer. Då kostnaderna för dessa in

spektioner inte bör bestridas av intäkter från uppdragsverksamheten, bec 

gärs medel under förevarande anslag(+ 532 972 kr.). 
13. Verksamheten ute på distrikten bar utökats väsentligt genom till

komsten av nya arbetsuppgifter. Personalen på centralorterna har för

stärkts med handläggande personal för informationsverksamhet, kon
takt med skolorna, fordonskontrol\ och tillsyn över trafikregleringar. 

Behovet av personal för skrivgöromål är stort och för ändamålet er

fordras sju kvalificerade biträden ( + 276 739 kr.). 

14. Verkets regionala organisation bör byggas ut från nuvarande sju 

till tio distrikt. För den nya distriktsindelningen fordras personalför

stärkning med tre förste byråingenjörer för uppföljning av lokala trafik-
. föreskrifter och tillsyn över trafikregleringar, tre byråassistenter för 

informationsverksamhet, tre byråassistenter för samordning av skolans 

trafikundervisning samt tre bilinspektörer för bl. a. buller- och avgas

kontroll ( + 684 909 kr.). 

15. lnformationsverksamheten siktar till att öka allmänhetens kun

skaper om trafik och trafikregler och att ge rekommendationer om upp

tdidandet i trafiken. Verksamheten planeras i detalj för Hingre tidsperio
der med närmare precisering av målsättning, innehåll, media etc. Ak

tiviteterna följs upp genom undersökningar för att mäta effekten av 

dem och få underlag för det fortsatta arbetet. Informationen sprids med 

hjälp av massmedia samt genom kursverksamhct och via trafiksäker

hetskommitteer och organisationer m. m. För att genom informations

verksamhet påtagligt förbättra trafiksäkerhetsläget måste de för ända

målet anvisade medlen ökas betydligt. Bland de högst prioriterade pro
jekten ingår en flerårsaktion för att få en väsentlig ökning av bilbältes
användningen. Vidare ingår en informationsaktion för ökade kunskaper 
som planeras starta hösten 1972 som en flerårig aktion för fortbildning 
av samtliga trafikantkategorier. Bland övriga projekt kan nämnas in
formation på arbetsplatserna samt information till invandrare och till 
handikappade. För information till utlänningar vid gränspasseringar er
fordras ytterligare insatser. Trafiksäkerhetsinformationen i skolan måste 
intensifieras och en påbörjad serie av informationskonferenscr med Iäns

skolnämnder, fortbildningskonsulenter och huvudlärare fortsättas. Det 

är vidare viktigt att ge ökat stöd till det lokala och frivilliga trafik

säkerhctsarbetet. För särskilda informationsinsatser när olycksläget el
ler andra omständigheter så påkallar erfordras likaså medelsförstärk

ning. Totalt beräknas ett ytterligare medelsbehov av 6 milj. kr. härför. 

16. Det ankommer på verket att meddela bestämmelser om fordons 

utrustning liksom att ta initiativ för att få fram säkrare bilar och att 
låta utföra nödvändig forskning inom området. För utredningar, under· 

sökningar och materialprovningar i fråga om forclonsdetaljer, för prov-

4•:• Riksdagen 1972. I saml. Nr I. Bil. 8 
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ning av material till vägmärken och vägmarkeringar samt för försöks
verksamhet med olika belysningsanordningar och annat utvecklingsar
bete i fråga om trafikanordningar beräknas ett ytterligare medelsut
rymme om 400 000 kr. 

17. För reseersättningar erfordras ytterligare 467 300 kr. med hänsyn 
till begärd personalökning samt 200 000 kr. för nödvändig utökning av 
den reseverksamhet som åligger de tjänstemän som har att öva tillsyn 
över trafikreglering och trafikanordningar samt dem vars arbetsupp
gifter omfattar information, undervisning, samordning och kontaktverk
samhet. Vidare erfordras medel till resor i samband med intern fort
bildning. 

18. För expenser behövs 553000 kr., varav ca 212000 kr. som en
gångsutgift för bcg~ird personalökning samt bl. a. 100 000 kr. för ver
kets omfattande reproduktionsverksamhet, som måste rationaliseras ge
nom köp eller förhyrning av maskinell utrustning. 

19. Utredningar och undersökningar i anslutning till såväl den lö
pande som den mer långsiktiga verksamheten läggs huvudsakligen ut 
som uppdrag utanför verket, exempelvis på statens väg- och trafikinsti
tut, och kostnaderna härför bör upptas som en särskild anslagspost Ut
redningsuppdrag. Erforderliga medel har beräknats till sammanlagt 
I 900 000 kr. enligt följande, nämligen för forskning och utveckling be
träffande fordon 1 000 000 kr., för sådan verksamhet inom trafik- och 
informationshyråns arbetsområden 575 000 kr. och för uppgifter inom 
körkortsbyråns verksamhetsområde 250 000 kr. Härutöver erfordras för 
statistiska analyser och allmän utredningswrksamhet 75 000 kr. 

Departe111entsclzefe11 

För trafiksäkcrhetsverket, som började sin verksamhet den 1 januari 
1968. är jag inte beredd att förorda någon organisationsförändring. 

För budgetåret 1972173 förordar jag en uppr1ikning av förvaltnings
kostnadsanslaget med 1,5 milj. kr. till 12 418 000 kr. Därvid har jag 
under en ny anslagspost Utredningsuppdrag beräknat ett medelsutrym

me av 500 000 kr., vilket avses ge verket möjlighet att genom direkta 
uppdrag till i första hand statens v~ig- och trafikinstitut låta utföra så
dana utredningar och undersökningar på trafiksäkerhetsområdet, som 
möjliggör utvärderingar och ger underlag för fortsatta ställningsta
ganden. Vidare har för informationsverksamheten beräknats ytterligare 
500 000 kr. Med hänvisning hiirtill och till sammanställningen hemställer 
jag, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens tra/iksiikerhctsverk: Förvaltningskostnuder för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 12 418 000 
kr., att avriiknas mot automobilskattemedlen. 
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C 2. Statens trafiksäkerhetsverk: Uppdragsverksamhet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
I 972/73 Förslag 

14 730 000 

15 288 000 
17 400 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för fordonsbyrån, körkortsbyrån, 
kanslibyråns chef och förvaltningssektion, den regionala organisationen 
med under C 1. angivna undantag. anskaffning och underhåll av ut
rustning för fordonsbesiktning samt utbildning. 

Inkomster vid statens trafiksäkerhetsverk, som redovisas på drift
budgetens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet, beräknas 

till 18,6 milj. kr. (1971/72 18,5 milj. kr.). 

1971/72 Beräknad ändring I 972/73 

Verket Departements-
chefen 

Personal 
Handläggande personal 71 -1-42 
Övrig personal 174 -f-10 

245 +52 
Anslag 
Lönekostnader 10 355 000 +4 507 000 +1 536000 
Sjukvård 16 000 + 5 000 
Reseersättningar I 532 000 -f- 702 000 + 168 000 
Lokalkostnader 2 057 000 504 000 + 293 000 
Expenser 1026000 + 348 000 + 80000 

därav engångsutgifter (146 000) (+ 43 700) (+ 50 000) 
Utrustning 65 000 -f- 35 000 + 35 000 
Övriga utgifter 237 000 

15 288 000 +6101 000 +2112000 

Statens trafiksäkerlzetsverk 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 1 859 305 kr. 
2. Kostnaderna för pressombudsmanncn och ett kvalificerat biträde 

bör överföras till förvaltningskostnadsanslaget (- 129 664 kr.). 
3. Fordonsbyrån är f. n. indelad i tre sektioner. För att få en mer 

rationell fördelning av arbetsuppgifterna och möta de ökade krav som 
ställs på byrån bör denna indelas i fyra sektioner, nämligen en allmän 
sektion, en normsektion, en inspektionssektion och en typbcsiktnings
sektion. - Till följd av skärpta säkerhetskrav på motorfordon och nya 
bestämmelser om fordonsutrustning ökar antalet ärenden på fordons
byrån kraftigt. Utvecklingen på fordonsområdet och ökat internationellt 
samarbete ställer stora anspråk på tekniskt kunnande när det gäller 
att utarbeta föreskrifter om fordonsutrustning m. m. samtidigt som ar
betet blir mer tidskrävande. Moderniserade och skärpta bestämmelse; 
får även till följd att ändrade och kompletterande anvisningar för be
siktningar, flygande inspektion och inspektion hos försäljare måste ut-
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färdas. För dessa ökade arbetsuppgifter erfordras förstärkning på for
donsbyrån med två avdelningsdirektörer, en byrådirektör, två byrå
ingenjörer och ett kvalificerat biträde (+ 417 801 kr.). 

4. Allteftersom sLikcrhetskraven på fordonskonstruktion m:h utrust
ning skärps blir typbesiktningen alltmer tidskrävande och det blir nöd

vändigt att använda mer avancerade provningsmetoder. Enbart prov

ningen av fordons avgaser kräver en omfattande per:mnalinsats. För att 

kunna tillgodose berättigade krav på besiktning av fordon utan alltför 

långa väntetider, för utveckling av provningsmetoder och för verksam

heten på verkets särskilda provbana måste fordonsbyråns typbesikt

ningssektion försfarkas med en hyrådirektör och en bilinspektör. Dess

utom bör en tjänst som ing~njör från rekryteringssynpunkt förändras 

till tjänst som bilinspektör (+ 129 576 kr.). 

5. Körkortsbyråns körkortssektion bör uppdelas på tre sektioner, näm

ligen en utbildningssektion, en uppföljningssektion och en tillståndssek

tion. - På körkortsbyrån ankommer att överarbeta kursplaner för tra

fikskolorna och utfärda utbildningsanvisningar för trafikskolcpersonal. 

De insatser från verkets sida som erfordras för en modernisering av 

förarutbildningen har aktualiserats genom att systemet med differenti

erade körkort införs den 1 januari 1973. För hithörande arbetsupp

gifter samt handläggning av ett ökande antal remisser samt ärenden rö

rande internationella körkortsbestämmelser behöver byrån förstärkas 

med en byrådirektör ( + 86 483 kr.). 

6. Uppmärksamhet måste ägnas uppföljningsverksamheten beträffande 

förarprov och inspektion av trafikskolor. Arbetet med tillsyn och kon
troll av utbildning och prov kommer med anledning av de differentierade 
körkorten att öka avsevärt. En fortgående översyn av arbetsrutinerna 
för provverksamhcten behövs för att spilltidcrna vid prövningarna skall 
kunna nedbringas och proven effektiviseras. För dessa arbetsuppgifter 
behövs centralt en byrådirektör och en förste byråsekreterare samt i den 
regionala organisationen två byrådirektörer och tio byråassistenter 

(+ 817 193 kr.). 

7. Verket ansvarar för arbetet med tillståndsgivning för trafikskolor 

och godkännande av föreståndare och lärare samt registerföring av 
skolorna och dess personal. För dessa uppgifter behöver körkortsbyrån 

tillföras en byråassistent och ett biträde ( + 83 834 kr.). 

8. Inför verkets övertagande av ansvaret för bil- och körkortsregister

verksamheten fön.:tses en avsevärd ökning av de kamerala och admi

nistrativa uppgifterna. En förstärkning av kanslibyrån är därför nöd
vändig, och byråns förvaltningssektion bör uppdelas på tre sektioner, 

nämligen en personalsektion, en kameral sektion och en ekonomisek

tion. Personalsektionen bör förstärkas med en byrådirektör (personal

chef), en kanslist och ett kvalificerat biträde(+ 171 359 kr.). 
9. Den kamerala sektionen behöver förstärkas med en kontorsskri-
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vare. För den omfattande reproduktionsverksamheten och för allmänna 
expeditionsgöromål erfordras ytterligare två expcditionsvakter, och till 
centralförvaltningens hårt belastade telefonväxel krävs ytterligare en 
telefonist ( + 143 354 kr.). 

JO. För att handlägga frågor rörande ekonomisk planering, svara för 
en kontinuerlig anpassning och utveckling av redovisnings- och budge
teringssystem. överse arbetsrutinerna och föreslå rationaliserings- och 
besparingsåtgärder samt ansvara för förlagsverksamhet och internkon
troll erfordras en avdelningsdirektör som chef för ekonomisektionen 

(+93551 kr.). 

11. Verket skall svara för utbildning av såväl egen personal som tra
fikskolepersonal. anställda inom transportföretag. utryckningsförare, 
medarbetare i kommunernas trafiksäkcrhetsarbete m. fl. För verkets 
egen personal krävs en kontinuerlig foribildning. För nyutbildning finns 
bl. a. ett omfattande utbildningsprogram för trafikassistenter. Utbild
ningen av yrkesförare inom den tunga trafiken expanderar och omfattar 
stora grupper inom åkerinäringen samt företag och statliga verk. Kom
pletteringsutbildningen för instruktörer vid trafikskola drivs helt i ver
kets regi. Fortbildningen för föreståndare, utbildningsledare och trafik
lärare vid trafikskolor kommer att kräva en motsvarande insats från 
verkets sida. För de angivna uppgifterna behöver kanslibyråns fortbild
ningssektion förstärkas med en byrådirektör, en byråsekreterare och ett 

kvalificerat biträde ( + 169 692 kr.). 
12. För att när det gäller förarprov kunna minska provgruppernas 

storlek till högst fem trafikskoleutbildade eller fyra privatutbildade kör
kortsaspiranter och samtidigt förlänga körprovet och utöka det muntliga 
förhöret erfordras ytterligare tolv trafikassistenter i den regionala orga

nisationen(+ 538 416 kr.). 
13. Verkets regionala organisation är indelad i sju distrikt, vart och 

ett med en trafikinspektör som chef. För att få jämnare arbetsfördel
ning och effektivare verksamhet inom den regionala organisationen före
slås att distriktens antal utökas till tio. Som centralorter bör tillkomma 
Linköping. Västerås och Gävle. För de nya distrikten fordras ytter-
1 igare tre trafikinspektörer och tre kvalificerade biträden ( + 349 398 
kr.). 

14. Som lärare vid rekryteringskurser och nödvändig vidareutbild
ning av personalen engageras såväl utomstående krafter som verkets 
egna tjänstemän. vilka därvid förutom lön erhåller ett särskilt tilläggs
arvode. För arvoden till lärare och kursledare erfordras 100 000 kr. 

15. Behovet av fortbildning av verkets personal är stort. Fortbild
ningsvcrksamheten förutsätter sammandragning av eleverna i internat, 

vilket medför ökade kostnader för resor och traktamenten. Den ökade 
omfattningen av uppföljning och inspektion av trafikskolor samt fly

gande inspektion av fordon medför också ett ökat medelsbehov till 
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posten Rcsecrsättningar. En höjning erfordras med 300 000 kr. var
jämte för den nytillkommande personalen beräknas ytterligare ca 
297 000 kr. 

16. För lokalkostnader begärs ytterligare 212 600 kr. med hänsyn 
till nytillkommande personal. 

17. För expenser har beräknats ytterligare 348 000 kr., varav för 
verkets omfattande reproduktionsverksamhct 100 000 kr. samt för en
gångskostnader vid flyttningar av lokalerna i Göteborg, Uddevalla, 

Örebro och Gällivare 50 000 kr. 
18. För utrustning erfordras för ersättningsanskaffning av apparatur 

m. m., som används vid typbesiktning, flygande inspektion och inspek
tion av handeln med begagnade bilar, ytterligare 35 000 kr. 

Departementschefen 

Som jag framhållit under anslaget till förvaltningskostnader är jag 
inte beredd att tillstyrka någon organisationsförändring inom trafik

säkerhctsverkct. 
För budgetåret 1972/73 förordar jag en uppräkning av uppdragsan

slaget med 2,1 milj. kr. till 17,4 milj. kr. Härvid har jag beräknat me
delsutrymme bl. a. för erforderlig crsättningsanskaffning av utrustning 
som används i verkets besiktnings- och inspektionsverksamhet, för viss 
ökning av reseverksamhctcn, för täckning av engångskostnader för vissa 
omflyttningar i den regionala organisationen samt för en rationalisering 
av verkets omfattande reproduktionsverksamhet. Med hänvisning härtill 
och till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår 
riksdagen 

att till Statens trafiksäkerhetsvcrk: Uppdragsverksamhet för bud
getåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 17 400 000 kr., 
att avriiknas mot automobilskattemedlen. 

C 3. Registrering av motorfordon 

1970/71 Anslag l 000 
1971/72 Anslag I 000 
1972/73 Förslag l 000 

Statens trafiksiikerhetsverk 

Enligt Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni 1942 och den 15 december 
1967 skall statens trafiksäkerhetsverk för tillhandahållande av blanket
ter till typintyg av rekvirent ta ut och såsom uppbörd på anslaget bok
föra ersättning med skiiligt belopp, som verket bestämmer. Genom 
Kungl. Maj:ts beslut den 11 juli 1947 och den 15 december 1967 har 
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statens trafiksäkerhetsverk bemyndigats att från anslaget bestrida upp
kommande kostnader för reparation och underhåll i övrigt ävensom för 
erforderlig ersättningsanskaffning av för bilregistret avsedda kortfack
skåp hos länsstyrelserna. Genom Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni 1952 
meddelades föreskrifter om bl. a. vilka kostnader som får avföras från 
anslaget såsom kostnader för blanketter till körkort, trafikkort m. m. 
och vissa skyltar, som tillhandahålls av verket. Vidare föreskrevs att av
gifter för interims-, saluvagns- och turistvagnsskyltar skall tillgodoföras 

anslaget. Då inkomsterna under anslaget beräknas överstiga utgifterna 
föreslås att ett oförändrat belopp om 1 000 kr. anvisas. 

Departcmentschefen 

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 111otorfordon för budgetåret 197'.?./73 

anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

C 4. Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjandc åtgärder vid järnvägskorsningar 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972173 Förslag 

6 499 551 
6 500 000 
6 500 000 

Reservation 549 

Från anslaget utgår statsbidrag till järnvägar för sådana säkerhets
anordningar, som huvudsakligen betingas av vägtrafikens säkerhets
krav. Statsbidrag utgår med högst 90 procent av beräknad skälig en
gångskostnad för kryssmärke och säkerhetsanordning, annan trafiksäker
hetsfrämjande åtgärd till fördel för vägtrafiken, marklösen och ersätt
ning för skada och intrång samt med högst 45 procent av engångs
kostnad för automatisering av befintlig säkerhetsanordning. Principerna 
för bidragsgivningen framgår av prop. 1964: 1 (bil. 8 p. 25). Genom 
Kungl. Maj:ts beslut den 14 maj 1970 har utfärdats bestämmelser för 

anslagets användning, vilka ersatt tidigare, den 29 april 1964 meddelade 

bestämmelser. 

Statens trafiksiikerhetsverk 

Vid början av budgetåret 1970/71 förelåg godkända planer för åt
gärder till en bidragsberättigad kostnad av sammanlagt ca 12 milj. kr. 

Under budgetåret 1970/71 har verket godkänt planer för vilka bidrags
berättigad kostnad beräknats till ca 8,5 milj. kr. Under budgetåret har 
statsbidrag utbetalats med sammanlagt 6,5 milj. kr., varför vid ingången 
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av budgetåret 1971/72 fanns godkända planer för ännu inte utförda 
åtgärder till en bidragsberättigad kostnad av sammanlagt ca 14 milj. kr. 

Anslaget har varit oförändrat sedan budgetåret 1966/67 och en upp
räkning bör ske med hänsyn till dels eftersläpningen i utförandet av 
redan beslutade åtgärder, dels kostnadsfördyringar och dels ökat behov 

av att sammanföra två eller flera oskyddade plankorsningar med mindre 
befarna vägar till en plankorsning med säkerhetsanordningar genom 
anläggande av parallellvägar med eller utan ägoutbyte. Verket föreslår 
att anslaget höjs med 2 milj. kr. till 8,5 milj. kr. 

Departementschefen 

Jag föreslår att anslaget förs upp med oförändrat belopp av 6,5 
milj. kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till trafiksiikerhetsfriimjande åtgiirder vid jiimviigs

korsningar för budgetåret 1972/73 anvisa ett reservations
anslag av 6 500 000 kr., att avräknas mot automobilskatte

medlen. 

C 5. Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

2 200 000 
2 200 000 
2 200 000 

Nationalföreningen fijr lrafiksiikerhetcns friimjande (NTF) 

För budgetåret 1971/72 har föreningen anvisats statsbidrag om 2,2 
milj. kr. och anslag från Trafikförsäkringsföreningen om 3,3 milj. kr. 
Härutöver beräknar NTF att genom medlemsavgifter, försäljningsverk
samhet samt bidrag från företag och enskilda m. m. tillföra verksamhe
ten ca 2,5 milj. kr. Totalt skulle för innevarande budgetår disponeras 

ca 8 milj. kr. 
Medelsbehovet för budgetåret 1972/73 redovisas i det följande med 

utgångspunkt i den för innevarande budgetår fastställda utgiftsstaten. 
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1. Utbildningsvcrksamhct 
för allmänheten 

2. Fältverksamhet 
3. Praktisk utbildnings-

verksamhet för handledare 
och instruktörer 

4. Skolverksamhet 
5. Hem- och förskole-

verksamhet 
6. Barnens Trafikklubb 
7. PR-verksamhet 
8. Gemensamma administrativa och 

neutrala kostnader 

Stat 

1971/72 

1050000 
1100 000 

500 000 
1400000 

400 000 
2 350 000 

150 000 

1050000 

8 000 000 

Beräknad 
ökning 

1972/73 

+1125 000 
+ 248 000 

-.!... 50 000 
130 000 

+ 225 000 
+ 400 000 

+ 100 000 

+2 278 000 

I. Utbi!dningsverksamhet fiir allmiinhctcn. För ändamålet används 
filmer, diabildserier, bildband, ljudband, foldrar, vägmärkeskort, af

fischer m. m., vilken materiel röner stor efterfrågan. Nyproduktion och 

omarbetningar sker fortlöpande. ökning av kostnaderna för denna pro

duktion medför behov av ytterligare medel. - Nya gemensamma nor

diska trafikregler förorsakar att NTF:s utbildningsmateriel måste arbe
tas om och föreligga färdig då det nordiska regelsystemet träder i kraft, 

vilket medför ytterligare kostnader. - NTF:s årstidsbundna insatser är 

omfattande. Vid den med statens trafiksäkerhetsvcrk gemensamma plan

läggningen beaktas årsrytmen från trafiksäkcrhetssynpunkt, och på NTF 
ankommer att genomföra en stor del av de därav föranledda aktivi

teterna. De genomförs i samarbete med länsförbund och trafiksäkcr

hetskommiti.eer, motororganisationer, Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riks

förbund, företag m. fl. Med hänsyn till ökad omfattning och stegrade 
kostnader beräknas ytterligare medel härför. Till denna post hänförs 

också kursverksamhetcn dels för mopedister, dels för privatbilister och 
dels för andra trafikantkategorier i form av allmänna trafikkurser, vil
ken verksamhet kommer att intensifieras. Totalt beräknas mcdelsbchovet 

under posten till'.! 175 000 kr. 
'.!. Fiiltvcrksamhet. Den folkrörelse för det frivilliga trafiksäkerhcts

arbetet, som NTF företräder, bygger på en av föreningen upparbetad 

organisation med trafiksäkerhetsorgan i länen, i Stockholm, Göteborg 

och Malmö och i samtliga kommuner. NTF har i mån av resurser 

fämnat dessa organ ekonomiskt stöd, och fortsatt sådant stöd från NTF 
är av grundläggande betydelse för denna verksamhet. Grundbidragen 

till länsförbunden bör höjas till förmån för ökad regional utbildnings

verksamhet. Sammanlagt erfordras för fältverksamhcten 1 348 000 kr. 

3. Praktisk utbi/dningsverksamhet far handledare och instruktörer. 

NTF bedriver speciella fortbildningskurser för företrädare för det fri

villiga trafiksiikerhctsarbetct, försvaret, motororganisationerna m. fl. Vid 
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kurserna utbildas handledare för demonstrationer och körövningar när 
det gäller mörker- och landsvägskörning. För att effektivisera verksam
heten har den till största delen decentraliserats till länsförbunden. Hand

ledarna skall efter genomgången kurs leda demonstrationer och övning

ar inom sin kommun, sin organisation eller sitt företag. De kurser som 

gäller vinterkörning genomförs dock centralt liksom kurser för spe

ciella målgrupper, t. ex. försvaret. NTF genomför vidare f. n. en för

söksverksamhct för att få fram bättre former för fortbildningsverksam
heten. För att resultaten skall kunna omsättas i praktiken erfordras 

ytterligare medel. Sammanlagt beräknas för den praktiska utbildnings

verksamhetcn 550 000 kr. 

4. Sko/verksamhet. NTF medverkar i TRUSK, skolöverstyrelsens 

kommitte för trafikundervisningen i skolan, och genomför i samarbete 

med Sveriges radio, skolöverstyrelsen, rikspolisstyrelsen och Cykel- och 

mopedfrämjandet trafikkunskapstävlingar för eleverna i skolornas mel

lan- och högstadium. För tävlingarna producerar NTF tävlingshand
lingar och anvisningar för lärarna samt anordnar länsfinaltävlingar och 

riksfinaltävlingar i samarbete med länsförbund och länsskolnämnder. 

Föreningen ämnar genomföra sådana tävlingar även under budgetåret 

1972/73. NTF tillhandahåller vidare hjälpmedel för trafikundervisning

en efter rekvisition från skolorna samt bedriver i samarbete med skol
överstyrelsen kursverksamhet för lärare, för vilka ändamål ytterligare 

medel erfordras. Sammanlagt beräknas 1 530 000 kr. för skolverksam

heten. 
5. Hem- och förskoleverksamhet. NTF har åtagit sig att svara för 

information, utbildning och utformning av läromedel m. m. avseende 
barn under skolåldern. Föreningen bedriver vidare kursverksamhet för 

förskolornas lärare och för ledare av s. k. barntrafikskolor. I anslutning 
till en av trafiksäkerhetsverket uttalad önskan finner NTF angeläget 
att bl. a. vidga sin kurs- och studiedagsverksamhct. För produktion 
av undcrvisningsmateriel och annan informationsmateriel beräknas likaså 
ökat medelsbehov. För verksamheten erfordras sammanlagt 625 000 kr. 

6. Barnens Trafikklubb. Ar 1969 startade NTF Barnens Trafik

klubb, vars syfte är att ge föräldrarna råd, anvisningar och materiel för 

en för förskolebarnen lämpligt utformad trafikundervisning. Vid star

ten inbjöds barn, födda 1966, att bli medlemmar. Under förra året 

inbjöds åldersklass 1968, och nu kommer de barn, som är födda under 

1969, att erbjudas medlemskap. Vidare inbjuds de barn som fyller fyra 

år att fortsätta medlemskapet fram till sjuårsåldern. Fullt utbyggd torde 

klubben komma att fortlöpande omfatta minst 200 000 medlemmar. 

Under budgetåret 1972/73 beräknas kostnaderna öka med 400 000 kr. 

till 2 750 000 kr. 
7. PR-verksamhet. Under posten beräknas oförändrat belopp. 

8. Gemensamma administrativa och neutrala kostnader. Posten bör 
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med hänsyn till vissa kostnadsstegringar ökas till 1 150 000 kr. 
NTF beräknar de sammanlagda kostnaderna för verksamheten under 

budgetåret 1972/73 till 10 278 000 kr. Genom förlagsverksamhet och 
genom bidrag och avgifter beräknar NTF få in ett belopp av 2,5 milj. 
kr. Härefter skulle återstå ett medelsbehov av 7 778 000 kr. 

Under förutsättning att NTF från Trafikförsäkringsföreningen kan 
påräkna samma bidrag som för budgetåret 1971/72, dvs. 3,3 milj. kr., 
erfordras således ett statsbidrag med avrundat 4,5 milj. kr. Detta inne

bär en ökning med 2,3 milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. 

Departementschefen 

Jag föreslår ett statligt stöd till NTF om 2,2 milj. kr. Jag förutsätter 
att verksamheten planeras och bedrivs i nära samverkan med statens 
trafiksäkerhetsverk. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till nationalföreningen för trafiksiikerhetrns friirn

jande för budgetåret 1972/73 anvisa ett anslag av 2 200 000 
kr., ·att avräknas mot automobilskattemedlen. 

C 6. Kostnader för nytt bilregister m. m. 

1970171 utgift 
1971/72 Anslag 

1980000 
17 502 000 

1972/73 Förslag 26 193 000 

Reservation 2 926 000 

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1970: 165, SU 1970: 213, rskr 1970: 
428) finns fr. o. m. den 1 januari 1971 en särskild nämnd - bilrcgister
nämnden - med uppgift att svara för återstående planerings- och system
utvecklingsarbete samt för idrifttagning av det nya bilregistret. Enligt 
beslut av statsmakterna (prop. 1971: 65, TU 1971: 12. rskr 1971: 209) 
skall de nya bil- och körkortsregistren samordnas. Omliiggningen till de 
nya registren sker under bilregisternämndens ledning i enlighet med in
struktionen (1971: 824) för nämnden. Driftansvaret för datamaskin
anläggningen har tills vidare ålagts nämnden. 

Bilregisternämnden 

För bilregisternämnden och dess verksamhet anvisades för budget
året 1970171 på tilläggsstat I 4,9 milj. kr. Medelsbehovet för inne
varande och nästkommande budgetår beräknas till sammanlagt ca 45,4 
milj. kr. Kostnaderna för budgetåret 1972/73 framgår av följande sam
manställning. 
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Geme11samma kostnader för bil- och körkortsregister 
A. Datamaskin med kringutrustning inkl. direktminnen, terminal
utrustning, maskininstallation, ev. tull m. m. 
B. Systemutveckling, programmering, programutprovning, utbildning 
och information, omläggning av nuvarande register 
C. Ny registreringshandling till bilägare, personalkurser, information 
till allmänheten m. m. 
D. Produktionsunderlag m. m. för rei;istreringsskyltar 
E. Lönekostnader 
F. Hyra för kommunikationsnät, underhåll och övriga omkostnader 
för maskindrift 
G. framställning och distribution av kontrollmärken 
Tillkommande kostnader för körkortsregister 
H. Systemutveckling m. m. 
I. Registreringshandling, information m. m. 
Kostnader för flytt11i11g m• datamaski11 
Oförutsedda kostnader 

Summa kostnader 

1972i73 
tusental 

kr. 

8 280 

6 361 

1 080 

3 897 

3 760 
1 500 

500 
2 000 

500 

27 878 

Nämnden förfogar över ett kansli, som under en kanslichef organi
serats på fyra huvudfunktioner avseende samordning, registrering, 
systemutveckling och datamaskindrift. Till kansliet knyts dessutom en 
särskild funktion för omliiggningsvcrksamhcten som senare kommer att 
avvecklas. Ett antal arbetsgrupper för samråds- och informationsverk
samhet inför omläggningen har bildats med representanter för berörda 
myndigheter och branschorganisationer, exempelvis rikspolisstyrelsen, 

försiikringsbolagen och bilhandeln. Bland grundläggande avtal för nämn
dens verksamhet kan nämnas avtal med Statskonsult AB avseende fort
satt systemutvecklingsarbete samt med Svenska Utvecklings AB avseen
de tillverkning av registreringsskyltar. - Information och utbildning av 
Hinsstyrclsepersonal har skett vid ett flertal konferenser och genom per
sonliga besök på samtliga länsstyrelser. Därvid har samtidigt företagits 
kartHiggning av lokal- och ombyggnadsbehov inför omläggningen. - Jvfa
skinsystemet har levererats och installeras planenligt, och personal för 
datamaskindriften har anställts. System- och programmeringsarbctct ut
förs enligt uppdrag av Statskonsult AB, som f. n. har en siirskild projekt
grupp för bil- och körkortsregistren. Dessutom har maskinleverantören 
ställt viss personal till projektets förfogande. - Jämfört med de preli
minära tidsplaner för nämndens verksamhet, som ligger till grund för 

fördelningen av kostnader mellan budgetåren, har vissa aktiviteter, 
främst programmeringsarbetc, omplanerats att genomföras under inne

varande budgetår. 
Under budgetåret 1971/72 påbörjas omläggningen av bilregistret i 

januari 1972 i Uppsala fan. På basis av erfarenheterna från detta län 
fortsätter sedan omläggningen län för län över hela landet och beräk· 
nas vara slutförd i mars 1973. Omläggningen av körkortsregistren be· 



Prop. 1972: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartcmcntet 11 7 

räknas starta något senare och avses därefter i stort sett följa bilregister
omläggningen med viss förskjutning. Sluttidpunkten för registeromlägg
ningen beräknas i stort sett sammanfalla för de båda systemen. - I sam
arbete med televerket har nämnden konstruerat och beställt ett data
kommunikationsnät för förbindelserna mellan det centrala registret och 
länsstyrelserna. Uppkopplingen av datakommunikationsnätet sker suc

cessivt i takt med omläggningsplancn. - Statskonsult AB har i uppdrag 
att svara för uppbyggnad och administration av den särskilda organi
sation, som avses för själva bilregisteromläggningen. I organisationen in
går en särskild transportapparat för transport av registerkorten från 
länsstyrelserna till dataanläggningen i Skärholmen. - I samarbete med 
byggnadsstyrclscn och länsstyrelserna sker vidare planering av ombygg
nad och inredning av länsstyrelsernas lokaler för den framtida bil- och 
körkortsregisterverksamheten. - Produktionen av registreringsskyltar 
förutsätts enligt avtal med Svenska Utvecklings AB kunna starta i april 
1972, och utbyte av samtliga skyltar skall ha skett i augusti 1973. 

I anslutning till omläggningen bedrivs en omfattande utbildnings- och 

informationsverksamhet. Utbildningen avser främst den personal hos 
länsstyrelserna som har kontakt med det nya bil- och körkortsregister
systemet. En informationskampanj har utarbetats för omläggningen in
nehållande bl. a. riksomfattande aktiviteter i massmedia. Kampanjen 
startar i januari 1972 och omfattar, förutom personlig information rik
tad till samtliga medborgare över 16 år, särskild bearbetning av vis
sa större avnämargrupper i de framtida registren, t. ex. bilhandeln, trans
portorganisationer m. fl. - De författningar, som skall reglera bilregis
terverksamheten under omläggningstiden har satts i kraft den 1 januari 
1972. N~imnden kommer senare att utfärda anvisningar för berörda myn
digheter. - För att kunna lösa dessa arbetsuppgifter utbyggs nämndens 
kansli successivt. Kansliet kommer fullt utbyggt att vara rustat att vid 
en senare tidpunkt gå upp som särskild enhet i trafiksäkerhetsverket. 

Under budgetåret 1972i73 går omläggningsarbetet in i sitt mest in
tensiva skede. Uppkoppling av datakommunikationsnät, information till 
allmänheten, datainsamling, ombyggnad av länsstyrelselokaler, utbild-. 
ning av berörd personal, transport av registerkort, stansning och skärm
inmatning etc. sker enligt för varje län särskilt utarbetade tidsplaner. 
Omläggningsarbetet för bilregistren bedrivs till största delen i en central 
arbetsgrupp och med ett län i taget. Huvuddelen av arbetet beräknas 
vara avslutat vid årsskiftet 1972/73 och största delen av de utrednings
fall som då återstår bör vara avslutade i mars 1973 då det nya bil

registret således kan förutses vara i full drift. Utbytet av registrerings
skyllarna sker parallellt med registeromföggningen men ~ir som nämnts 
inte avslutat förriin i augusti 1973. - Körkortsomläggningen sker till 
största delen vid Hinsstyrelserna och pågår i stort sett parallellt över hela 
landet. Omliiggningen av körkortsregistret vid en länsstyrelse påbörjas i 
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princip inte förrän bitregistret där lagts om. Utbytet av de gamla kör
korten mot nya inleds när hela körkortsregistret lagts om. I god tid 

före utbytet skall körkortsinnehavarna underrättas om den behörighet 

det nya körkortet ger samt få information om det nya körkortssyste

met. Utbytet av körkorten beräknas inledas under första kvartalet 1973 

och pågå under 3-4 år. Författningar rörande det första skedet av om
Higgningsarbetet har satts i kraft den 1 januari 1972. - Omläggningen 

av bil- och körkortsregistren är tidsmässigt planerad så att den skall vara 

slutförd när datamaskinanläggningen i enlighet med Kungl. Maj:ts be

slut skall överföras till statistiska centralbyråns produktionsfilial i Öre

bro. Angiven riktpunkt för överföringen är den 1 april 1973. överföring
en kräver omfattande förberedelser i form av lokalanskaffning, upp

koppling av datakommunikationsnät, planering etc., vilket medför att 

en del av nämndens resurser måste reserveras för detta ändamål. 

Vissa aktiviteter som redovisats under föregående budgetår kommer 

successivt att avslutas under budgetåret 1972/73, vilket medför att 

nämndens verksamhet delvis ändrar karaktär. Från att ha varit helt 

projektinriktad kommer verksamheten att i takt med omläggningen 

övergå till mera normal verksamhet avseende de löpande arbetsupp

gifter, som är förenade med ansvaret som central registermyndighet. 

Anslagen för budgetåren 1970/71 och 1971 /72 kommer sannolikt 
att täcka kostnaderna varvid viss omfördelning mellan budgetåren före

tagits. För budgetåret 1972/73 har - sedan mera exakta bedömnings

grunder erhållits - beräknats ett medelsbehov som med 4 232 000 kr. 

överstiger den preliminära kostnadsuppskattningen. Härvidlag bör beak
tas dels den allmänna löne- och prisstegringen, dels att de särskilda 
kostnaderna för körkortsreformen kan bestämmas slutgiltigt först när 
körkortsutredningens slutbetänkande behandlats. Nämnden har dock fö

retagit en preliminär kostnadsberäkning även i dessa delar. 

Departementschefen 

Med hänsyn till att viss omfördelning av kostnaderna är möjlig be

räknar jag medelsbehovet under förevarande anslag till 26 193 000 kr. 

I de författningar, som rör omläggningen till nytt bilregistrerings

system, är en utgångspunkt bl. a. att de nuvarande registreringsskyltarna 

skall bytas ut mot nya skyltar, som tillhandahålls av bilregisternämnden. 

Skyltarna tillverkas av Svenska Utvecklings AB. Enligt de tidigare pla

nerna skulle de nya skyltarna tillhandahållas med början den 1 maj 

1972 och utbytet vara avslutat under hösten 1973. Frågan om möjlig

heterna utt tillverka skyltarna med reflekterande material har under 

hösten utretts av statens trafiksiikerhetsverk och bilregisternämnden. 

Merkostnaderna för reflekterande skyltar kan beräknas till ca 30 milj. kr. 
De rapporter som lämnats visar att ett sådant utförande medför så på

tagliga fördelar från trafiksäkerhetssynpunkt att jag anser de uppkom-



Prop. 1972: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet J 19 

mande merkostnaderna vara väl motiverade. Några tekniska problem 
har inte visats föreligga. Kungl. Maj:t har den 30 december 1971 genom 

godkännande av tilläggsavtal mellan niimnden och utvecklingsbolaget 
beslutat att skyltarna skall utföras i reflekterande material. Produktions
omläggningen medför en viss tidsförskjutning. Sålunda kommer de nya 
skyltarna sannolikt inte att kunna tillhandahållas förrän med början den 

I september 1972. Trots detta kan utbytet av skyltar vara klart före ut
gången av år 1973. 

I enlighet med Kungl. Maj:ts och riksdagens beslut (prop. 1969: 30, 
SU 1969: 42, 3LU 1969: 30, rskr 1969: 132, 136) skall de med över
gången till nytt bilregistreringssystem förenade kostnaderna bäras av 
fordonsiigarna. Merkostnaden för reflekterande material, ca 5 kr. per 
skylt, täcks inte av den tidigare bestämda registeromläggningsavgiften 
om 35 kr. för bil och 20 kr. för annat fordon. Kostnadsökningen får som 
ett tillägg till registeromläggningsavgiften tas ut av de fordonsägare som 
erlagt sådan avgift. Uttaget kan ske i samband med 1973 års automobil
skatteuppbörd. Reglerna om rätt att återfå erlagd avgift bör i samband 
därmed ändras så att avgiften återbetalas även för fordon som avregistre
ras enligt 19 § 2 mom. vägtrafikförordningen (1951: 648) under år 1973 
innan nya skyltar tillhandahållits för fordonet. 

Jag avser att senare lägga fram förslag för Kungl. Maj:t om de änd
ringar som behövs i bl. a. kungörelsen (1971: 819) om övergång till nytt 
bilregistreringssystem. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Kostnader för nytt bi/register m. m. för budgetåret 

1972173 anvisa ett reservationsanslag av 26 193 000 kr., att 
avräknas mot automobilskattemedlen. 
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D. SJÖFART 

Sjöfartsverket 

Sjöfartsverket är central förvaltningsmyndighet för ärenden som rör 
sjöfarten i den mån handläggningen ej ankommer på annan myndig
het. Verksamheten skall bedrivas med inriktning huvudsakligen på han
delssjöfarten. I verkets uppgifter ingår bl. a. att ha tillsyn över sjösä
kerheten, handha sjökarteverksamheten, _leda statens isbrytning, samord

na arbetet för sjöräddning och pröva ekonomiska frågor som har be
tydelse för sjöfartsnäringen samt frågor om sjöfartsavgifter. 

Sjöfartsverket leds av en styrelse. Chef för sjöfartsverket är en gene
raldirektör. Inom verkets centralförvaltning finns fem avdelningar. 
Dessa är driftavdelningen, sjökartcavdelningen, sjöfartsinspektionen, eko
nomiavdelningen och administrativa avdelningen. Vidare finns en re
visionsscktion. 

För den regionala verksamheten finns fem lotsdistrikt och sju sjö
fartsinspektionsdistrikt. 

Den l juli 1971 fanns vid sjöfartsverket l 445 anställda. 
Sjöfartsverket är en av de myndigheter som deltar i pågående för

söksverksamhet med programbudgetering. För verksamheten gäller 
följande programindelning 

Farledsverksamhet 
Fartygsverksamhet 
Övrig verksamhet 
Programmet Farledsvcrksamhet är uppdelat i två anslag; Farleds

verksamhet, exkl. isbrytning, och Isbrytning. De övriga programmen 
motsvaras av två anslag med samma namn som programmen. 

Sjöfartsverket har i skrivelse den 16 augusti 1971 lagt fram förslag 

till anslag i programtermer för budgetåret 1972173. I skrivelse den 
23 september 1971 har verket avgett verksamhetsberättelse för budget
året 1970171. Slutligen har televerket i skrivelse den 30 augusti 1971 
hemställt om ersättning för vissa radiotjänster åt sjöfarten. 

I. Allmän översikt över utvecklingen 

1. Sjöfartens 11trcckling 

Anspråken på sjöfartsverkets tjänster bestäms .i huvudsak av utveck
lingen enligt följande. 

1. Det sjötransporterade godsets vikt och volym, varvid uppdelning 
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bör ske mellan å ena sidan från transportsynpunkt farligt gods (mine
raloljor, vissa kemikalier m. m.) och övrigt gods. 

2. Fartygens lastförmåga och djupgående med uppdelning efter ·last 
enligt punkt 1. 

3. Fartygens utrustning med nautiska_ hjälpmedel, lämplighet för 
gång i is etc. 

4. Den geografiska fördelningen av trafiken, regionalt och lokalt. 
5. Antalet hamnanlöp per resa. 
6. Andelen fartygsanlöp. i tät reguljär trafik. 
I femårsperspektivet sker bedömningen av utvecklingen i vad avser 

punkterna 2-6 i huvudsak som en framskrivning av nuvarande ten
denser. Något radikalt nytt. som bryter dessa lär knappast inträffa fram 

till mitten av 1970-talet. Det är betydligt lättare att ange tendenserna 
än att bestämma dessas genomslagskraft. 

Sjöfarten är en internationell näring._ Svenska fartyg och' av svenska -

rederier disponerade fartyg svarar en bart för en mindre det av trafiken 
på svenska hamnar. Olika länders betingelser för sjötransporter i form 
av kostnadsnivå, kapitaltillgång och teknisk standard är i hög grad 
skiljaktiga, vilket påverkar beskaffenheten hos de fartyg som sätts in -
i trafiken på Sverige. Detsamma gäller kapacitet och utrustning i de ut
ländska hamnar som tar emot svensk export och där importvarorna las

tas ut. Detta kan fördröja en önskvärd utveckling i rationaliserande 
och effektiviserande riktning. 

V är 1 d s h a n de 1 s f I o t t a n (inkl. USA:s reservflotta) mätt i 
bruttodräktighet uppgick vid halvårsskiftet 1970 till ca 2f7 milj. ton 
och hade från föregående halvårsskifte ökat med ca 15 rnilj. ton. Vid 
mitten av år 1971 hade volymen ökat med ytterligare ca 20 milj. ton till 
ca 247 milj. ton. 

Den s v e n sk a h an d e I s f I o t t a n (enheter om minst 100 ton 
brutto) minskade under femårsperioden 1965 till 1970 från 900 till 
766. Samtidigt steg den sammanlagda bruttodräktigheten från 4,1 till 
4,6 milj. ton. Första halvåret 19.71 gav en ytterligare minskning av antalet 
enheter om 15 medan tonnaget gick upp med 150 000 ton. 

Kända beställningar av svenska redare tyder på en - till skillnad från 
föregående femårsperiod - markerad ökning av handelsflottans tonnage 
trots en fortsatt snabb utmönstring av äldre fartyg. Det är rimligt att 
räkna med att handelsflottan år 1975 kommit upp i drygt 6 milj. ton 
brutto med en starkt ökad· andel av mycket stora fartyg men också av 
kapitalintensiva speeialfartyg. Antalet enheter fortsätter- att minska. och 
torde år 1975 knappast överstiga 600. 

De svenska rederiernas bruttointäkter i utrikes fart utgjorde 4 459 
milj. kr. år 1970, vilket innebar en ökning med 808 milj. kr. i för
hållande till år 1969. På grund av ökade kostnader i utlandet steg den 
insegladc nettointäkten med endast 296 milj. kr. tiH 1 893 milj_. _kr. 
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I fråga om u t v e c k I i n g e n a v d e t s j ö t r a n sporter a
d e g o d se t kan följande framhållas. 

Under tioårsperioden 1960-1970 har den med 1 as t fartyg i 
u t r i k e s f a r t transporterade godsmängden ökat från 42,5 till 
73,7 milj. ton, dvs. med 31,2 milj. ton eller 73 %. Räknat från år 1965 
är ökningen 20,1 milj. ton, varav 14,7 milj. ton råolja och oljeproduk
ter. Den i förhållande till i fjol reviderade prognosen förutsätter en 

uppgång av utrikesgodset till år 1975 med 13,3 milj. ton. Uppgången 
fördelar sig med 6,8 milj. ton på oljor och 6,5 milj. ton på övrigt gods. 

F ä r j e g o d se t ökade under femårsperioden 1965-1970 från 4,4 
till 9,5 milj. ton eller med 114 % att jämföra med 10-15 % för last
fartygens parti- och styckegods. Sjöfartsverket räknar med att färje

godset år 1975 skall ha kommit upp till ca 13 milj. ton med starkt ökad 
andel för järnvägsgodset. 

De inrikes godstransporterna uppgicktill 14,2milj.ton 
år 1970 jämfört med 10 milj. ton år 1965. Ar 1975 beräknas de inri
kes sjötransporterna av mineraloljeprodukter utgöra 12,5 milj. ton. öv
rigt gods torde komma upp till 7,5 milj. ton, vilket ger en totalkvanti
tet år 1975 om 20 milj. ton. 

Utvecklingen av fartygens lastförmåga och 
d j u p g å e n d e är som tidigare nämnts av betydelse för efterfrågan 
på sjöfartsverkets tjänster. 

Från år 1969 till år 1970 ökade medellasten hos de fartyg som an
löpte svenska hamnar (in +ut) från 2 220 till 2 470 ton, dvs. med 
250 ton. Ökningen får delvis ses mot bakgrund av den starkt stegrade 
oljeinförseln samt de besvärliga isförhållandena, vilka förkortade små
fartygens seglationssäsong. Aven Jångsiktstrenden går emellertid mot en 
markerad ökning av fartygens medellast. De små fartygen upp till 
paragrafbåtsklassen (högst ca 1 500 ton dödvikt) får ge plats åt större 
enheter. Prognosen förutsätter en minskning av antalet resor med dylika 
mindre fartyg från ca 21 400 år 1970 till 11 600 år 1975. Antalet resor 
med större fartyg förutsätts stiga från 8 400 till 9 500. Av råoljeimpor

ten, totalt 18,5 milj. ton, förutsätts år 1975 14 milj. ton transporterade 
med tankfartyg om minst 200 000 ton dödvikt. 

En faktor som påverkar antalet resor är möjligheten att kombinera 
in- och utgående laster i farten på Sverige. Av totalt ca 59 600 in
och utgående lastfartygsresor år 1970 skedde 39 200 resor med last 
och 20 400 utan last (10 400 in och 10 000 ut). Sedan år 1965 har 
barlastresornas andel gått upp från 31, 1 till 34,3 % . 

Det ökade utnyttjandet av specialfartyg torde föra med sig att angiv
na utveckling kommer att fortsätta. Orsaken härtill är till en del ock
så den ytterligare försämrade balansen mellan in- och utgående torr

lastgods. Mellan åren 1970 och 1975 förutsätts det ingående torrlast
godset gå upp från 14,2 till 16 milj. ton, dvs. med enbart 1,8 milj. ton. 
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För exportgodset skulle ökningen bli 4,7 milj. ton, nämligen från 25,3 
till 30 milj. ton. 

För den inrikes trafiken redovisar sjöfartsstatistiken inte några upp
gifter om de insatta fartygens storleksfördelning. Ett sådant material 
vore av intresse främst för att beslysa oljetransporternas .struktur. En 
sammanställning av olika uppgifter ger vid handen att av 'den år 1969 
skeppade kvantiteten mineraloljeproduktcr, totalt 7,2 milj. ton, transpor

terades grovt räknat 2,2 milj. ton med utländska och 5 milj. ton med 
svenska fartyg. Av den senare kvantiteten avsåg 2,6 milj. ton transpor

ter till hamnar vid Mälaren och Vänern. Inget av de svenska fartygen 
hade en dödvikt över ca 4 000 ton. De utländska tankfartygen låg där
emot i huvudsak i dödviktsklasserna mellan 15 000 och· 25 000 ton. 
Vid en medellast om 15 000 ton betyder detta knappt 150 resor med 
större tankfartyg. 

Det förefaller rimligt att anta att av 1975 års prognoskvantitet, totalt 
12,5 milj. ton, 6,5 milj. ton kommer att skeppas med fartyg om högst 
8 000 ton dödvikt med tyngdpunkt på enheter i 2 000-4 000 tons klas
sen. Med större fartyg - upp till ca 30 000 ton - skulle transporteras 
6 milj. ton, vilket bör betyda 300 a 400 resor. Antalet resor längs kus-
ten inkl. Mälaren torde komma att uppgå till ca 2 000. ' 

I fråga om f a r t y g c n s ut r u s t n i n g m. m. torde allmänt gälla, 
att ju större och nyare ett fartyg är desto bättre är dess nautiska utrust
ning och förutsättningar för sjöfart under svåra väderleksförhållanden. 
Sjöfartsvcrket räknar med en starkt positiv utveckling under de när
maste åren. Atskilliga mindre och delvis gamla fartyg kommer dock · 
att fortsätta trafiken på svenska hamnar. 

Specialiseringen efter inte enbart last utan också efter trade ökar 
tillgången på isförstärkta och därmed för vintersjöfart väl lämpade far
tyg. De senaste åren har det ökade antalet sådana fartyg möjliggjort be
tydande sjötransporter vintertid över såväl bottenhavs- : som botten
vikshamnarna. Svenska rederiers nybyggnadsprogram liksom uttalan
den från större avlastare tyder på en starkt ökad tillgång tiB isförstärkta 
fartyg de närmaste åren. 

I det föregående har i huvudsak behandlats sjötrafike'n på Sverige 
sedd som en enhet. Det material som finns för en framtidsbedöm
ning av den r e g i o n a I a f ö r d e I n i n ge n är relati,vt knapphän
digt. En uppdelning för åren 1965 och 1970 och ett försök till prognos 
för år 1975 mellan å ena sidan Östersjön (Haparanda-Trelleborgs tull
distrikt) och å andra sidan västkusten vad avser lastfartygsgodsct visar 
följande. 

I första hand det nya mönstret för oljeförsörjningen har fört med 
sig att Västkustens andel av totaltrafiken ökat från 33 % år 1965 till 

41 % år 1970. Trots den fortsatta utbyggnaden av väs.tkustens olje
raffinaderier räknar sjöfartsverkct med en minskad takt i förskjutning-
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en fram till år 1975. Procentandelen ökar med enbart 4 till 45. Utbygg
naden av den tunga industrin i Norrbottens kustland förskjuter trans

porterna längs ostkusten norrut. 
I fråga om u t v e c k I i n g e n a v a n t a 1 e t h a m n a n 1 ö p 

p er r c s a kan följande framhållas. 
Antalet inklarerade lastfartyg i direkt utrikes fart utgjorde ca 31 500 

år 1969 och 29 800 år 1970. På en och samma resa faller emellertid 
ofta flera hamn anlöp. Fartyget kan lossa i en hamn ·och därefter an
löpa annan hamn för lastning. Lossning och/eller lastning kan också 
ske i två eller flera hamnar. Den konventionella linjefarten är sålunda 
baserad på ett flertal hamnanlöp per resa. Ett tankfartyg kan t. ex. 
lossa i tre hamnar. 

Den pågående hamnkoncentrationcn innebär emellertid fortlöpande 
en minskning av antalet hamnanlöp per resa. Att med befintligt statis
tiskt underlag kvantifiera denna minskning är dock inte möjligt. 

Vad avser tankfarten kan slutligen nämnas att totala antalet resor 
från utländsk hamn med inkommande last av råolja och oljeprodukter 
år 1970 utgjorde ca 2 700 (medellast ca 12 000 ton). Antalet resor i 
s. k. kombinerad fart var 540. 

Vad beträffar u t v e c k 1 i n g e n a v t r a f i k e n med far
t y g i t ät r e g u l j är t r a f i k medför övergången till fartyg spe
cialiserade för såväl last, hanteringsteknik och trade en ökning av 
fartyg i tät reguljär trafik på samma hamn och därmed normalt en 
minskning av benägenheten att anlita lots. Färjetrafiken med kombine
rade enheter samt - i stigande omfattning - med rena lastfartyg 
är ett exempel på detta. Detsamma gäller för fartyg byggda för lift-on/ 
lift-off i den kortväga utrikestrafiken, vare sig dessa är avsedda för 
containers eller skogsprodukter i enhetslaster. 

2. Utvecklingen inom sjöfartsverket 

Under budgetåret 1 9 7 0 I 7 1 var , programbudgetarbetet 
främst inriktat på att förblHtra verkets planeringsunderlag. Ett omfattan
de arbete Jades ned på att åstadkomma relevanta prestations- och ef
fektivitetsmått för farledsverksamheten. 

Av de större nautiska och tekniska utredningar som utfördes kan 
nämnas översynen av kanaltrafikutredningens förslag beträffande Göta 
kanal samt vissa undersökningar rörande inseglingsförhållandena .i Bro
fjorden. 

Inom den verksamhet som avser programmet Far 1 ed s verk

s a m h e t kunde fyrpersonalen i anslutning till den fortgående fyr
automatiseringen under budgetåret 1970/71 minskas med 32 personer 
till 111. 

Fyrkassunen Västra Banken .sattes ut i augusti 1970 och motsvarande 



Prop. 1972: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 125 

fyrskepp drogs in i september. Även fyrkassuncn för Norströmsgrund 
sjösattes och blev efter utförda bottenarbeten utsatt på sin 'position un
der budgetåret. Arbetet med fyrkassunen för Falsterborev, som skall 
ersätta det sista fyrskeppet, påbörjades hösten 1970. Kassu,nen var fär
dig för sjösättning vid budgetårets slut och hade då en byggnadshöjd 

över vattenytan om 48 m. Vidare utfördes kassunarbetena under vintern 
för Landsorts Brcdgrund och Vänta Litets grund i Törc i Norr

botten. 
Av mindre fyrar som ersättning för bojar blev Gunvorsgrund samt 

Borussiagrund och Björnklack i inseglingen till Luleå färdiga. Fyrarna 
Rcmmargrund och Lerskärsgrund för söderarmsleden sjösattes under 
juni i Töre. 

Helautomatiscring och avbemanning genomfördes av fyrarna vid Bju
röklubb och Ölands södra grund. Modernisering .och hclautomatiscring 
pågick under verksamhetsåret vid Simpniisklubb. Halvautomatiscring av 
fyrarna Eggegrund, Holmögadd och Söderarm förde med sig vissa per
sonalminskningar. 

En inspektion av samtliga obevakade mindre fyrar påbörjades och 
blev slutförd inom västra lotsdistriktct under verksamhetsåret. Fy

rarnas tillstånd var i många fall sådant att omedelbara åtgärder behöv
des för att bevara anfäggningama i driftdugligt skick. Tillgängliga me
del tillät dock endast begränsade åtgärder. 

Arbetet med den nya deccakedjan för södra Östersjön slutfördes och 
anläggningarna togs i drift. 

Under verksamhetsåret hade sjöfartsverkct tillgång till fem lots
distriktsfartyg och två gasningsjakter. Det isförstärkta distriktsfartyget 
Vcga var under perioderna 30 december-20 januari och J 4 februari-
19 april utnyttjat för isbrytning i Vänern. 

De enheter som deltar i sjöräddningsverksamheten gjorde' under verk
samhetsåret sammanlagt 1 226 utryckningar, varav sjöfartsverket svara
de för 223. En samrådsgrupp bildades för sjöräddningsfrågor med del
tagande av representanter för de olika organen. Ett nytt system för upp
följning av sjörä<ldningsinsatserna togs i bruk som gör det möjligt att 
systematisera olyckorna och därigenom förbättra sjöräd<lningsorganisa
tionen. 

Sjömätning bedrevs under budgetåret 1970/71 huvudsakligen i tung
trafikkorridorcn dels utanför norra delen av Bohuslän, dels ;utanför söd
ra delen av Öland och dels i norra delen av Södra Kvarken. I övrigt 
skedde mätningar i angöringsområdena vid Karlskrona och Landsort, 
över ett grundområde söder om Ven samt vid det planerade kärnkraft
verket i Forsmark. 

Under verksamhetsåret skedde inga ändringar i lotsningsorganisatio
nen. Antalet lot~ar inkl. lotsplatschcfer minskade med 8 till 420. Båt
personalen ökade med samma antal till 272. 
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Den 1 januari 1971 infördes ett system med i princip allmän lotsfrihet. 
Därefter har sjöfartsverket hos Kungl. Maj:t hemställt om vissa undan

tag från lotsfriheten. 
Antalet utförda lotsningar budgetåret 1970/71 minskade med 1 100 

till 50 800 jämfört med föregående budgetår. Orsaken till den minska

de lotsningen var till viss del arbetsmarknadskonflikten under februari 

och mars månader 1971. Större betydelse hade dock bortfallet av lots

avgi ftsplikten tillsammans med det svaga fraktmarknadsläget. 

Under vintern 1970-1971 var samtliga fem statsisbrytare insatta i 

isbrytning, dvs. Njord, Tor, Oden, Ymer och Thule. Förhyrda isbrytan
de bärgnings- och bogserfartyg förstärkte tidvis isbrytarkapaciteten främst 

i Södra Kvarken, Alandshav och Vänern. För första året visade det 

sig möjligt att utan avbrott uppehålla sjöfarten på bottenvikshamnarna 
Piteå och Luleå. Samma förhållande gällde Vänern. 

Isutbredningen under den gångna vintern motsvarade vad som kän
netecknar en normal vinter. Isperiodens relativa kortvarighet, främst i 

Bottenhavet, gjorde dock att vintern från isbrytningssynpunkt låg på 
gränsen till mild. 

Det totala antalet arbetsdagar för statsisbrytarna uppgick under bud

getåret 1970/71 till 558 mot 736 budgetåret 1969/70 och 545 i medel

tal för femårsperioden 1964/65-1968/69. För förhyrda hjälpisbrytare 
och bogserbåtar utgjorde antalet arbetsdagar totalt 343 mot 778 bud

getåret 1969/70 och 472 i medeltal för femårsperioden 1964/65-1968/ 
69. 

Under budgetåret utfördes i statlig regi totalt 2 479 fartygsassistan
ser mot 6 200 föregående budgetår och 2 947 i medeltal för femårsperio
den. Statsisbrytarna utförde sammanlagt 1 490 assistanser mot 3 626 fö
regående budgetår och 1 643 i medeltal för femårsperioden. 

I vad avser programmet F ar t y g s v e r k s a m h e t har program
budgetarbetet lett till att ett rapportsystem för besiktningar och inspek
tioner utarbetats för sjöfartsinspektionen. Systemet skall förutom att 
det ger underlag för debitering av inspektionens tjänster ge löpande 

planeringsunderlag och prestationsstatistik för verksamheten. 

Författningsarbetet har varit omfattande och i huvudsak inriktats på 

att inhämta eftersläpningen i följdförfattningarna till 1965 års lagstift

ning om säkerheten på fartyg och 1967 års 1indringar i sjölagen. Sålunda 
gav verket ut föreskrifter i form av kungörelser om utrustning för syr

gasbehandling, placering av skeppsljus, utbildning för förare av större 

fritidsbåtar, ingivande av fartygsritningar, signaler vid transport till 

sjöss av farligt gods, förstärkning av fartyg för gång i is och brand
skydd för tankfartyg. Vidare meddelades föreskrifter om säkcrhetsåt

glirder vid tankrengöring, begrlinsning av tankstorlekarna i stora tank

f artyg, anvisningar om skydd mot olycksfall och ohälsa m. m. 

I det internationella arbetet på sjöfartsområdet deltog sjöfartsinspck-
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tionen i den Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen (IMCO), 
Internationella arbetsbyrån (ILO), Köpenhamnskonventionen och Eu
ropeiska frihandelssammanslutningen (EFf A). Tyngdpunkten i arbetet 

låg på IMCO. Från och med 1 januari 1970 var Sverige: medlem av 
IMCO:s sjöfartssäkcrhetskommitte (MSC). Medlemskapet ~ innebar ett 
avsevärt ökat engagemang i IMCO:s arbete. Under budgetåret deltog 
sjöfartsinspektionen i ca 25 sammanträden i London med ~lika IMCO
organ. 

Slutligen kan nämnas att sjöfartsinspektionen i maj 1971 på Kungl. 
Maj:ts uppdrag i samråd med varudeklarationsnämnden lade fram 
förslag till typprovning av fritidsbåtar m. m. 

I v c r k s a m h e t s p 1 a n e n f ö r b u d get år e n 1971 /72 
- 1 9 7 6 I 7 7 redogör sjöfartsverket för verksamhetens inriktning un
der innevarande budgetår och den närmaste femårsperioden. 

Fr. o. m. innevarande budgetår får sjöfartsvcrket medlen för den löpan
de verksamheten anvisade under fyra förslagsanslag, nämligen Farleds
verksamhet, exkl. isbrytning, Isbrytning, Fartygsverksamhet och övrig 
verksamhet. De båda första anslagen tillhör samtna program, dvs. Far
ledsvcrksamhet. Orsaken till att posten Isbrytning redovisas under sär
skilt anslag är att denna verksamhet inte omfattas av kravet på kost
nadstäckning. För delprogrammen i övrigt under Farledsverksamhet är 
fastslaget att avvägningen mellan intäkter och kostnader skall styra 
verksamhetens totala volym. Samma krav gäller för de delprogram 

som nu är samlade under programmet Fartygsverksamhet. Utanför kra
vet på kostnadstäckning står däremot de båda smärre program som lig

ger kvar under övrig verksamhet, nämligen Militär sjÖkartläggning 
m. m. och Radiotjänst åt sjöfarten. 

Det trafikpolitiska kravet att varje trafikgren skall bära de kostna
der den förorsakar det allmänna gliller alltså även för sjöfartens del. Far
kdsverksamhet, cxkl. isbrytning, och Fartygsverksamhct har var sitt 
avgiftssystem. Delvis nya avgifter trädde i kraft den 1 januari 1971. 
Därtill kommer vissa bidrag från fritidssjöfart och fiske.· Fartygsverk
samhcten får tillgodoräkna sig den stämpelskatt som utgår vid omsätt
ning av befintliga fartyg. 

Sjöfartsvcrkets mål och planer för de olika delpro
grammen är följande. 

Det överordnade målet är att sörja för fartygens säkerhet till skydd 
för miinniskor och miljö. Inom programmet Farledsverksamhct g~illcr 

detta fartyg - oberoende av nationalitet - som anlöper svenska hamnar 
eller utnyttjar farvatten utmed svenska kusten på resor mellan utländska 
hamnar. fämsides med det överordnade säkerhetsmålct har verket att 
skapa gynnsammast möjliga betingelser för en effektiv sjöfart och därige

nom bidra till landets transp<?rthushållning och den materiella väl
ståndsökningen. En effektiv sjöfart föruts~itter ett allt hingre gående 
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samspel mellan fartyg, farled och hamn. Mot de lägre transportkostna
der, som t. ex. en ökning av fartygens storlek i och för sig för med sig, 
får ofta ställas ökade kostnader för sjöfartsverket liksom för hamnägar

na. 
Utvecklingen av fartygen mot större och. mera maskinstarka enheter 

med bättre navigatorisk utrustning har i åtskilliga avseenden skapat 
en säkrare sjöfart. Dessa fartyg ställer emellertid krav på ett effektivt 
utnyttjande i form av t. ex. snabba resor. Endast om åtgärder på far

leds- och hamnsidan gör detta möjligt blir det lönsamt att sätta in far
tygen på svenska hamnar. Mellan säkerhet och effektivitet föreligger 
ett allt mer markerat samband. Som ett av de mest verksamma sätten 
att främja säkerheten ter sig åtgärder i syfte att underlätta förutsätt

ningarna för en ekonomiskt rationell sjöfart. 
Speciell uppmärksamhet kräver ökningen av oljetransporterna och 

andra transporter av farligt gods genom de miljöhot utsläpp kan inne
bära. Ett haveri kan få mycket stora återverkningar. 

Utfärdandet av trafikreglerande bestämmelser utgör ett verktyg i 
säkerhetsarbetet. Utbyggnaden av 5 § i 1962 års sjötrafikförordning 
ger sjöfartsverket möjlighet att utfärda sådana. 

Mål och medel för sjöfartsvcrkets konkreta insatser i farledsväsen
det kan enligt verket sammanfattas på följande sätt. 

Mål 

1. Minska riskerna· för människor och miljö liksom för fartyg och 
last 

2. öka kännedom om olika farvattens djupförhållanden och därmed 
bl. a. ge möjlighet att utnyttja större och mera effektiva fartyg 

3. Ta upp nya sjövägar då efterfrågan motiverar detta 
4. Möjliggöra snabbare resor genom att förbättra farvattnens stan

dard 
5. Nå fram till trafik året runt för viktigare hamnar inom samtliga 

kustavsnitt liksom i Vänern och Mälaren 
6. Minska påfrestningarna för de ombordanställda 
7. Fullgöra olika sociala funktioner såsom sjöräddning och isbrytning 

för kustbefolkningens räkning 

Medel 

1. Sjökartläggning och utgivande av sjökort och nautiska publika-
tioner 

2. Farledsutmärkning (fyrar, bojar, prickar) 
3. Positionsbestämningsmcdel 
4. Lotsningsverksamhet 
5. Farlcdsfördjupningar 
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6. Isbrytning 
7. Trafikföreskrifter 
8. Inspektion och kontroll 
9. Sjöräddning 
De olika medlen är inom successivt vidare gränser utbytbara som 

följd av den tekniska utvecklingen. Till sjöfartsverkets viktigaste av
vägningar hör att satsa på sådana medel som gör det möjligt att hålla 
nere kraven på mera kostnadskrävande aktiviteter. 

I prop. 1971: 1 (bil. 8 s. 85-90) redovisades sjöfartsverkets verk
samhetsplan för budgetåren 1970171-1975/76. I det följande redogörs 

i huvudsak för de ändringar som vcrksamhctsplanen för 1971/72-1976/ 
77 innebär. 

För de olika delprogrammen under programmet F a r 1 e d s ve r k
s a m h e t anför sjöfartsverket i huvudsak följande. 

Efter tillägg till sjöfartsverkets instruktion ingår fr. o. m. innevarande 
budgetår i verkets uppgifter att till främjande av en samhällsekonomiskt 
lämplig utformning av hamnväsendct lämna råd i frågor om lokalise
ring eller utbyggnad av hamn eller samordning mellan hamnar och 
att verka för att samråd sker i sådana frågor. Verket har härmed fått 
till uppgift att i vissa avseenden fullfölja de förslag hamnutredningen 

lade fram i det år 1969 avlämnade delbetänkandet De svenska hamnar
na (SOU 1969: 22, 23). 

Sjöfartsverkets verksamhet förutsätter i såväl tekniska och nautiska 
som juridiska frågor fortlöpande och nära kontakter med de olika 
hamnarna och dessas centrala organisation Svenska hamnförbundet. 
Inom det ekonomiska området svarar verket för hamntaxekontrollen. 
Den samhtlllsekonomiska uppföljningen av hamninvcsteringar m. m. 
lir snävt begrlinsad till vad som erfordras för verkets interna pla
nering. Här måste nu ske en utbyggnad. Samtidigt bör .de nautiska 
och tekniska frågorna systematiseras och bli behandlade från ett vi
dare perspektiv än tidigare. Detta förutsätter en personalförstärkning 
inom centralförvaltningen. I ett inledande skede - i avvaktan på de 
kontakter sjöfartsverket avser ta med främst hamnförbundct - bör per
sonalökningen begränsas till ett minimum och omfatta två tjänstemän 
med placering på resp. driftavdelningen och ekonomiavdelningen. Här
utöver krävs medel för viss tillfällig arbetskraft. 

Vid utgången av budgetåret 1972/73 kommer det sista fyrskeppet 
att vara ersatt med en bottenfast fyr. Under femårsperioden kommer 
programmet för automatisering av fyrar att vara i stort sett genomfört 
och kvarvarande fyrpersonal bestå av enbart ett trettiotal man. Möj
ligheterna att omplacera övertalig personal ser sjöfartsverket som rela
tivt goda. 

Fyrunderhållet frlimst på viistkusten är kraftigt eftersatt. Det är inte 
längre möjligt att pressa underhållsvolymen för att på så sätt hålla nere 

5 Riksda[?en 1972. 1 sam[. Nr 1. Bil. 8 
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medelsbehoven. Följden skulle bli från säkerhetssynpunkt oacceptabla 
driftrubbningar och en omfattande kapitalförstöring. Sjöfartsverkets 
anslagsberäkningar är baserade på att eftersläpningen av underhållet 
får inhämtas med början redan från innevarande budgetår. 

Behovet av distriktsfartyg och gasningsjakter skall ses i samband med 
farledsutmärkningen och den tekniska utvecklingen av denna. Utby

tet av bojar mot fyrar liksom nya former för energitillförsel för fyrar 
kan på sikt möjliggöra en ytterligare begränsning av antalet tjänstcfar
tyg. Mer närliggande är dock ersättning av en äldre gasningsjakt som 
inte längre kan hållas i sjövärdigt skick. 

I detta sammanhang tar sjöfartsvcrket upp frågan om Jotsdistrikts

organisationen. En sammanläggning av det mellersta och det östra 
distriktet skedde den 1 juli 1970. 

Den ytterligare begränsning som närmast kan komma i fråga avser 
en sammanläggning av övre och nedre norra distrikten. Sjöfartsvcrket 
har dock vid sina överväganden kommit fram till att frågan om en sam
manläggning inte kan prövas utan ett ställningstagande till distriktsorga
nisationens framtida bestånd över huvud taget. Förslag har framförts 
om att helt slopa den regionala organisationen men också att ge den 
annan inriktning. Det är knappast realistiskt att nu ta upp denna större 
fråga. Verket måste först ha erfarenhet av betingelserna för verksam
heten efter centralförvaltningens flyttning till Norrköping och den då 
mest lämpliga arbetsfördelningen mellan centrala, regionala och lokala 
organ. 

Sveriges och de nordiska grannländernas dcccasystem är nu så ut
byggda att samtliga farvatten längs den svenska kusten fått god täck
ning. De större fartygen har till övervägande del deccamottagare om
bord. Förskjutningen mot mer lastdryga enheter för med sig att också en 
allt större del av samtliga de fartyg som anlöper svenska hamnar har 
sådan utrustning. Femårsplanen är inriktad på fortsatt drift av befint
liga kedjor. Kostnaderna är till helt övervägande del fasta. Ändrade ar
betstidsbestämmelser innebär ökat personalbehov. Under femårsperioden 
krävs vissa ersättningsinvesteringar. Samtidigt sker en modernisering av 
de äldre kedjorna. I första hand gäller detta Norrland. Jnvesteringsbc
hoven för med sig att kapitalkostnaderna i form av avskrivningar och 
ränta kommer att öka. 

Den i fjolårets anslagsframställning redovisade PM rörande den när
mare målsättningen för sjökartläggningen för handelssjöfarten samt be
hovet av sådan sjökartläggning m. m. underströk angelägenheten för den 
närmaste tioårsperioden av en viss koncentration av mätningarna till de 
s. k. tungtrafikkorridorerna. Planen representerade sålunda en priori
tering grundad på den aktuella utvecklingen inom handelssjöfarten. 

Utan att frångå handlingslinjcn med en kraftinsats på tungtrafik
korridorerna, dvs. uppmätning (delvis i samarbete med angränsande 
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länder) av en högprioriterad del av havet från Atlanten till vissa svens
ka hamnar, anser sig verket, under den tidsperiod planen avses täcka, inte 
komma att kunna bortse från andra sjömätningsbehov. För att göra det 
möjligt att bedriva verksamheten rationellt har sjökarteavdelningen på
börjat arbetet med en rullande treårsplan. Det tidigare systemet med 
prestationsredovisning genom antal lodade kilometer är numera över
arbetat så att det täcker även andra slag av sjömätningsverksamhet än 
lodning. Detta förväntas ge inte bara en mera rättvisande prestations
redovisning utan även underlätta den operativa planeringen liksom de
biteringen av sjömätningsuppdrag för utomstående beställare. Militärsjö

mätningen avses försöksvis bli debiterad enligt samma grunder för be
lastning av den från avgiftstäckning undantagna anslagsposten Militär 
sjökartläggning. Ambitionen är att under planens tidsperiod 

a) fortsätta mätningarna i tungtrafikkorridoren över Nordsjön och 
Östersjön fram till stockholmsregionen, 

b) utföra spridda farledsmätningar betingade av farledsförbättringar 
och hamnbyggnader utefter hela svenska kusten, 

c) påbörja mätningar i Vänern för det nya större djupgåendet, varvid 
vissa korridorer för sjöfart under den tid isläggning inte förekommer 
högprioriteras och till huvuddelen avslutas, 

d) påbörja mätningar i Mätaren för ett ökat djupgående, 
c) påbörja mätningar efter norrlandskusten för vintersjöfartens öka

de säkerhet, varvid endast spridda särskilt oroande avsnitt beräknas kun
na medhinnas utan kapacitetsökning, 

f) företa rekognoseringslodningar inom Sverige omgivande havsom
råden, särskilt där - enligt inkomna rapporter - risk för grundare par
tier kan föreligga, 

g) öka militärsjömätningcn. 
Sveriges långa kust och decentraliserade hamnsystem för med sig 

att lotsningsverksamheten blir det ojämförligt mest kostsamma av del
programmen under Farledsverksamhet. Den höga löneandelen gör att 
kostnaderna som följd av de senare årens avtalsuppgörelser ökat starkt, 
en ökning som bara till ringa del går att kompensera med höjda lots
ningsavgifter. Till detta har också bidragit arbctstidsbcgränsningarna 
och den ökade kompensation arbetstagarna erhåller för arbete med 
annan än normal tidsförläggning. 

Antalet resor till och från svenska hamnar minskar som följd av änd
rad uppläggning av sjötransporterna. Förbättrad farledsutmärkning och 
modern nautisk utrustning ombord på fartygen begränsar behovet att 
anlita lots. Lotsningarna förskjuts allt mer till perioder med som följd 
av mörker, dimma, etc. besvärliga framkomstförhållanden. Beredskaps
tjänsten får ökad vikt. 

Efter den starka minskningen av antalet lotsningar mellan åren 
1965 och J 968 låg antalet under tre år på ca 52 000 a 53 000. I första 
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hand det svaga fraktläget innevarande år har på nytt minskat lotsnings
frekvensen. Arets lotsningar lär knappast komma att överstiga 48 000 
trots den taxesänkning som kom till stånd vid årsskiftet. Bättre frakter 
bör på nytt höja lotsningsbenägenheten. A andra sidan fortsätter tren
den mot större och färre fartyg och mot begränsning av antalet hamn
anlöp per resa. Denna utveckling lär i varje fall den närmaste femårs
perioden dock ske utan sådana ändringar i hamnstrukturen att dagens 

lotsningsorganisation ter sig föråldrad. 
Sjöfartsverkets långsiktiga planering bygger på vad föredragande de

partementschefen anförde i prop. 1970: 119 angående bl. a. riktlinjer 
för lots- och fyrväsendets organisation om ytterligare koncentration av 
lotsningsverksamheten till de hamnar och kustavsnitt som alltjämt är 
av betydelse för sjöfarten. Vad avser olika angivna rationaliseringspro
jekt anför sjöfartsverket följande. Enligt vad som anfördes i nyss
nämnda proposition, räknade sjöfartsverket med att under de närmas
te åren följande ytterligare förändringar av lotsningsorganisationen kun
de komma ifråga, nämligen sammanläggning av Hudiksvalls, Söder
hamns och Gävle lotsplatscr, inordning av Furusunds lotsplats under 
Stockholms lotsplats, sammanläggning av Lysekils och Nordkosters 
lotsplatser samt indragning av lotsuppassningsställena Dalarö, Stor

ugns och Ystad. Sjöfartsverket~ bedömning i detta avseende ansågs 
i och för sig rimlig mot bakgrunden av den hittillsvarande utvecklingen 
av lotsningsfrekvensen. Åtgärderna har emellertid av olika skäl måst 
skjutas på framtiden. I Söderhamn uppförs ett lotsuppassningställe på 
fastlandet vid Ljusnc. Verket anser att viss erfarenhet av den nya plat
sen bör föreligga innan ytterligare åtgärder vidtages inom kustavsnittet. 
1 fråga om Furusund och Dalarö pågår utredningar. Verket har ingåen
de studerat bl. a. Sandhamnslcdcns framtida förutsättningar. F. n. är det 
inte möjligt att göra några större preciserade besparingar genom om
organisation av dessa platser. Sammanläggning av Lysekils och Nord
koslers fotsplatser liksom neddragning av Ystads lotsuppassning ger inte 
några påtagliga vinster förrlin i samband med pensionsavgångar. Lots
ningen på Gotland är numera samordnad. Personalen i Slite, Visby och 
Storugns utnyttjas gemensamt. En indragning av Storugns skulle snarast 
försvåra denna samordning. 

Sjöfartsverket räknar med följande antal lotsar (inkl. lotsplatschcfer) 

och båtmän (inkl. förste reparatörer) perioden 1971-1976. 

per den 1. 7 år lotsar båtmän summa 

1971 420 272 692 
1972 417 282 699 
1973 413 282 695 
1974 411 282 693 
1975 411 282 693 
1976 411 282 693 
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I anslagsframställningcn för innevarande budgetår angav sjöfartsverket 
personalen den 1 juli 1971 till 687 man, varav 426 lotsar och 261 båt
män. Verket utgick därvid från att ovan nämnda organisationsändringar 
skulle kunna ske relativt snart. Som anförts har de inte kommit till 
stånd. Antalet lotsar har oberoende hiirav minskat mer än planerat. I 
några fall har lotsar ersatts med båtmän för att bl. a. möjliggöra dubbel
bemanning av lotsbåtar. 

Som mål för den statliga isbrytarverksamheten har de senaste åren 
gällt att under milda och normala vintrar skall finnas möjlighet till 
skeppning året runt från Umeå uthamn och sydvart. Samtidigt skall 
finnas kapacitet för tillfällig assistans under högvintern av sjöfarten 
till och från hamnarna i nordligaste Östersjön. Under stränga isvintrar, 
dvs. i genomsnitt en på fyra, skall vinterstängningen av bottenhavsham
nama i görligaste mån begränsas. Målet formulerades under en tid då 
tillgången på större för vintersjöfart väl lämpade fartyg var mycket be
gränsad. I trafiken på vissa hamnar förekom sådana fartyg över huvud 
taget inte alls. Detta var under vissa vintrar orsaken till att skeppningarna 
över bl. a. bottenvikshamnarna fick upphöra. Isbrytarresurser stod i viss 
utsträckning att tillgå för en förlängd seglation. 

Tillgången på fartyg väl lämpade för gång i is har de senaste åren 
ökat kraftigt. Olika norrländska avlastare har tillförsäkrat sig dessa 
för att nå fram till ökad kontinuitet i skeppningarna. Tillgången till 
dessa fartyg tillsammans med tillkomsten av statsisbrytaren Njord hös
ten 1969 har gjort det möjligt att gå utöver den av dåvarande sjöfarts
styrelsen och isbrytarnämnden formulerade målsättningen. Den stränga 
vintern 1969-70 gick det att - trots de stora insatsbehoven i Östersjön 
och på viistkusten - under hela vintern hålla uppe en om iin begrlin
sad sjöfart i Bottenhavet med tyngdpunkt på sundsvalls-, örnsköldsviks
och umeådistrikten. Under sistlidna för landet som helhet milda vinter 
har en likaledes begränsad sjöfart utan avbrott kunnat bedrivas på de 
båda bottcnvikshamnarna Piteå och Luleå. Sjöfartsverket vill under
stryka att svårigheterna varit stora. Det har med tillgUnglig isbrytarkapa
citet inte gått att undvika delvis långa väntetider och andra fördröjning
ar. Behov föreligger vidare av bättre farledsutmiirkning och säkrare sjö
kortsundcrlag. Erfarenheterna har dock tydligt visat att en utvidgad 
vintersjöfart är tekniskt och nautiskt möjlig. 

Tillkomsten av den i våras för leverans hösten 1974 beställda isbry
taren med dess 22 000 hkr som ersättning för den överåriga Ymer inne
bär en kapacitetsökning. Hänsyn får emellertid tas till att befintliga is
brytare då är äldre med den ökade risk för haverier detta ofrånkomligt 
för med sig. Isbrytaren Thule med enbart 5 000 hkr, byggd år 1953, 
kan inte i längden sysselsättas i den krävande havsisbrytningen, en verk

samhet fartyget inte ursprungligen är avsedd för. Fartyget bör använ
das enbart för mera sekundära uppgifter. I annat fall torde fartyget rela-
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tivt snart få utmönstras. 
För kvalificerade uppgifter finns år 1974 - trots tillkomsten av en 

isbrytare - endast fyra enheter till förfogande. Detta går inte att förena 
med den utvidgade målsättning som sjöfartsverket mot bakgrund av 
norrlandsindustrins uttalade önskemål och de senaste båda årens erfa
renheter anser böra gälla för den statliga isbrytarverksamheten. Skall 
den norrländska industrin få arbeta på något så när samma villkor 
som motsvarande industri i landets sydligare delar krävs en utbyggnad 
av isbrytarkapaciteten. Målsättningen bör vara att befästa förutsätt
ningarna för sjöfart året runt på bottenhavshamnarna och avsevärt 
förlänga skeppningssäsongen för de större hamnarna vid Bottenviken. 
Under milda och normala vintrar skall för isförstärkt tonnage och vid 
viss koncentration av utlastningen sjöfarten kunna pågå året runt. Un
der stränga vintrar skall skeppningssäsongen förlängas så långt det går 
utan att eftersätta övriga delar av landet. 

Sjöfartsverket har i sin femårsplan räknat med anskaffning av två 
statsisbrytare, varav en med 22 000 hkr och en med 12 000 hkr. I vilken 
takt ytterligare anskaffning bör ske torde få avgöras efter prövning av 
hamnutredningens betänkande om vintersjöfarten. 

Vad avser vänersjöfarten är sjöfartsverkets planering inriktad på oav
bruten sjöfart under vintersäsongen. Detta förutsätter ökade förhyr
ningar de närmaste åren. Verket begär investcringsmedel för projekte
ring och byggande av ett isbrytarfartyg avsett för främst Vänern. 

Kontinuerligt sker åtgärder för att öka isbrytningens effektivitet. Hit 
är att hänföra skärpta krav på lämplighet hos de i vintersjöfarten in
satta fartygen, koncentration av lasterna, förbättrade isprognoser genom 
bl. a. utökad isspaning, utökad (örhyrning av isbrytande bärgnings- och 
bogserfartyg för att avlasta statsisbrytarna enklare arbetsuppgifter samt 
utvidgat samarbete med de övriga nordiska ländernas isbrytarledning
ar. En åtgärd som kan få stor betydelse på längre sikt är den isforsk
ning som kommit i gång i samverkan med finska sjöfartsstyrelsen. 

För programmet F a r t y g s v e r k s a m h e t försöker sjöfartsverket 
fr. o. m. innevarande budgetår att fastställa allmänna målsättningar, pre
stationer och operativa målsättningar för de olika delprogrammen. 

Antalet nybyggnader av fartyg för svenska redare och inköp av 
fartyg från utlandet till Sverige är faktorer som starkt påverkar efter
frågan på sjöfartsinspektionens tjänster. Under åren 1968-1970 leve

rerades 101 handelsfartyg. Motsvarande siffra för åren 1971-1973 
beräknas till 131. Av dessa beräknas 51 fartyg levereras under år 1972, 
varav 31 fartyg från utländska varv. Härtill kommer ett betydande an
tal nybyggnader av mindre fartyg såsom bogserbåtar, vägfärjor, prå
mar och andra spccialfartyg. 

Fartygens trafikområden och hamnanlöp är en annan faktor av be
tydelse för efterfrågan. Vissa fartyg är aldrig tillgängliga för tillsyn i 
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svenska hamnar. Ca 20 % av antalet svenska handelsfartyg över 100 
bruttoregisterton motsvarande ca 50 % av totala dräktigheten har un
der perioden 1965-1969 varit uthyrda till utlandet hela året eller ute
slutande sysselsatts i fart mellan utländska hamnar. En genomgång av 
positionslistor för flertalet svenska rederier visar att 143 svenska fartyg 
om tillsammans ca 2,5 milj. bruttoregisterton inte anlöpt svensk hamn 
under år 1970. Av dessa hade 82 fartyg om tillsammans ca 1,9 milj. brut
toregisterton anlöpt hamnar som avses betjänas av ett sjöfartsinspek
tionskontor i Rotterdam som föreslås av sjöfartsverket fr. o. m. budget
året 1972/73. En betydande andel av dessa fartyg består av stora tank
fartyg och stora bulkfartyg. 

Av vikt är också antalet anlöp av utländska fartyg i svenska hamnar 
och främst då tankfartyg. Antalet i utrikes sjöfart inklarerade sådana 
fartyg ökade under perioden 1961-1970 med ca 170 % , och deras 
anlöp uppgick år 1970 till drygt 3 000. 

Behovet av ökade insatser nli.r det gäller det förebyggande skyddet 

mot ohälsa och olycksfall i fartyg belyses av att antalet skador per 
1 milj. arbetstimmar är drygt 60 % högre för sjöfarten än för föräd
lingsindustrin. Antalet förlorade arbetsdagar per 1 000 arbetstimmar 
är vidare drygt fem för sjöfarten mot drygt en och en halv för för
ädlingsindustrin. 

Det moderna industrisamhällets behov av fartygstransporter av ol
jor, flytande kemikalier och andra miljöfarliga varor ökar ständigt. 
Svensk sjöfartsnärings höga standard medför att svenska redare i be
tydande omfattning inriktar sig på dessa transporter. Stora krav ställs 
på fartygens konstruktion, utrustning och säkerheten vid framförandet. 
De ombordvarandes utbildning och kvalifikationer måste med hänsyn 
till farligheten i verksamheten vara sådana att högt ställda krav på 
säkerhet vid handhavandet U\' fartygen och lasterna säkerställs. 

Il. Sjöfartsverkets anslagsframställning för budgetåret 1972/73, m. m. 

1. Utfallet budgetåret 1970/71 

Den anslagsmässiga belastningen för de anslag som fr. o. m. budget
året 1971/72 redovisas under sjöfartsverket blev 124,9 milj. kr. Därtill 
kommer 912 000 kr. under utgifter för statens kapitalfonder, som mot
svarar nedskrivning av investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte 

om tillsammans 3,2 milj. kr. under budgetåret 1970/71. På riksstaten 
var upptaget 116,3 milj. kr. överskridandet om 8,6 milj. kr. förklaras 
av att anslaget Isbrytning måst överskridas med 5,1 milj. kr. samt av 
lönereglering inom lotsväsendet och stigande kapitalkostnader m. m., 
vilket medförde ett överskridande om 3,6 milj. kr. för anslaget Farlcds
vcrksamhet, exkl. isbrytning. De övriga anslagen Fartygsverksamhet 
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och övrig verksamhet uppvisade en besparing om sammanlagt 104 000 

kr. 
Mot anslagsbelastningcn skall ställas inkomster som redovisas på riks

statens inkomstsida i form av fyr-, lots-. skeppsmätnings- och fartygs

inspcktionsavgifter m. m., försiiljning av sjökort samt stämpelskatt. Des

sa inkomster utgjorde 84,7 milj. kr. mot i riksstaten beräknade 82,6 

milj. kr. 

2. Beräknat utfall budgetåret 1971 !72 

Sjöfartsverkets interna budget för innevarande budgetår räknad i 

1971 års priser och 1971/72 års löner tyder på en anslagsbelastning på 

144,8 milj. kr. mot det i riksstaten upptagna beloppet 121,3 milj. kr. 

Det beräknade överskridandet består till 16,5 milj. kr. av pris

och löneomräkning. Av merbelastningen i övrigt väntas 5 milj. kr. 
falla på anslaget Isbrytning och 2 milj. kr. på anslaget Farledsverksam

het, exkl. isbrytning. 

Inkomsterna på riksstatens inkomstsida beräknas nu till 92,3 milj. kr. 

vid oförändrade avgifter att jämföra med 98 milj. kr. i riksstaten. 

3. Anslagsframstiillning för budgetåret 1972/73 

Omläggningen av anslagssystcmet från innevarande budgetår 01.:h 

därmed anpassningen till kraven på kostnadstäckning genom sjöfarts

avgifter har bl. a. givit anslagsredovisningen en blittre företagsekono
misk inriktning. Till överskådligheten bidrar bruttoredovisningcn av 
kostnader och intäkter under sjöfartsverkets fond. 

Sjöfartsverket överväger för närvarande vissa mindre ändringar i an

slagssystemet i vad avser anslaget Farledsverksamhet, exkl. isbrytning. 
Motiv finns sålunda knappast för att ha en särskild anslagspost för 
Tjänstefartyg och gasningsjakter. Fartygen är indirekta kostnadsställen. 
Kostnaderna bör fördelas på de anordningar m. m. fartygen betjänar. 

Detta skulle underlätta en regional och lokal nedbrytning av programmet 

Farledsverksamhet. Den tidskrivning som under ett par år försöksvis 
skett på fartygen ger underlag för omläggningen. 

Kostnaderna för sjökortstrycket belastar f. n. den högstbestämda an

slagsposten Allmän sjökartläggning. Detta innebär att en ökad sjö

kortsförsäljning, trots de ökade inHikter en sådan för med sig, begrän

sar utrymmet för i första hand sjömätningen. Kostnaderna för trycket 

bör framdeles bestridas från den förslagsvis betecknade posten Publika

tioner. Det skulle på så sätt också bli ett direkt samband mellan denna 
post och intäktstiteln Försäljning av sjökort m. m. 

I den kapitalfond sjöfartsverket erhöll per den 1 juli 1966 ingår inte 
verkets olika lager. Systemet innebär f. n. att kostnaderna vid inköp direkt 
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belastar de olika tillgångsgrupperna under sjöfartsverkets fond. Något 
lagerkonto i den centrala bokföringen finns alltså inte. Det begränsa
de antalet lagerartiklar för med sig att kostnadsfördclningen trots viss 
schablonisering blir godtagbar. Väsentliga förändringar i lagerhållning
en skulle däremot påverka verksamhetens resultat. Förfarandet är vi

dare oförenligt med en god intern kontroll. 
Sjöfartsverket har dröjt med en omläggning i avvaktan på riksrevi

sionsverkets ännu ej framlagda handledning om bl. a. förrådsredovis
ning. Av främst kontrollskäl vill sjöfartsverket dock inte längre skjuta 
på omläggningen vad avser huvudförrådet i Rosenvik med ett lager 
värt sammanlagt ca 1 milj. kr. Lagret bör invärderas i sjöfartsverkets 
fond, varvid driftanslaget gottskrivs. En eventuell ökning av lagret fi
nansieras med investeringsmedel. Värdet av lagret belastas liksom oav
skrivna kapitaltillgångar med ränta. 

Sjöfartsverket räknar med en total kostnad om 159,4 milj. kr. för 
budgetåret 1972173, vilket innebär en ökning med 30,9 milj. kr. i för
hållande till i prop. 1971: 1 angivna kostnader. Jämfört med basförslaget 
(kostnaderna 1971/72 omräknade till prisläget den 1 juli 1971 och 1972 
års löner) innebär detta en volymökning om 10,7 milj. kr. Härav faller 4 

milj. kr. på anslaget Isbrytning och 1,9 milj. kr. på anslaget Fartygsverk
samhet. För anslaget Farledsverksamhet, exkl. isbrytning, blir volym
ökningen 4,8 milj. kr. 

De totala kostnaderna redovisade efter kostnadsslag fördelar sig enligt 
följande. 

Avlöningar och arvoden 
Resor 
Lokalhyra 
Övriga omkostnader 
Hyror och arrenden 
Kapitalkostnader 

milj. kr. 

87,0 
3,2 
2,4 

34,l 
0,2 

32,5 

159,4 

procent 

54,6 
2,0 
1,5 

21,4 
0,1 

20,4 

100,0 

Kapitalkostnaderna fördelar sig med 15,7 milj. kr. på räntor och 
16,8 milj. kr. på avskrivningar. 

De intäkter som redovisas under anslag, sjöfartsverkets fond eller ut
gör bidrag beräknas till 8,5 milj. kr. Av detta belopp utgör 5,4 milj. kr. 
samkostnadsbidrag från nionde huvudtiteln. 

Detta innebär att anslagsbelastningen på driftbudgeten för budget
året 1972/73 beräknas till 150,9 milj. kr. (+ 29,6 milj. kr.). Av detta 
belopp avser 115 milj. kr. (+ 22,8 milj. kr.) de avgiftsfinansierade an

slagen Farledsverksamhet, exkl. isbrytning, och Fartygsverksamhet. 
För att uppnå kostnadstäckning för de avgiftsfinansierade anslagen 

krävs vissa intäktsförstärkningar. Förutom den merintäkt om ca 3 milj. 

5* Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bil. 8 
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kr. som den väntade trafikökningen beräknas medföra föreslår verket en 
avgiftshöjning med i genomsnitt ca 20 % . De intäkter som redovisas på 

riksstatcns inkomstsida i form av fyr-, lots-, fartygsinspektions- och 
skeppsmätningsavgifter samt stämpelmcdel och inkomster av sjökorts
försäljningen beräknas då komma att uppgå till ca 112,8 milj. kr. för 
budgetåret 1972173. Det beräknade underskottet för de avgiftsfinansie
rade anslagen skulle därvid begränsas till ca 2,2 milj. kr. Utan avgiftshöj
ning beräknas intäkterna till ca 95,7 milj. kr. och underskottet skulle 
därmed stiga till ca 19,3 milj. kr. 

Det beräknade underskottet i kostnadstäckningen är helt att hänföra 
till anslaget Fartygsvcrksamhet. Sjöfartsverket framhåller i sammanhang
et att kostnaderna för det förebyggande oljeskyddet bör läggas utan
för kravet på kostnadstäckning. Vidare bör sjöfartsverket få tillgodo
räkna sig del av de arbetarskyddsavgifter, som enligt lagen (1971: 282) 
om arbetarskyddsavgift erläggs av svenska redare. Vissa kostnader un
der Fartygsverksamhet ~ir enligt verket att hänföra till Farledsverksam
het, exkl. isbrytning. Slutligen förutsättes finansieringen av typprov
ningsvcrksamhetcn av fritidsbåtar ske genom speciella avgifter. 

Sambandet mellan bruttokostnad, anslagsbelastning och kostnadstäck
ning för de olika anslagen för budgetåret 1972/73 framgår av följande 
tabell. 

milj.kr. 

Anslag Dl D2 D3 D4 Totalt 

Bruttokostnad 111,6 34,2 11,8 1,8 159,4 
Intäkter under anslag, 
fonden samt bidrag 7,8 0,1 0,6 8.5 
Ans lags belastning 103,8 34,1 11,2 1,8 150;9 
Intäkter på riksstaten 104,4 8,4 112,8 
Kostnadstäckning +0,6 -34,l -2,8 -1,8 -38,1 

Sjöfartsverket beräknar att genomförandet av dess förslag under pro
grammen kräver en personalstyrka om 1 428 personer, vilket innebär en 
ökning med 17 personer jämfört med innevarande budgetår. 

Utöver här redovisade medel på driftbudgeten begär verket inves
teringsanslag motsvarande en medelsförbrukning av 38,5 milj. kr. under 
sjöfartsverkets fond samt 7,5 milj. kr. under fonden för Södertälje 
kanalverk. 

I det följande redovisas de beräknade kostnadsförändringarna för bud
getåret 1972173 i förhållande till anvisade kostnader för budgetåret 
1971/72 omräknade till prisnivån den 1 juli 1971 och lönenivån år 

1972. 
Central administration (totalt). För det utbyggda redovisningssystemet 

efter övergång till system S, som beräknas ske den 1 juli 1972, samt 
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övrig erforderlig förstärkning av ekonomiavdelningen räknar verket med 
behov av två byråassistenter. Därtill kommer ökade kostnader för ADB, 
blanketter m. m. (+ 218 000 kr.) Trafiksektionen behöver en kvalifice
rad tjänsteman för ledning och löpande planering av lotsningsverksam
heten. Personalsektionen har behov av en tjänsteman för kontorsratio
nalisering och andra administrativa uppgifter. Verket räknar därtill med 
medel för en utbyggd långtidsplanering av lotsningsverksamheten. 
( + 264 000 kr.) Sjöfartsverket skall efter den lindring av instruktionen 
som Kungl. Maj:t beslöt den 4 juni 1971 lämna råd i hamnfrågor. Denna 
uppgift krliver personalförstiirkning med en kvalificerad tjiinsteman på 
vardera planerings- och budgetsektionen. ( + 170 000 kr.) Ersättning av 
en kontorsoffsetmaskin, vidgad extern och intern information samt ökad 
utannonsering av tjänster på grund av den förestående flyttningen till 
Norrköping ökar omkostnaderna. (+ 126 000 kr.) 

För anslaget F a r 1 e d s v e r k s a m h e t, ex k 1. i s bryt ni n g, 

i övrigt redovisas följande förändringar för de olika delprogrammen. 
Utvecklingsverksamhet. Utvecklingsarbete för att kunna införa auto

matstyrning på sjömätningsbåtarna. Bemanningen skulle då kunna redu
ceras från två till en man per båt. ( + 85 000 kr.) 

Tjiinstefartyg och gasningsjakter. Kapitalkostnadsökning samt ökat un
derhftll. ( + 50 000 kr.) 

Fyrar och andra siikerhetsanstalter. Kapitalkostnadsökning beroende 
bl. a. på invlirdering av AMS-investeringar. (+ 831 000 kr.) ökade un
derhållskostnader för att genomföra en upprustning av västkustfyrarna 
och uppehålla helikopterservicen.(+ 1974000 kr.) Den fortgående auto· 
matiseringen av fyrarna möjliggör en personalminskning om tio personer, 
vartill kommer minskade prickkostnader. (-913 000 kr.) 

Radionavigeringsstationer. En uppriikning av underhållskostnaderna 
måste ske med hänsyn till den faktiska belastningen som delvis uppvägs 
av minskade kapitalkostnader. ( + 32 000 kr.) 

Kanaler och fördjupade farleder. Kapitalkostnadsökning. (+ 8 000 
kr.) 

Sjöräddning m. m. Radiotjänstkostnader med anledning av utbyggna
der av kustradions YHF-nlit samt lcdningskostnader för separat passning 
vid Stockholms kustradiostation. Därtill kommer ökade kapitalkostnader. 
(+ 293 000 kr.) 

Allmän sjökartliiggning. För att inhämta en arbetsbalans vad gäller 
sjökortsutgivningen samt för den alltmer tekniskt kvalificerade sjökart
verksamheten krävs personalförstärkningar med en hydrograf, tre karto
graf er och två dataingenjörer. (+ 327 000 kr.) För att i någon mån be
grlinsa produktionsbortfallet till följd av otillräckliga medel, förslitning 
m. m. ökar underhållskostnaderna. Därtill kommer en uppriikning av 
kapitalkostnaderna.(+ 1 135 000 kr.) 

Lots1·iisendet. En uppräkning av underhållskostnaderna för att inhämta 
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det eftersatta underhållet på lotsbåtarna kompenseras av en minskning 
av lotspersonalcn. Därtill kommer uppräkning av kapitalkostnaderna. 
(+ 271 000 kr.) 

Publikationer. En inhämtning av arbetsbalansen medför behov av 
ytterligare en redaktör.(+ 66 000 kr.) 

Under anslaget Is brytning räknar verket med följande kost
nadsförändringar. 

Administration. Verket räknar med en besparing under posten resor. 
(-2 000 kr.) 

Isbrytning. Posten förhyrning har räknats upp, delvis beroende på 
ökade kostnader för isbrytning på Vänern. Behov av ökade förhyr
ningar föreligger även under normalvintrar för södra Bottenhavet och 
Östersjön. Därtill behöver isspaning med flygplan ökas för att erhålla 
ett så fullständigt underlag som möjligt för dirigering av isbrytare och 
handelsfartyg. (+ 1 865 000 kr.) Underhållet ökar till följd av träffade 
avtal med Karlskrona- och Finnbodavarvet. (+ 500 000 kr.) Driften av 
statsisbrytarna är beräknad med utgångspunkt att fem statsisbrytare 
skall vara rustade och insatta för isbrytning under sammanlagt 27 må
nader. För underhållet ovan beräknas 29 månader. Lönekostnaderna 
omfattar till skillnad mot tidigare ersättning för semester och kompen
sationsledighet efter avslutade expeditioner. ( + 1 290 000 kr.) Kapital
kostnaderna ökar slutligen på grund av ränta för av verket beräknade 
betalningar på nya isbrytare. (+ 344 000 kr.) 

För anslaget F a r t y g s v e r k s a m h e t redovisar sjöfartsverket 
följande kostnadsförändringar. 

Sjöfartsinspektion m. m. En utbyggnad av inspcktionsverksamhctcn 
är nödvändig. En genomgång av positionslistor för år 1970 visar att 
143 svenska fartyg om tillsammans ca 2,5 milj. bruttoton icke anlöpt 
svensk hamn detta år. Verket föreslår därför att ett inspektionskontor 
förläggs i Rotterdam. Av ovannämnda fartyg hade 82 st. motsvarande 
1,9 milj. bruttonton anlöpt hamn som avses betjänas av det nya kon
toret. Dessutom krävs ökade medel för utrikes resor i samband med 
tillsyn av svenska fartyg. ( + 617 000 kr.) För arbetarskyddsfrågor och 
frågor rörande de ombordanställdas arbets- och boendemiljö behövs 
ytterligare medel. V crket beräknar belopp för en fartygsinspektör för 
bullerfrågor samt för hälften av tre fartygsinspektörer för övriga upp
gifter. (+ 188 000 kr.) Det förebyggande skyddet mot utsläpp av mine
raloljor och andra farliga ämnen kräver en tjänsteman i ccntralförvalt
~ingen samt hälften av tre fartygsinspektörer på distrikten. Därtill kom
mer ökad intern utbildning. (+ 255 000 kr.) Slutligen begärs medel 
för typprovning av fritidsbåtar. (+ 575 000 kr.) Kostnaderna för denna 
verksamhet avses täckas genom särskilda avgifter. 

Sjöteknisk utredningsverksamhet. En tjänsteman behövs för analys 
och utvärdering av yrkesskadefall m. m. ombord samt sjöolyckor. Därtill 



Prop. 1972: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 141 

kommer kostnader för publikationer. ( + 99 000 kr.) För det förebyg
gande miljöskyddet tar verket upp en byrådirektör. (+ 79 000 kr.) 

Vad slutligen avser anslaget övrig verksamhet är hela det 
begärda ökningsbcloppet att hänföra till pris- och löneomräkning. 

ID. Dcpartcmentschefen 

Sjöfartsverkets verksamhet är fr. o. m. innevarande budgetår uppde
lad i tre program, nämligen Farlcdsverksamhet, Fartygsverksamhet och 
övrig verksamhet. Medel till programmet Farlcdsverksamhct anvisas 
över två anslag benämnda Far!edsverksamhet, exkl. isbrytning, och Is
brytning. Härigenom ges möjlighet att särredovisa den skattemedelsfi
nansierade isbrytningen från de övriga avgiftsfinansierade verksamhets

grenarna under programmet Farledsverksamhet. De övriga programmen 
motsvaras av två anslag med samma namn som programmen. 

Sjöfartsverket har för sin verksamhet under nästa budgetår föreslagit 
en medelsanvisning av 150,9 milj. kr. på driftbudgeten och en inves
teringsram av 38,5 milj. kr. på kapitalbudgeten. Därutöver anhåller ver
ket om 7,5 milj. kr. i investeringsmcdel under fonden för Södertälje 
kanalverk. Av den på driftbudgeten föreslagna medelsanvisningen avser 

71,5 milj. kr. hyra till sjöfartsvcrkets fond. 
I förevarande sammanhang redovisar jag mina ställningstaganden till 

de till driftbudgeten hänförliga anslagsändamålen. Jag kommer i ett föl
jande avsnitt att hemställa om mcdelsanvisning under resp. anslag. 

Under anslaget Farlcdsverksamhet, exkl. isbrytning, har sjöfartsver
ket begärt 103,8 milj. kr. Intäkterna på riksstatens inkomstsida hänför
liga till detta anslag beräknar verket under förutsättning av bifall till 
föreslagen höjning av de allmänna sjöfartsavgifterna till 104,4 milj. kr. 
Av den begärda anslagsökningen, som uppgår till 19,7 milj. kr. i för
hållande till för innevarande budgetår anvisade 84,l milj. kr., förklaras 
16,2 milj. kr. av löne- och prisomräkning samt 1,6 milj. kr. av automa
tisk kapitalkostnadsökning till följd av ökade anläggningstillgångar un
der sjöfartsverkets fond. Den volymmässigt betingade anslagsökningen 
stannar således vid (19,7-16,2-1,6) 1,9 milj. kr. Denna utgör ett netto 

av å ena sidan en volymmässig kostnadsökning om 5,2 milj. kr., å andra 
sidan kostnadsminskningar till följd av besparingar och rationalise
ringar, främst inom fyr- och Jotsväsendet, om 2 milj. kr. samt ökade 
intäkter under anslaget om 1,3 milj. kr. inkl. en beräknad ökning av 
samkostnadsbidraget från yrkesfisket och fritidsbåttrafiken om 800 000 

kr. 
Jag har vid min beräkning av anslags behovet stannat vid att förorda 

en medelsanvisning av 99,1 milj. kr., vilket innebär en ökad medelstill
delning med 15 milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. Jag har 

därvid justerat ned prisomräkningen med 491 000 kr. men i övrigt 
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accepterat de av verket beräknade automatiska kostnadsökningarna. 
Med hänsyn till de krav som ställs på verkets ekonomifunktion vid 
bl. a. övergången till redovisning enligt system S och det fortsatta pro
grambudgetarbetet samt det behov som föreligger att förstärka perso
nalsektionen för arbete med kontorsrationalisering m. m. beräknar jag 
245 000 kr. under central administration för dessa iindamål, varav jag 
fördelar 205 000 kr. under programmet Farledsverksamhet, exkl. is
brytning, och resterande 40 000 kr. under programmet Fartygsverk

samhet. Vidare anser jag, i likhet med sjöfartsverket, att en förstärkning 
av underhållsåtgärderna på fyrsidan är nödvändig. Under delprogrammet 

fyrar och andra säkerhetsanstalter beräknar jag därför 600 000 kr. för 
ökat underhåll. För övriga verksamhetsgrenar under anslaget Farleds

verksamhet, exkl. isbrytning, bör de medel jag förordar medge en om
fattning av verksamheten som motsvarar innevarande budgetårs nivå. 

Med den höjning av sjöfartsavgifterna, främst till följd av de automa
tiska kostnadsökningarna, som enligt Kungl. Maj:ts beslut den 3 decem
ber 1971 trädde i kraft den 1 januari 197'.!, beräknar jag de intäkter som 
redovisas på riksstatens inkomstsida till samma belopp som sjöfartsver
ket, dvs. 104,4 milj. kr. 

Under anslaget Isbrytning har verket begärt 34,l milj. kr. Av ökning
en om 6,7 milj. kr. jämfört med innevarande budgetår är 2,7 milj. kr. 
att hänföra till automatiska kostnadsökningar. Jag beräknar anslaget till 
30, 1 milj. kr. 

Under anslaget Fartygsverksamhet har verket begärt 11,2 milj. kr., 
vilket innebär en ökning med 3, I milj. kr. jiimfi..irt med innevarande 
budgetår, varav 1,1 milj. kr. utgör löne- och prisomr~ikning. Intäkterna 
på riksstatens ~nkomstsida hänförliga till anslaget Fartygsverksamhet be
diknar verket till 8,4 milj. kr. 

Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till 9,9 milj. kr. Utöver 
den av verket beräknade kompensationen för lönc- och prisomriikning 
förordar jag att 400 000 kr. anvisas för typprovning av fritidsbåtar, 
varom Kungl. Maj:t fattat beslut den 26 augusti 197 l. Kostnaderna för 
typprovningsverksamheten är avsedda att täckas av särskilda avgifter, 

varför jag räknar upp infäkterna med motsvarande belopp. För ökade 
insatser på området för arbetarskydds- och miljöfrågor bedömer jag en 

förstärkning av i första hand inspektionsverksamhcten i Göteborg nöd
vändig. Jag beräknar för detta ändamål 212 000 kr. 

De intäkter som redovisas på riksstatens inkomstsida beräknar jag 
till 8,8 milj. kr., inkl. avgifter från typprovningsverksamheten. 

För anslaget övrig verksamhet beräknar jag slutligen 4'.W 000 kr. Jag 

har därvid efter samråd med chefen för försvarsdepartementet räknat 
med ett särkostnadsbidrag från fjärde huvudtiteln om 1 385 000 kr. 

för att täcka kostnaderna för den under programmet övrig verksam
het ingående verksamhetsgrenen militär sjökartläggning m. m. 
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Efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet har jag beräk
nat bidragen från yrkesfisket och fritidsbåttrafiken för att täcka dessa 
intressegruppers andel av sjöfartsverkets kostnader till sammanlagt 
6 639 000 kr., varav 5,4 milj. kr. utgör samkostnadsbidrag och resteran
de 1 239 000 kr. särkostnadsbidrag. 

Ers~ittning till televerket för vissa radiotFinster åt sjöfarten berliknar 

jag till 1 049 000 kr. 
Kungl. Maj:t har den 13 juni 1969 inrättat bl. a. en tjänst för sjö

slikerhetsdirektör hos sjöfartsverket i Ce 2 fr. o. m. den 1 juli 1969. Enligt 
min mening bör emellertid denna tjänst - i likhet med motsvarande 
tjänster inom vissa andra myndigheter - inrättas som ordinarie tills 
vidare. Kungl. Maj:t bör d~irför inhämta riksdagens bemyndigande att 
byta ut en tjlinst som sjösäkerhetsdirektör i Cc 2 mot en sådan tjänst 

i Cr2. 
Jag vill avslutningsvis anmäla att sjöfartsverket i skrivelse den 8 okto

ber 1970 har föreslagit,. att en central stiftelse skall inrättas för över
tagande av den verksamhet som bedrivs av de nuvarande regionala sjö
manshusstiftclserna. Dessa som är tjugo till antalet bildades år 1961 i 
samband med omorganisationen av sjömanshusen och övertog då den 
understödsverks::imhet som sedan gammalt bedrivits av sjömanshusen 
(prop. 1960: 124, 2LU 1960: 43, rskr 1960: 340). De förutsättningar 
som år 1961 talade för inrättande av regionala stifte.lser har numera 

~indrats. De lokala inskrivningsregistren som direkt användes av resp. 
stiftelse i deras understödsverksamhet, har avskaffats och ersatts av ett 
för hela riket gemensamt sjömansregister. Till detta centralregister har 
också överförts de förut hos de olika sjömanshusen förvarade äldre arkiv
registren, som utgjorde den väsentliga grunden för sjömanshusstiftelser
nas detaljutredningar i understödsärenden. Även andra skäl talar enligt 
sjöfartsverket för inrättande av en central stiftelse. Det torde få an
komma på Kungl. Maj:t att fatta beslut i frågan. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t 
I. bereder riksdagen tillfälle att avge yttrande med anledning av 

vad jag sålunda anfört, 
2. föreslår riksdagen att bemyndiga Kungl. Maj:t att i enlighet 

med vad jag förordat i det föregående inrätta en tj1inst som 

sjösäkerhetsdirektör i Cr 2 hos sjöfartsverket. 
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D 1. Farledsverksambct, exkl. isbrytning 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/7 3 Förslag 

85 908 000 
84100 000 

99 100 000 

Från anslaget betalas den del av utgifterna under programmet Far

ledsverksamhet som är att hänföra till farledsutmärkning (prickar, bojar, 
fyrar), radionavigering (decca), förvaltning av kanaler och fördjupade 

farleder, sjöfartsverkets insats inom sjöräddningsväsendet, allmän sjö
kartHiggning och Iotsväsendet. Vidare betalas härifrån utgifterna för 
central administration, utvecklingsverksamhet, regional administration 
och publikationer till den del de är att hänföra till nämnda verksamhets-
grenar. 

Delprogram 1970/71 1971/72 Beräknat 1972/73 
Utfall Anvisat 

Verket Departe-
mcntsehefen 

tusental kr. 

1. Central administration 6 590 6 308 7 822 7 326 
2. Utvecklingsverksamhet 150 150 250 162 
3. Regional administration 1 738 1 909 2 173 2163 
4. Tjänstefartyg och gas-

ningsjakter 4 996 5 683 6 762 6587 
5. Fyrar och andra säker-

hetsanstalter 15 880 15 726 19 649 18 216 
6. Radionavigeringsstationer 3 895 3 698 4172 3 997 
7. Kanaler och fördjupade 

farleder 326 255 280 280 
8. Sjöräddning m. m. 273 876 1 279 1 252 
9. Allmän sjökartläggning 8 875 8 465 11 505 10074 

10. Lotsväsendet 45 210 47 040 57 092 56 263 
11. Publikationer 509 458 576 510 

Summa kostnader 88 442 90 568 111560 106 830 

Avgår intäkter: 
Under anslaget 394 190 200 200 
Bidrag 487 4 938 6 090 6039 
Under fonden 1 653 1 340 1 491 1 491 

Summa utfall/anslag 85 908 84100 103 779 99100 

De partementschef en 

Efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet och med hän

visning till vad jag anfört i det föregående under den allmänna sjöfarts
översikten och till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
99 100 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Farledsverksamhet, exkl. isbrytning, för budgetåret 1972/73 
anvisa ett förslagsanslag av 99 100 000 kr. 
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D 2. Isbrytning 

1970/71 Utgift 29 428 000 
1971/72 Anslag 27 400 000 
1972/73 Förslag 30 145 000 

Från anslaget betalas den del av utgifterna under programmet Far
ledsverksamhet som är att.hänföra till statens isbrytarverksamhet. 

Delprogram 1970/71 1971/72 Beräknat 1972/73 
Utfall Anvisat 

Verket Departe-
mcntschefcn 

tusental kr. 

1. Administration 278 450 496 496 
2. Isbrytning 29 251 27 000 33 678 29 699 

Summa kostnader 29529 27450 34174 30195 

Avgår intäkter: 
Under anslaget -101 50 50 50 

Summa utfall/anslag 29428 27400 34124 30145 

Departementschefen 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående under den all
männa sjöfartsöversiktcn och till sammanställningen beräknar jag ansla
get till 30 145 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Isbrytning för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslags

anslag av 30 145 000 kr. 

D 3. Fartygsverksamhet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

8 118 000 
8 120 000 
9 920 000 

Från anslaget betalas utgifterna under programmet Fartygsverksamhet 
för sjöfartsinspektion m. m., skeppsmätning, registrering av fartyg, sjö
teknisk utredningsverksamhet och sjömansnämnden. Vidare betalas här
ifrån utgifterna för central administration till den del de är att hänföra 
till nämnda verksamhetsgrenar. 
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Delprogram 

1. Central administration 
2. Sjöfartsinspektion m. m. 
3. Skeppsmätning 
4. Registrering av fartyg 
5. Sjöteknisk utrcdnings

verksamhet 
6. Sjömansnämnden 

Summa kostnader 

Avgår intäkter: 
Under anslaget 
Bidrag 

Summa utfall/anslag 

De partementschef en 

1970/71 
Utfall 

436 
5 747 
1153 

300 

315 
279 

8 230 

112 

8118 

1971/72 Beräknat 1972/73 
Anvisat 

Verket Departe-
mentsehefen 

tusental kr. 

466 628 552 
6 227 8 707 7 684 
1231 1 334 1 334 

303 331 331 

293 532 354 
270 295 295 

8 790 11827 10550 

170 30 30 
500 600 600 

8120 11197 9920 

Efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet och med hän

visning till vad jag anfört i det föregående under den allmänna sjöfarts

översikten och till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

9 920000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Fartygsverksamhet för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

förslagsanslag av 9 920 000 kr. 

D 4. övrig verksamhet 

1970/71 Utgift 1 445 000 
1971/72 Anslag 1 640 000 
1972/73 Förslag 420 000 

Från anslaget betalas utgifterna under programmet övrig verksamhet 
för militär sjökartläggning m. m. och viss radiotjänst åt sjöfarten. Vidare 

betalas härifrån utgifterna för central administration till den del de är att 

hänföra till nämnda verksamhetsgrenar. 
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Delprogram 1970/71 1971/72 Beräknat 1972/73 
Utfall Anvisat 

Verket Departe-
mentschefen 

tusental kr. 

1. Central administration 76 91 98 91 
2. Militär sjökartläggning m. m. 1 040 1 220 1 387 1 385 
3. Radiotjänst åt sjöfarten 329 329 329 329 

Summa kostnader 1445 1640 1814 1805 

Avgår intäkter: 
Bidrag 1 385 

Summa utfall/anslag 1446 1640 1814 420 

Departementsclzefen 

Efter samråd med chefen för försvarsdepartementet och med hänvis
ning till vad jag anfört i det föregående under den allmänna sjöfartsöver

sikten och till sammanställningen beräknar jag anslaget till 420 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Övrig verksamhet för budgetåret 1972/73 anvisa ett för
slagsanslag av 420 000 kr. 

övriga sjöfartsäodamål 

D 5. Handelsflottans pensionsanstalt 

1970171 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972173 Förslag 

1000 
1 000 
1000 

Handelsflottans pensionsanstalt (HP A) handlägger ärenden om sjö
manspensionering enligt reglementet (1961: 302, ändrat senast 1969: 317) 
för anstalten. Sjömanspensioneringen är avsedd att komplettera den all
m~inna pensioneringen genom att utgå före 67 års ålder. 

Enligt lagen (1961: 300, ändrad senast 1971: 93) om rcdareavgift 
för sjöfolks pensionering skall redare erlägga avgift för beredande av 
pension åt sjömän, vilka som manskap varit påmönstrade svenskt han
delsfartyg i utrikes fart. 

Finansieringen av pensionsanstaltens administrationskostnader sker 
med redareavgifterna samt med avkastningen av en särskild förvaltnings
kostnadsfond. Av dessa medel tas ett så stort belopp till uppbörd under 
anslaget som motsvarar summan av anstaltens avlöningar och omkost
nader med avdrag för ett formellt belopp av 1 000 kr. Sistnämnda be
lopp utgör den anslagsmässiga nettoutgiften. 
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1971/72 

Personal 
Handläggande personal 2 
Övrig personal 3 

5 

Anslag 
Lönekostnader 246 500 
Sjukvård 500 
Reseersättningar 7 000 
Lokalkostnader 16 300 
Expenser 21 700 

292 000 

Handelsflottans pensionsanstalt 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 36 000 kr. 

Beräknad ändring 1972/73 

Anstalten Departcments
chefen 

1 
1 1 

-i-67 000 +67000 

+ 2000 + 2000 

+69 000 ~-69000 

'.!. På grund av att arbetet med pensionsansökningarna fortlöpande 
ökat begärs medel för en kontorist uppgående till 33 000 kr. 

3. Summan av posterna till lönekostnader och omkostnader blir en
ligt anstaltens förslag (292 000+69 000) 361 000 kr. Till uppbörd un
der anslaget skulle sålunda tas (361 000-1 000) 360 000 kr. och medels
anvisningen på riksstaten ske med oförändrat 1 000 kr. 

U tredningsförslag angående sjömanspensioneringcn 

Inledning 

Sjömanspensionskommitten, som tillsattes år 1967 för att se över for
merna för den särskilda pensioneringen för sjöfolk och administrationen 
av denna, har i mars 1971 avgivit betänkandet Sjömanspension (SOU 

1971: 30). 
Yttranden över betänkandet har avgivits av riksf örsäkringsverket, 

sjö fartsverket, HP A, statskontoret, f örsäkringsinspektionen, riksrevisions

verket, riksskatteverket, statens personalpensionsverk, arbetsmarknads

styrelsen, Sjöbefälets pensionskassa (SPK), Sveriges redareförening och 

Svenska sjöfolksförbzmdet. 

Giillande bestämmelser om sjöfolks pensionering 

Sedan år 1864 handhar HP A med stöd av reglementen utfärdade åren 

1864, 1939, 1944 och 1961 den särskilda pensioneringen av sjöfolk. 
Pensioner enligt anstaltens samtliga reglementen utgår fortfarande. 
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Pensionering enligt 1961 års reglemente är begränsad till manskap 
som antagits av redaren eller befälhavaren och för utrikes fart varit 
påmönstrat svenskt handelsfartyg. Befäl är således uteslutet. Sjömans
pcnsion tillkommer även utländsk sjöman under förutsättning att den
ne från och med det kalenderår han uppnått 50 års ålder oavbrutet 
varit mantalsskriven i Sverige. 

Rätt till sjömanspension inträder vid fyllda 55 år om anställningsti
den som manskap uppgår till minst 120 månader och i annat fall vid 
60 år. För kvalificering räknas sjömannens hela manskapstid. Uppgår 
manskapstiden till 120 månader först efter det sjömannen fyllt 55 år, 
men innan han uppnått 60 års ålder inträder rätt till pension i och 
med att 120 månader uppnåtts. Även manskapstid efter fyllda 55 år 
beaktas. Vid fyllda 60 år inträder rätt till pension för den som full
gjort mer än 72 manskapsmånader. 

Pensionens storlek beror på sjömannens manskapstid och pensions
givande lön. Med pensionsgivande lön förstås kontant lön för ordinarie 
arbetstid utan annat tillägg än tjänsteårstillägg .. Sjömanspension enligt 
1961 års reglemente ~ir temporär och upphör vid utgången av månaden 
närmast före den under vilken sjömannen fyller 67 år. 

Kommitten 

Kommitten föreslår att pension som hittills 
skall avse sjömän i manskapsställning och att 
d e n s k a 1 I k u n n a u t g å f r å n 5 5 å r s å 1 d e r som ett kom
plement innan den allmänna pensioneringen börjar vid 67 år. Scgla
tionstiden under perioden 30-55 år skall vara avgörande för beräk
ningen av pensionens storlek. 

Genom att ko n c e n tre r a p e n si o n s r ätt e n t i I 1 m an
s k a p m ed 1 ång s e g I a t i o n st i d avser kommitten att sjö
manspensioneringen kan förbehållas sådana kategorier som har påtagligt 
behov av ekonomiskt stöd i denna form. För att anses som långtidssegla
re och därmed få rätt till pension ställs, enligt kommittens förslag, stora 
krav på kontinuerlig tjänstgöring till sjöss från 30 års ålder och uppåt. 
För rätt till pension bör sålunda krävas, enligt kommittens förslag, minst 
120 seglationsmånader från fyllda 30 år, varav minst 80 månader från 
40 års ålder. Kommitten erinrar här om att det som allmän regel 
antagits att åtta seglationsmånader per år utgör full sysselsättning till 

sjöss. Kommitten framhåller vidare att manskap, särskilt vid högre ål
der, inte sällan seglar som obehörigt befäl. Även om sjömanspensione

ringen endast avser manskap bör sålunda hänsyn tas även till befälstiden. 
Vid avgörandet av frågan om sjöman är pensionsberättigad eller inte 
bör enligt kommittens uppfattning den totala seglationstiden efter fyll
da 30 år beaktas. Andelen manskaps- och befälsmånader får då avgöra 
vilken kategori vederbörande skall anses tillhöra i pensioneringshän-
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seende. Om inte enbart manskapstiden kan kvalificera för pension bör 
eventuell bcfälstid få tillgodoräknas om vederbörande efter 30 års ål
der seglat mer än halva tiden som manskap. Detta får dock inte inne
bära att befälstiden beaktas även vid beräkning av pensionens storlek. 

Enligt nu gällande pensionsreglemente äger u t 1 ä n d s k a · m e d
b o r g ar e som från 50 års ålder oavbrutet varit mantalsskrivna i Sve
rige rätt till sjömanspension. Kravet på mantalsskrivning har visat sig i 
realiteten utestänga utländska sjömän från pensionsr1itt. Kommitten an
ser därför att om utländsk sjöman vid uppnådd pensionsålder i fråga 
om seglationstid fyller de föreslagna kraven för rätt till pension, inne
bär detta att han ägnat större delen av sitt yrkesliv i högre ålder åt svensk 
sjöfart. Han har därmed enligt kommitten visat sig ha haft stadigva
rande anknytning till Sverige och bör således ha samma pensionsrätt som 

svenska sjömän. 

D e t s o c i a 1 t b e t i n g a d e s y f t e t m e d s j ö m a n s p e n
s i o n e r i n gen innebär, enligt kommittens uppfattning, att pen
sionen bör vara lika för alla oavsett arbetsinkomsten. Pensionsnivån bör 
därför anpassas efter det genomsnittliga inkomstläget för sjöfolk. Stor
leken av den pension som utgår vid viss ålder föreslås sålunda bli be
roende endast av antalet manskapsmånader. Maximipension utgår då 
till dem som från 30 års åider tillhört sjömansyrket under minst åtta 
seglationsmånader per år. Vid vilken nivå minimipensionen bör ligga är 
en avvägningsfråga. Aven en sådan pension bör ha betydelse för försörj
ningen och således inte vara för låg. En bestämd gräns måste också sät
tas för den krets som skall få pension och det är då, framhåller kom
mitten, oundvikligt att någon enstaka seglationsmånad kan bli avgö
rande för rätten att få pension. Den som börjat lyfta pension vid 60 
år bör enligt kommittens förslag kunna påräkna en årlig pension på 
full försörjningsnivå. Full pension vid 55 år blir därvid lägre men 
bör dock vara så pass hög att den ger ett väsentligt bidrag till försörj

ningen. 

Enligt kommittens uppfattning skall var och en efter 55 års ålder 
kunna välja den för honom lämpligaste pensionsåldcrn utan att det 

sammanlagda pensionsbeloppet under pensionstiden nämnvärt påverkas. 
Kommitten föreslår därför att pensionen stiger med varje månad som 
pensionsuttaget uppskjuts intill dess vederbörande fyller 62 år, vilket 
är något längre iin de 60 år nuvarande reglemente stadgar. 

Liksom vid nuvarande pensionering får, enligt kommittens förslag, 
manskapstid efter 55 år utgöra pensionsunderlag så länge sjömannen 
seglar och till dess pension beviljas, dock Hingst intill 60 år. För att 
göra sjömanspensionen värdebeständig föreslår kommitten vidare att 
pensionen sätts i förhållande till det basbelopp som anges i 1 kap. 6 § 

lagen (1962: 381) om allmän försäkring. 
Syftet med kommittens förslag tänks bli förverkligat på följande 
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sätt. De 40 först fullgjorda manskapsmånaderna ger ingen pension. För 
var och en av de därpå följande månaderna utgår en viss procent av 
basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring, dvs. med p procent för 
varje månad fullgjord före 40 år, med 2 p procent för var och en av 
de 80 först fullgjorda obligatoriska månaderna efter 40 år samt med 3 p 
procent för varje övrig månad. Procenttalet p sätts så att den önskade 
pensionsnivån uppnås. 

En årspension på ca 18 000 kr. vid nuvarande levnadskostnadsnivå 
bedöms av kommitten ge full försörjning och skall därför utgå då 
pensionen börjar lyftas vid 60 års ålder. Pension från 55 år eller den 
senare tidpunkt då ditt till pension inträtt, föreslås utgå med ett 

belopp för varje månad utöver de 40 först fullgjorda, som utgör 0,45 % 
av basbeloppet för månad fullgjord före 40 år, 0,90 % för månad till

hörande de 80 först fullgjorda månaderna efter 40 år samt 1,35 % för 
månad därefter. Den sålunda beräknade sjömanspensionen bör dock enligt 
kommitten maximeras till ett belopp motsvarande ett och ett halvt bas
belopp. 

För kontinuitetens skull måste under en övergångstid pensionsrätt 
kunna byggas upp, antingen enligt nu gällande reglemente eller enligt 
de nya regler som föreslås. Kvalificering bör dock inte kunna ske en
ligt båda reglementena samtidigt. Kvalificering för pension enligt nu· 
varande reglemente bör således upphöra när det nya reglementet träder 
i kraft. Vid tillämpningen av det nya reglementet måste då beaktas 
även seglationstider före dess ikrafttriidande. Var och en som är kvali
ficerad och som uppnått föreskriven pcnsionsålder föreslås sålunda få 
rätt till pension enligt det nya reglementet även om pension redan ut
går från HP A. Detta innebtir bl. a. att all seglation före 60 års ålder 
som fullgjorts innan pension enligt det nya reglementet börjat utgå med
räknas, alltså även sådan tid som inscglats sedan pension enligt äldre 
reglementen tillträtts. 

De som redan uppbär pension från HP A bör emellertid inte få stör
re förmåner totalt sett än andra. Ber[ikningen av den nya pensionen 
bör därför göras så att den totala pensionsförmånen under hela pen
sionstiden blir i möjligaste mån oberoende av om vederbörande tidi
gare uppbär pension från HP A. 

När det av kommitten föreslagna reglementet börjat tillämpas, bör 

samtliga som är kvalificerade för den nya pensionen bland pensions
tagarna hos HP A utan särskild ansökan få sina äldre pensioner utbyt

ta mot pensioner enligt de föreslagna bestämmelserna, om detta är 
fördelaktigare. Med detta förslag blir det nya pensionssystemet fullt ut

byggt redan från starten. 

ö v er g ån g s b e s t ä mm e I se r . Eftersom sjömansj:>ensionering
ens samlade fonder visar stort överskott finns ekonomiska förutsätt
ningar för att reducera nivåskillnaden mellan de olika pensionerings-
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systemen genom att förbättra pensionsfäget för dem som inte kan få 
pension enligt det nya reglementet och som fyllt 50 år när reglementet 
träder i kraft. Dessa sjömän har inte samma möjligheter som de yngre 
att genom fortsatt seglation anpassa sig till de nya kraven. En övergångs
bestämmelse föreslås därför av kommitten för sjömän som fyller 50 
år eller mer det år reglementet träder i kraft innebärande att de som· 
har minst 80 seglationsmånader från 30 års ålder ges pension enligt 
det nya reglementets grunder. Pension enligt övergångsbestämmelsen 
får ersätta pension enligt äldre reglementen om det är förmånligare för 
pensionstagaren. Även i de fall då 40 månader inte uppnås efter 40 års 
ålder bör, enligt kommittens uppfattning, pension utgå. 

I fråga om utländska sjömän anser kommitten att dessa bör få kvali
ficera sig för pension och kunna få övergångspension på samma vill
kor som svenska sjömän. 

Förstärkning av manskapspensioner enligt 
1 9 4 4 å r s o e h t i d i g a r e r e g 1 e m e n t e n. Seglationstid före 
år 1961 ger en väsentligt lägre pension än tid därefter. Särskilt låg är 
pensionen för månader fullgjorda före år 1939. Ju längre tillbaka i tiden 
seglationen inträffade, desto lägre blir pensionen. Kommitten föreslår 
därför att pension enligt 1944 års reglemente, avgifts- och tilläggspen
sionerna sammantagna, ävensom pension enligt 1864 och 1939 års regle
menten, förstärks och görs vi\rdebeständig för manskap, som fyller 50 
år eller mer under det år det nya reglementet träder i kraft. Förstärk
ningen avses utgå till alla i nämnda åldrar, således även till dem som 
redan uppbär manskapspension. Pensionerna kan vara temporära eller 
livsvariga. Enligt 1944 års reglemente skall alla ha fullgjort minst 36 
seglationsmånader. De som har kortare seglationstid och endast kan 
emotse återbetalning av erlagda hyresavgifter omfattas inte av kom
mittens förslag. 

Det förekommer att manskap även kan redovisa viss tid som befäl. 
Sådan tid före år 1961 ger dem pensionsrätt. Det pensionsbelopp som 
enligt förslaget skall höjas, kan således innehålla pension för såväl be
fäls- som manskapstid. Avgörande är att vederbörande tillhör manskaps
klassen. 

Med hänsyn tagen till övriga ändamål bedömer kommitten fonderna 
medge en höjning med 100 % av den pension som utgår enligt 1944 
års reglemente, avgifts- och tilläggspensionerna sammantagna, liksom 
tidigare reglementen. Den totala pensionen föreslås vidare v~irdesäkrad 
inte bara i den del pensionen utgår enligt 1944 års reglemente utan 
även i den del som kan utgå enligt 1961 års reglemente. 

Kommitten pekar på att det finns ett antal ombordanställda som 
under sin seglationstid före år 1961 inte var inskrivna i sjömanshus 
och som därför får pension endast efter 1961 års reglemente. Kommit
tens förslag innebär inte någon pensionshöjning för deras del, men 
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däremot att de får sin pension vlirdebeständig. 
Ett specialproblem är förenat med att ett mindre antal pensioner en

ligt 1944 års reglemente är livsvariga. Dessa bör, framhåller kommit
ten, också komma i åtnjutande av pcnsionsförstärkningen, men det nya 
reglementets huvudregler och övergångsregeln kan givetvis endast till
lämpas för beräkning av temporär pension. Det kan tänkas fall då en 
så beriiknad temporär pension framstår som förmånligare; totalt sett, 
iin den äldre livsvariga pensionen inkl. förstärkning. I så fall bör 
ett utbyte kunna ske, dock endast om den pensionsberfötigade medger 
det. 

Förstärkning av befälspensioner enligt 1944 

å r s o c h t i d i g a r e r e g I e m e n t e n. I fråga om befäl måste 
beaktas att deras situation avviker från manskapets. Nlir 1961 års 
reglemente trädde i kraft innebar det en avveckling av befälets anslut
ning till sjömanspensioneringen i HP A. För befälets del kvarstod år 
1961 endast de pensionsrätter de dessförinnan förvärvat enligt äldre 
reglemente. Det bör i detta sammanhang beaktas, framhåller kommit
ten, att både befäls- och manskapstid ligger till grund för de pensio
ner som ges inom befälsklassen lika väl som inom manskapsklassen. 
En förstärkning av 1944 års pensioner bör därför kunna ske liven inom 
befälskl assen. 

Befälet stod visserligen kvar i HP A till år 1961, men långt dessför
innan hade en särskild befälspensioncring införts. Redan från år 1938 
har flertalet befäl kunnat bygga upp sin speciella pensionsrätt. En
dast vissa mindre grupper har anslutits senare. I åtskilliga fall har för 
övrigt även anställningstidcr före år 1938 beaktats. Endast anställnings
tid från 25 års ålder räknas. Det innebär i stort sett att befäl födda 
1913 eller senare har möjligheter att vinna full pension i SPK. Där är 
emellertid pensionsåldern högre än hos HP A. Befäl får HP A-pension 
från 60 år och några år senare tilldelas de normalt en väsentligt större 
pension från SPK. Det innebär att de då får livsvarig pension från två 
håll. 

Även bland befäl kan urskiljas en grupp som är sämre ställd i pen· 
sionshänseendc än övriga. Beaktas de förmåner pensioneringen i SPK 
ger framstår även här de iildsta som minst gynnade. Åldersgränsen lig
ger dock viisentligt högre. Kommitten föreslår att pensionsförstärkning
en begränsas till dem som fyllt 60 år det år då det nya pensions
systemet träder i kraft. Pcnsionsförstärkning kommer således endast 

att utgå till sådant befäl som redan uppnått pensionsåldern. De repre
senterar dock ganska många årsklasser eftersom pensionen är livs
varig. 

Eftersom det föreslagna pensionsreglemcntct liksom 1961 års regle
mente endast avser manskap, kan den i det föregående beskrivna över
gångsregeln inte tillämpas på dem som får befälspcnsion från HP A, 
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bortsett från det fåtal som haft så lång seglationstid som manskap att 
de fyller de givna kvalificeringsreglerna. Frånsett dessa undantagsfall 
kan, enligt kommittens mening, för befäl endast pensionsförstärkningen 
med 100 % komma ifråga. 

Det är emellertid från olika synpunkter önskvärt att denna pensione
ring snabbt avvecklas. Kommitten föreslår därför, att sjöman som kan 
antas få pension i befälsklass får byta ut sin pensionsrätt efter ansö
k.m inom ett år från det att han erhöll underrättelse om denna rättig

het mot ett kontant utbetalt kapitalbelopp under förutsättning att han 
inte fyllt 55 år och har god hälsa, eller mot ett fondkapital att över
föras till SPK för förbättring av hans pensionsrätt där under förut
sättning att han inte fyllt 65 år och att SPK lämnar sitt medgivande. 

Enligt övergångsbestämmelserna till 1961 års reglemente kdivs för 
återbetalning av erlagda hyresavgifter före pensionsåldern att veder
börande dokumenterat sig som befäl genom sin befattning under de 
senaste tolv månadernas seglation. En friare bedömning är önskvärd 
för att få en snabb avveckling. Kommitten föreslår därför att denna 
rätt till förtidsåterbetalning skall tillkomma den som kan antas bli hän
förd till befälsklass vid en återbetalning först efter uppnådd pensions

ålder. 
Samordning av sjömanspension med andra 

s a m t i d i g t u t g å e n d e f ö r m å n e r. Kommitten har i sitt 
förslag gått igenom de förmåner av olika slag som ryms inom lagen 
om allmän försäkring och lagen om yrkesskadeförsäkring. Flertalet av 
dessa förmåner är av sådan natur att de bör kunna utgå till en sjö
manspensionstagare utan att dennes sjömanspension påverkas. Endast 
förtidspension från folkpensioneringen och tilläggspensioneringen samt 
livränta till skadad från yrkesskadeförsäkringen behöver, enligt kom
mittens uppfattning, bedömas särskilt. 

En lämplig avvägning finner kommitten kunna nås genom sam
ordningsregler som går ut på att sjömanspensionen minskas med allmän 
pension i form av förtidspension (sjukbidrag) och livränta från yrkes

skadeförsäkringen i den mån sammanlagda beloppen överstiger högsta 
sjömanspension som utgår från och med 60 år, varvid sjömanspensio

nen dock alltid skall utgå med minst en tredjedel. Inkomstprövade för
måner och tillägg beaktas däremot inte i detta sammanhang. 

Det finns, framhåller kommitten, anledning att uppmärksamma den 
speciella situationen för dem som väntat till efter 60 år med att ta ut 
sjömanspension. De får då en årspension som till pensionsperiodens 
utgång ger ungefär samma pensionssumma som de skulle fått om de 

börjat lyfta pension från 60 års ålder. Den del av pensionen som 
ligger över 60-årsnivån har en speciell karaktär. Den kan sägas vara 
utbetalningstekniskt betingad och är oberoende av försörjningssynpunk
ter. En rimlig lösning bör, enligt kommitten, vara att vid samordningen 
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räkna med det pensionsbelopp som skulle utgått vid 60 år och dra detta 
från det faktiska, högre pensionsbcloppet. 

Det bör till sist observeras att en sjömanspensionstagare kan upp
bära förmåner från utlandet. Får han förtidspension enligt svensk lag, 
blir eventuella utländska förmåner av jämförlig art beaktade om han 
inte är bosatt i Sverige. Är han bosatt i Sverige ankommer det på 
den utländske förmånsgivaren att ta ställning. Utländsk yrkesskadeliv
ränta jämställs alltid med svensk vid tillämpningen av samordningsreg
lerna. Även bland pensionstagare, som inte har förtidspension eller 

svensk livränta, kan finnas sådana som har exempelvis livränta efter 
yrkesskada vid anställning utomlands, till sjöss eller i land. Sådana för
måner bör beaktas och behandlas som svenska i samordningshänseende. 
Antalet fall torde dock bli litet, eftersom sjömanspensionen förutsätter 
att vederbörande, svensk eller utlänning, varit knuten till den svenska 
handelsflottan en större del av sitt arbetsliv i högre ålder. Det är inte 
heller uteslutet att en del skulle kunna ha sjömanspension även från an
nat land. En sådan pension får då antas vara grundad på tjänstgöring 
under andra tider än de som legat till grund för den svenska sjömans
pensionen. Den utländska pensionen kan i så fall betraktas som ett 
komplement till den svenska, som måste vara relativt låg och bör för
bli orubbad. 

S j ö m a n s p e n s i o n e r i n g s f o n d e r n a o c h d e r a s b e
h å 11 n in g. Hyresavgifts- och tilläggspensionsfonderna svarar för pen
sioner och återbetalning av erlagda hyresavgifter enligt 1944 års regle
mente. Från tilläggspensionsfonden bestrids även kostnaderna för frivilli
ga pensioner enligt 1944 års reglemente och för pensioner enligt 1864 och 
1939 års reglementen. Ränteinkomsterna är numera de enda medel som 
tillförs dessa fonder. Sjömanspensionsfonden svarar för pensioner enligt 
1961 års reglemente. Denna fond tillförs utöver sina ränteinkomster 
även inflytande redareavgifter sedan medel avdelats för att täcka ad
ministrationskostnaderna för HP A. 

Pensionsutbetalningarna har under senare år uppgått till belopp något 
understigande de inkomster redareavgifterna gett. Fonderna har där
för sammantagna fått avsevärda förstärkningar och deras sammanlag
da behållning har ökat snabbt. 

Fondernas utveckling framgår av följande tablå. 

Behållning den 
30.6 i milj. kr. 1964 1965 1966 1967 1968' 1969 1970 

Tilläggspensionsfonden 29,3 28,l 26,8 25,4 24,0 22,6 21,l 
Hy resa vgiftsfonden 85,1 88,2 91,5 95,4 99,4 103,6 108,2 
Sjömanspensionsfonden 10,7 15,0 19,5 24,5 29,8 35,7 41,6 

125,1 131,3 137,8 145.3 153,2 161,9 170,9 

Fonderna sammantagna beräknas av kommitten fortsätta att öka 
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under den tid nu gällande pensionsbestämmelser består. 

Med anledning av pensionsutbetalningarnas utveckling under de se

naste åren och under förutsättning av oförändrade inkomster av redare
avgifter beräknas fondernas st1illning den 1 januari 1972 vara följan
de (milj. kr.). 

Tiföggspensionsfonden 
Hyresavgiftsfonden 
Sjömanspensionsfonden 

18,7 
115,6 

50,7 

185,0 

Om nuvarande reglemente består 1innu ett år torde de samlade fon

derna öka ytterligare med uppskattningsvis ca 10 milj. kr. och deras 
behållning den 1 januari 1973 således bli i runt tal 195 milj. kr. Sam
tidigt skulle pensionsförpliktelserna enligt 1961 års reglemente och de

ras kapitaliserade värde inte v1ixa i tillnärmelsevis samma mån. 

Utöver nlimnda pensionsfonder har pensionsanstalten tre mindre fon

der för särskilda ändamål. 

Kostnaderna för pensionsförpliktelser och 

p e n si o n s f ö r s t ä r k n i n g a r. De samlade fonderna ger utöver en 

betryggande täckning för framtida pensionsförpliktelser enligt 1944 och 

1961 års reglementen ett stort överskott. Det motsvarar vid ber~ik

ningsräntan 5 % ett kapital av 81,9 milj. kr. den 1 januari 1972. Även 
den av kommitten föreslagna höjningen av pension, som utgår enligt 

1944 års reglemente, avgifts- och timiggspensionerna sammantagna, 
och 1\Jdre reglementen, kostnaderna för vlirdcbeständigheten och över
gångspensionerna, ryms inom den ram fondernas tillgångar sätter. 

D i s p o s i t i o n av f o n d e r n a. Fondmedlen beräknas bli dis
ponerade på sätt som framgår av följande tablå. 

Kapitalvärden den 1.1.1972 

Pcnsionsförpliktelscr enligt 1944 och 1961 års 
reglementen 
Pensionsförstärkning 
Övergångs pensioner 

milj. kr. 

103,1 
51,7 
16,8 

171,6 

Fondernas behållning den 1 januari 1972 beräknas som nyss nämnts 

uppgå till 185 milj. kr. Eftersom 171,6 milj. kr. blir disponerade före

ligger ett överskott av 13,4 milj. kr. överskottet är emellertid i reali

teten större. Kapitalbehoven för pensionsutbetalningarna har nämligen 

beräknats med en räntefot av 5 % medan fondernas ränteavkastning 

kan emotses bli högre än 5 % . överräntan beräknas motsvara ett kapital 

av 9,5 milj. kr. den 1 januari 1972. överskottet blir därmed reellt sett 
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22,9 milj. kr. och kan tjänstgöra som en stödfond för sjömanspen
sioneringen och då närmast för den nya pensioneringen. 

Motiven för den hittillsvarande uppdelningen av for.dkapitalet på tre 
skilda fonder, tilläggspensions-, hyresavgifts- och sjömanspensionsfon
den upphör i och med att ett nytt reglemente med föreslagen disposi
tion av medlen börjar gälla. Fonderna bör då enligt kommittens upp
fattning föras samman till en och samma fond. Något avskiljande av 

det överskott som kan beräknas tjänstgöra som slödfond för den nya 
pensioneringen bör inte ske. 

Pensionsanstalten har, som redan nämnts, därutöver tre mindre 
fonder. Sedan länge har en av dem, nämligen förvaltningskostnadsfon
den, endast i obetydlig mån fyllt sitt ändamål. Den bör enligt kommit
ten upphöra och dess medel föras till pensionsfonden. 

D en n y a p e n si o n e r i n ge n. Det är givet att kostnaderna 
för en sjömanspensionering på längre sikt blir beroende av hur man
skapsbemanningen, dvs. den givna personkretsen, kommer att framde
les ändras till sin omfattning. När rätten till pension, såsom föreslås av 
kommitten, blir koncentrerad till en begränsad krets av långtidsseglare 
kan en ändring i seglationsvanorna bli en faktor som får avgörande 
betydelse för kostnadsutvecklingen inom ett pensionssystem. Detta inne
bär, enligt kommitten. att det lir svårt att göra en långtidsbedömning, vil

ket medför att sjömanspensioncringen behöver omprövas med relativt 
korta tidsintervall. 

Administrationen av sjömanspensioneringen 
har alltsedan pensioneringens tillkomst skötts av HPA. Verkställande 
organ är enligt anstaltens instruktion (1969: 699) en direktion med fyra 
av Kungl. Maj:t utsedda ledamöter jämte anstaltens direktör. Hos an
stalten finns förutom direktören f. n. fyra anställda. 

Anstaltens uppgifter består väsentligen i behandling av pensionsan
sökningar och utbetalning av pensioner. Debitering och uppbörd av 
redareavgifter handhas numera av riksförsiikringsverket enligt lagen 
(1961: 300, iindrad senast 1971: 93) om redareavgift för sjöfolks pen
sionering. Anstaltens fondmedel förvaltas av statskontorets fondbyrå. 

Ett omfattande arbete i samband med sjömanspensioneringen består 
i fortlöpande registrering av bl. a. sjötid och pensionsgrundande lön 
och sammanställning av dylika uppgifter i sjötFinstutdrag vid aktuella 
pensionsfall. Detta arbete, som tidigare utförts vid sjömanshusen, vilar 
numera på det centrala sjömansregistret vid sjömansförmedlingen i Göte
borg. 

Kommitten har enligt sina direktiv undersökt hur den administrativa 

verksamheten vid sjömanspensioneringen skall kunna förenkla~. 

Ett nytt system för debitering och uppbörd av redareavgiften är ge
nomfört i enlighet med ett av kommitten tidigare framlagt förslag (sten
cil K 1968: 6). Genom att avgiften samordnats med redareavgiften till 
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sjuk- och yrkesskadeförsäkringarna har såväl debiteringen som uppbör
den blivit mycket enkel och de administrativa kostnaderna av mycket 
blygsam omfattning. 

Sjömanspensioneringen kräver fortlöpande insamling av uppgifter om 
sjömännens ombordanställningar. Uppgifter om sjötid och pensionsgi
vande lön hämtas ur mönstringsbesked och sjömansrullor och noteras 

på de registerkort som förs av centrala sjömansregistret över samtliga 
svenska sjömän. Registerkort förs inte över utlänningar. Sedan år 1961 
bevaras i stället mönstringsbeskeden, sorterade per person. I fråga om 

tid dessförinnan måste man utgå från de utländska sjömännens egna 
uppgifter och söka få dem bekräftade och kompletterade genom forsk
ning i sjömansrullor, mönstringsbesked och andra äldre handlingar. 

Kommittens förslag medför betydande förenklingar i fråga om upp
gifter och uppgiftsinsamling. Uppgifter behöver inte inhiimtas och no

teras för sjömän under 30 år. För dem som fyllt 30 år behövs endast 
uppgift om anställningstid. Som anställningstid skall, enligt kommit
tens förslag, räknas tid under vilken sjömansskatt erlagts och det för

utsätts att uppgifter härom skall kunna lämnas av sjömansskattekon
toret från tiden för det nya reglementets ikraftträdande. Vid beräkning 
av pension enligt det nya reglementet måste emellertid i fråga om an
ställningstider före reglementets ikraftträdande användas de uppgifter om 
sjötid som sjömansregistret noterat. 

Dessutom kan det fortlöpande uppgiftsinsamlandet förenklas i myc

ket hög grad genom anknytningen till sjömansskattekontoret som upp
giftskiilla, dvs. på samma sätt som kommittens tidigare förslag beträf
fande beräkning av redarea vgift. 

F. n. förbereds övergång till ADB vid sjömansskattekontoret. Det 
bör därför bli möjligt att få de uppgifter som behövs för pensioneringen 
samlade och bevarade på det siitt som närmare skisserats av kommitten. 
Vid centrala sjömansregistret minskas arbetet i och med att de fort
löpande noteringarna av intjänad lön upphör. Sjömansregistret behöver 
emellertid tills vidare behålla sitt material, eftersom det till en del be
hövs som uppgiftskälla för andra ändamål. Samarbetet mellan sjö
mansregistret och HP A i fråga om sjötjänstutdrag för seglation före 
det nya reglementets ikraftträdande bör därför, enligt kommittens me

ning, fortsätta som hittills. 
Kommitten har även undersökt om skäl finns för att sjömanspensio

neringcns administration skall förbli i statlig regi, liksom hittills i en 
fristående organisation sådan som HP A eller som en del i en större 
organisation i anknytning till annan pensionering. Även fom1en av 

enskild kassa har prövats. 
Kommitten har emellertid funnit att övervägande skäl talar för att 

pensioneringen sköts i statlig regi. Införandet av ett nytt reglemente 
kommer att medföra en extra belastning i övergångsskeclet. Det är då 
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viktigt att den erfarenhet som finns samlad inom HP A bevaras under 
ett antal år. 

Att förlägga sjömanspensioneringen till annat statligt organ och nå 
en anknytning till annan pensionering anser kommitten inte i nuva
rande läge innebära några fördelar. HP A bör därför tills vidare bestå 
och som hittills svara för sjömanspensioneringen. På längre sikt kan det 
emellertid visa sig att verksamheten medför så ringa arbetsbelastning 
att en fristående organisation framstår som obehövlig. Kommitten för
utsätter vid sina överviiganden att statskontorets fondbyrå liksom hittills 
svarar för fondförvaltningen. 

Remissyttranden 

Riksförsäkringsverket. statskontoret, f örsäkringsinspektionen, riksre

visionsverket, arbetsmarknadsstyrelsen, SPK, Sveriges redareförening 

och Svenska sjöfolks/ örbundet tillstyrker med några smärre påpekanden 
kommittens förslag. 

Riksförsäkringsverket erinrar beträffande s k ä 1 e n f ö r e n s ä r
s k i 1 d s j ö m a n s p e n si o n er in g om de förblittringar som på 
senare tid skett i fråga om möjligheterna att få förtidspension enligt all
männa regler och framhåller att de nya reglerna för erhållande av så
dan pension torde avsev~irt öka möjligheterna även för svenska och 
andra nordiska sjömän att få förtidspension, vilket i någon mån försva
gar skälen för en särskild sjömanspensionering. 

Sjöfartsverket framhåller i fråga om s j öm ans p ens i·o ner i n g

e n s m o t t a g ark r e t s det riktiga i den av kommitten kraftigt un
derstrukna principen att koncentrera pcnsionsrätten till dem som va
rit verksamma inom yrket under hela eller större delen av sin aktiva tid 
samt att tyngdpunkten för pensionsrätt förläggs till seglationstid vid rela
tivt hög ålder. 

Sjöfartsverket anser emellertid i likhet med HPA att obehörigt be
fäl kommer att missgynnas. 

SPK har förklarat sig vara beredd att - i det fall sjöman· i befälsklass 
hcglir att få sin pensionsrätt enligt 1944 års reglemente i HP A utbytt 
mot ett fondkapital - motta fondkapitalet och gottskriva detta för för

bättring av vederbörandes ålderspension från SPK. 

Sjö/ artsverket och HP A finner i fråga om f ö r m ån s sy s t e m e t s 

ut form ni n g det mindre skäligt att en sjöman som seglat i 120 må
nader skulle erhålla full pension medan den som endast seglat i 119 
månader inte får någon pension alls. Sjöfartsverket påpekar vidare att 
förslaget att såsom kvalificerandc seglationstid skall räknas den fal, 
under vilken sjöman erlägger sjömansskatt, gynnar rederianställd sjö
man på så sätt, att för denne erläggs sjömansskatt för hela året även 
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om han har semester eller annan ledighet. Den icke redcriansfällde sjö
mannen kommer emellertid endast att gottskrivas den verkliga segla
tionstiden. Enligt verkets uppfattning bör därför den verkliga segla
tionstiden ligga ti\I grund för pensionsberäkningarna. 

HPA finner i fråga om förslaget om förstärkning av pen
sioner enligt 1944 års och tidigare reglementen 
grundprincipen, att alla pensioner enligt 1944 års och tidigare regle
menten höjs med 100 % , rimlig och fätthanterlig liksom föreskriften att 
de för framtiden blir värdebestiindiga. HPA skulle dock gärna se att 
pensioner enligt 1864 och 1939 års reglementen höjdes med 200 % . Det 
skulle kosta HPA förhållandevis litet att genom en tredubbling av det 
nominella beloppet hjälpligt åtcrstä\la dessa pensioners realvärde. 

I vad avser samordning av sjömans pension med 
a n d r a s a m t i d i g t u t g å e n d e f ö r m å n e r framhåller riks

f örsäkringsverk et att eftersom reglerna för en sådan samordning bör vara 
enkla och lätti!Himpade, synes de av kommitten föreslagna reglerna kun
na godtas trots de nackdelar i det enskilda fallet som schablonregler av 
den föreslagna typen kan medföra. Statens persona/pensionsverk påpe
kar att statliga tjänstepensionsförmåner enligt ·statens allmänna tjänste
pcnsionsreglemente med tilläggsbestämmelser skall avvligas med hänsyn 
till sjömanspension och framhåller att det bör ankomma på statens 
avtalsverk att övervliga de ändringar i nlimnda samordningsbestämmelser 

som kommitteförslaget kan föranleda. 
HP A erinrar om de f i n a n s i er i n g s s v år i g h e t e r som föl

jer med minskningen av antalet aktiva sjömlin och den därmed samman
hlingande bristande proportionen mellan antalet aktiva avgiftsbetalande 
sjömän och antalet inte längre tjänstgörande pensionslyftande sjömän. 
Vidare konstaterar HPA att kommitten inte behandlat frågan om den 
bristande värdebeständigheten hos fonderna inom anstalten. 

Riksförsiikringsverket framhåller att det är av vikt att ad min is
t r a t i o n en ordnas så att samordningsreglerna för de olika pensions
formerna effektivt kan följas. HP A erinrar om att anstalten redan nu är 

fullt sysselsatt med det löpande arbetet och förutser att ett genomfö

rande av kommittens förslag kommer att kräva ökade resurser. 

Målet vid en övergång till ett nytt pensionsreglemente bör, enligt 
statskontorets uppfattning, vara att skapa ett system med en enhetlig re
gistrering av samtliga nuvarande och presumtiva pensionstagare. Hit
hörande och andra frågor avseende det administrativa förfarandet mås
te ytterligare undersökas av berörda organ. Statskontoret förklarar sig 
vara berett att medverka i detta arbete. 

Riksskatteverket erinrar om att uppläggningen visserligen är klar av 
ett sjömansskatteregister på magnetband avseende i huvudsak sjömän 
som är nordiska medborgare jämte andra i Norden bosatta sjömän, men 
framhåller samtidigt att verket inte har för avsikt att införa andra sjö-
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män i registret. Uppgifter för dessa sjömiin kan därför inte lämnas på 
samma sätt som för nordiska sjömän. 

Departementschefen 

Trots de förbättringar av siomannens arbetsvillkor som skett under 
senare år lir sjömansyrket fortfarande krävande och sjömannens arbete 
siirpräglat. Med hänsyn till påfrestningarna är det vanligt att de som 

varaktigt ägnar sig åt sjömansyrket ser sig nödsakade att i förtid lämna 
det. För många kan det då vara förenat med svårigheter att finna annat 
lämpligt arbete i land och särskilt sådant arbete där yrkeskunskaperna 
från sjömanstjänsten kan tillgodogöras. 

När grunderna för det pensionsreglemente som nu gäller framlades år 
1961 (prop. 1961: 80. SU 1961: 112, rskr 1961: 281), underströk före
dragande tlepartemcntschefen att det var betydelsefullt att de som vi
sar sig lämpliga för yrket stimuleras att stanna kvar och bidra till att 
skapa en stabil och yrkesskicklig sjömanskår. Olika reformer på sjö
fartsområtlct hade till stor del varit inriktade på att söka häva instabili
teten inom sjömanskårcn och höja dess kvalitet yrkesmässigt. Den sär
skilda sjöfolkspensioneringen hade en viktig uppgift att fylla i detta 

sammanhang. En väl avvägd pension som utgår från den levnadsålder 
när påfrestningarna inom sjömansyrket i allmänhet gör sig miirkbara 
borde, framhöll departementschefen, kunna minska de betänkligheter 
hos många sjömän att fortsätta i yrket som. hängde samman med be

kymmer för ålderdomsförsörjningen. 
I vilken utstrtickning den slirskilda sjömanspensioneringen - som 

funnits under lång tid och som ger rätt till viss p..:nsion från en lägre 
ålder än den vanliga - haft någon stabiliserande verkan är omöjligt 
att avgöra. Sjömansyrket har emellertid sedan Hinge varit och är up
penbarligen fortfarande ett utpräglat genomgångsyrke. Omsättningen 
bland manskap [ir stor, väsentligt större lin den bland befäl. Situationen 
kan dock komma att ändr:::s. Viixande krav på yrkeskunskaper till
sammans med förbättrade arbetsbetingelser och sociala förmåner kan få 
betydelse för en utveckling mot större stabilitet. 

De skäl för en särskild pensionering av sjöfolk som följer av yrkets 
särprägel i olika avseenden kan inte anses glilla för sådana som endast 
seglat en kortare tid och som långt före pensionsåldern lämnat sjömans
yrket. Med hiinsyn härtill har pensionsrätten enligt nu gällande regle
mente av år 1961 koncentrerats till den kategori manskap som har lång 
scglationstid. Trots detta kan med de kvalifikationskrav som nu gäller 
den som påmönstrar före 20-årsåldcrn och sedan stannar i yrket ha 
intjänat rföt till sjömanspension redan i 30-35-årsåldern. Aven om han 
då byter yrke, kan han vid fyllda 55 år börja lyfta sjömanspcnsion. 

Vid utformningen av ett nytt pensionssystem för sjömän bör, mot 

6 Riksdagen 1972. 1 saml. Nr 1. Bil. 8 
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bakgrunden av vad jag anfört, ytterligare koncentration av pensions
rätten ske till de sjömän i manskapsgrad som varit verksamma inom 
yrket under hela eller större delen av sin aktiva tid, dvs. verkliga lång
tidsseglare. Större krav i fråga om anställningstid till sjöss - seglations
tid - bör sålunda ställas för rätt till pension. Bl. a. bör seglation i högre 
ålder ges större vikt än seglation i unga år. 

Den avgränsning av pensionstagarkretsen som görs i 1961 års regle

mente innebär att sjömanspensioneringen förbehålls sådana ombordan
ställda som antagits av redaren eller befälhavaren och inte tillhör far
tygs- eller maskinbefälet eller är radiotelegrafist eller ekonomiföre
ståndare. Det är emellertid inte ovanligt att en sjöman utan befälsbehö
righet temporärt påmönstrar i en befattning som befäl. Han kan alltså 
omväxlande vara manskap och befäl. Sjömanspensionskommitten har fö
reslagit att vid avgörandet om frågan om en sjöman är pensionsberättigad 
eller inte hänsyn hör tas även till befälstiden. Jag delar denna uppfatt
ning. överväger manskapstiden bör givetvis vederbörande räknas som 

manskap. 
Skulle inte manskapstiden kvalificera för pension, bör enligt kommit

tens förslag, eventuell befälstid endast tillgodoräknas, om den pensions
sökande efter 30 års ålder seglat mer än halva tiden som manskap. 
Sjöfartsverket och HP A har pekat på det mindre lämpliga i en sådan 
snäv avgränsning. Mot bakgrunden av den befalsbrist som under lång 
tid rått inom den svenska handelsflottan - vilket medfört att ett stort 
antal sjömän under lång tid seglat som obehörigt befäl - delar jag an
givna remissinstansers uppfattning att den föreslagna avgriinsningen 
skulle bli väl snäv. Syftet med sjömanspensioneringen synes bättre 
kunna nås, om det kravet ställs att minst hälften av den erforderliga 
kvalificeringstiden för rätt till pension skall ha fullgjorts i manskaps
ställning. På detta slitt undviks att en sjöman förlorar sin rlitt till pen
sion genom att kvarstå i tjänst som befäl så länge att befälstiden efter 
30-årsåldern blir fängre än manskapstidcn. 

I fråga om utfändska sjömäns möjligheter att kvalificera sig för 
svensk sjömanspension har kommitten understrukit att nu gällande krav 
på att de oavbrutet frän 50 års ålder skall ha varit mantalsskrivna i Sve
rige visat sig utestänga utfändska sjömän från rätten till sjömanspension. 
Jag finner det dlirför ändamålsenligt att - som kommitten föreslår -
även utländsk sjöman, som vid uppnådd pensionsålder fyller kraven i 
fråga om seglationstid för rätt till pension, skall ha samma pensionsrlitt 
som svensk sjöman. Det förhållandet att den utländske sjömannen fyl
ler dessa krav innebär att han ägnat större delen av sitt yrkesliv i högre 

ålder åt svensk sjöfart. 
Pensionens storlek bör, enligt kommittens förslag, endast vara be

roende av antalet manskapsmånader och utgå med lika belopp för alla 
oavsett arbetsinkomsten. Vidare föreslås pensionsnivån Uiggas så att 
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full pension vid 55 år ger ett vtisentligt bidrag till försörjningen men 
först vid högre ålder ger en godtagbar försörjning. Var och en bör, 
enligt kommittens uppfattning, kunna vlilja den för honom lämpligaste 
pensionsåldern, utan att det sammanlagda pcnsionsbeloppct nämnvärt 
påverkas. Som övre gräns för en senareläggning av pensionsuttaget med 
förhöjt pensionsbelopp som följd har kommitten föreslagit 62 år. Det 
skulle då återstå fem år tills sjömannen blir beriittigad till allmän pen
sion. För att sjömanspcnsioneringen skall bli värdebeständig föreslår 
kommitten, att pensionsbeloppet slitts i förhållande till det basbelopp 
som fastsHills enligt 1 kap. 6 § lagen (1962: 381) om allmän försäkring. 
Jag finner ingen anledning att frångå kommittens förslag i nu berörda 
avseenden. 

Kommitten h1ivdltr att en bcstlimd gräns måste sättas för den krets 
som skall få pension och att det då 1ir oundvikligt att en enstaka segla
tionsrnånad kan bli avgörande för rätten att få pension. För att ditt till 
pension skall inträda föreslår kommitten att minst 120 seglationsmåna
der frftn 30 år, varav minst 80 efter 40 år, uppnåtts vid senast 60 år. 

De 40 först fullgjorda manskapsmånaderna skall, enligt kommitten, inte 
ge nftgon pension. För var och en av de därpå följ:mde månaderna be
räknas pensionen efter viss procent av basbeloppet i överensstämmelse 
med reglerna i lagen om allm1in förs~ikring. Berlikningen föreslås ske 
p<l följande sätt. Varje månad fullgjord före 40 års ålder ges vikten p· 
procent (0,45 % ), varje mtmad fullgjord efter 40 års ålder ges vikten 
2 p procent (0,90 % ) intill dess att 80 månader fullgjorts. Tid full-· 

gjord d1irefter ges vikten 3 p procent (1,35 %). 

Det av kommitten föreslagna ber:ikningsstittet innebär, att sjöman 
blir pensionsherfötigad efter att ha tjänstgjort under minst 15 år om 
åtta seglationsmånadcr (120 månader) efter fyllda 30 år, såvida minst 
tio sådana år (80 månader) fullgjorts efter fyllda 40 år. Den som varit till 
sjöss åtta månader per ftr efter 30 ftrs ålder har, enligt kommittens för
slag, kvalificerat sig för pension redan vid fyllda 50 år. Kommitten har 
dessutom föreslagit, att kvalificering skall kunna ske intill 60 års ttlder. 

Sjöfartsverkel och HPA har i sina yttranden anm:irkt, att det före
slagna systemet inncbifr att sjöman som seglat i 120 månader får pen
sion medan den som seglat i endast J 19 månader inte for pension. Mot 
bakgrund av vad jag nu redovisat synes den omsnindigheten att en 
gräns dras vid 120 månad:.!r dock inte innehiira någon större olä

genhet, eftersom sjömlinnen vid ett genomförande av kommittens för
slag ges goda miijiighcter att sj1ilva konstatera när de kvalificerat sig 
för pension. Jag förordar därför det av kommitten utarbetade systemet 
för bcr~ikning av kvalifikationstid. Det av kommitten föreslagna syste

met att fördela den pensionsgrundande tiden i grupper med olika vikter 
finner jag fodamå!senligt. Även bediimningen att maximipensionen från 
55 år får motsvara }1i;gst ett och ett halvt b:!shclopp delar jag. 
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Kommitten har föreslagit att all kvalificering skall ske enligt det nya 
reglementet i och med att det nya pensioneringssystcmet träder i kraft. 
Vid tillämpningen av det nya reglementet bör iivcn scglationstid före 
reglementets ikraftträdande beaktas. Var och en som genom sin segla

tion är kvalificerad och som uppnått föreskriven pensionsålder bör så
ledes få rätt till pension enligt det nya reglementet. Även sådan tid som 
seglats in sedan pension enligt äldre reglementen tillträtts föreslås bli 
pensionsgrundande. Jag delar kommittens uppfattning i detta avseende 
men understryker i likhet med kommitten att beräkningen av den nya 
pensionen hör ske på så sätt att den totala pensionen i möjlig mån blir 
oberoende av tidigare uppburen pension från HP A. Den som redan upp
burit pension från HP A hör alltså inte totalt sett få större förmåner än 
andra. 

De nya sjömanspensionerna innebär en icke oväsentlig förbättring 
i förhållande till nuläget. Kommitten föreslår att nivåskillnaden mellan 

pension enligt nu gällande resp. det föreslagna pensioneringssystemet 
skall minskas genom att pensionsläget förbättras för manskap oavsett 
nationalitet som inte får pension enligt det nya reglementet och dem 
som fyllt 50 år när reglementet träder i kraft. Dessa sjömiin har ju inte 
haft samma möjligheter som de yngre att genom fortsatt seglation an

passa sig till de nya seglationskraven. 

Kommittens förslag i denna del innebär att utgående manskaps
pensioner enligt 1944 års och tidigare reglementen fördubblas och görs 
värdebeständiga. Samma förstärkning av de befälspcnsioner som utgår 
från HP A bör enligt kommittens uppfattning utgå till befäl som redan 
nått pensionsåldcrn 60 år. Sjömän som kan antas få pension i befäls
klass bör få byta sin pensionsriitt mot ett kontant kapitalbelopp. Detta 
belopp bör kunna bytas mot ett fondkapital att överföras till sjöbefälets 
pensionskassa för att en förbättring av pensionsrätten på av kommitten 
närmare angivna villkor skall kunna ske hos kassan. Som framgått av 
det föregående har pensionskassan förklarat sig beredd mottaga sådant 

fondkapital. 
De föreslagna förbättringarna av pensionerna enligt nu g1illande reg

lementen anser jag vara en högst rimlig social åtgärd. Om de genom
förs kommer de emellertid att medföra en ökad belastning på de pen
sionsfonder som förvaltas av HPA. Kommitten har dock konstaterat 
att dessa fonder sammantagna visar ett stort överskott som v~il förslår 
till att täcka de förbättrade förmånerna. Med h~insyn härtill har jag 

inga betänkligheter mot att bitrfala kommittens förslag i denna del. 
Kommitten har lagt fram förslag om samordning av sjömanspension 

med andra samtidigt utgående förmåner och förordar att sjömanspension 
efter friläggning av viss del av förmånen skall minskas med allmän pen
sion i form av förtidspension (sjukbidrag) och livränta från yrkesskade
försäkringen till skadad. Jag kan i stora drag ansluta mig till kommit
tens förslag i detta avseende. Riksförsäkringsverket har påpekat att vissa 
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effekter kan uppkomma i samordningshänseende på grund av att änke
pension från den allmänna pensioneringen inte ingår i samordningen. 
Även om sådana effekter måste antas vara tämligen sällan förekommanc 
de får denna fråga i likhet med andra samordningsfrågor övervägas ytter
ligare i samband med den närmare utformningen av det nya pensions
reglementet. 

Kommitten framhåller vidare att den nuvarande fördelningen av 
fondkapitalet på tre olika fonder inte längre är motiverad om det före

slagna reglementet sätts i kraft liksom att förvaltningskostnadsfonden 
inte längre fyller avsett ändamål. Jag delar kommittens uppfattning 
även i denna del och förordar att de fyra fonderna förs samman till en 
enda fond. 

I administrativt hänseende inneblir kommittens förslag enligt min 
uppfattning betydande förenklingar. Vissa erinringar har dock gjorts 
av sjöfartsverket mot förslaget att som anställningstid skall räknas tid 

under vilken sjömansskatt erlagts. Verket pekar på att denna beriiknings
nietod gynnar de rederianställda sjömännen som betalar sjömansskatt 
även för tid som inte är seglationstid i egentlig mening, såsom semester 
och annan ledighet. Endast den verkliga seglationstiden bör enligt sjö
fartsverket d;irför ligga till grund för pensionsberäkningen. 

För min del har jag inte funnit anledning till en från kommitten 
avvikande uppfattning. 

Kommittens överväganden angående HP A:s fortsatta verksamhet de
lar jag och förordar att organisationen bibehålls oförändrad dock med 
möjlighet för HP A att ans@la en ytterligare kontorist. 

Det torde få ankomma på Kungl. Maj:t att i huvudsaklig överens
stämmelse med vad som anförts i det föregående meddela närmare 
föreskrifter om den fortsatta sjömanspensioneringen, vilkep i sin änd
rade utformning bör trilda i tillämpning den 1 juli 1972. I sammanhang
et förutsätter jag att fondmedlen även framdeles förvaltas av stats
kontorct. 

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t 
föreslår riksdagen att 

1. godkänna de riktlinjer för den fortsatta sjömanspensionering
en, som jag förordat i det föregående; 

2. till Handelsflottans pensionsanstalt för budgetåret 1972/73 

anvisa ett anslag av 1 000 kr. 

D 6. Bidrag till vissa resor av sjöfolk 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

305 000 
365 000 

365 000 

Från anslaget utgår bidrag för att bereda sjöfolk i utrikes fart dels 
fria hemresor, dels lägre biljettkostnader för vissa resor inom landet. 
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Sjöfartsverket 

Ett lagförslag väntas träda i kraft under budgetåret 1972/73 som 
minskar kvalifikationstiden för fria hemresor fr[tn f. n. 18 månader till 
9 månader. Under förutsättning att den nya lagen träder i kraft den 
I juli 1972 bör anslaget för budgetåret 1972173 beräknas till 2 milj. kr. 

De partemcntschcf en 

I avvaktan på kommande lagförslag beräknar jag anslaget till oför
ändrat 365 000 kr. för budgetåret 1972/73. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till vissa resor av sjöfolk för budgetåret 1972/7 3 

anvisa ett förslagsanslag av 365 000 kr. 

D 7. Avsättning all handelsflottans välfärdsfond 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

561 000 
650 000 
650 000 

Enligt lagen (1948: 495, ändrad senast 1966: 54) om avgifter till väl
färdsanordningar för sjöfolk skall sjömän och redare erlägga en särskild 
välfärdsavgift med tio öre för dag och sjöman under den tid sjöman
nen är för utrikes fart påmönstrad svenskt handelsfartyg. Avgiften 
betalas till hälften av sjömannen och till hälften av redaren. Statens 
bidrag till löpande utgifter för välfärdsarbetet bestrids från förevarande 

anslag och skall uppgå till samma belopp, som inflyter i avgifter från 
sjömän och redare. Välfärdsarbetet för sjöfolk planläggs och samordnas 
av handelsflottans välfärdsråd. 

1971/72 

Personal 
Antal anställda 14 

Utgifter 
Lönekostnader 728 000 
Sjukvård 2 000 
Reseersä ttn i ngar 35 000 
Lokalkostnader 60 000 
Expenser 50 000 
Bidrag till välfärdsvcrksamhet 800 000 
Film verksamhet 1000000 
Tidningar, böcker m. m. 150 000 

2 825 000 
Inkomster 
Avgifter, räntor m. m. 2 301 000 
Avsättning till handelsflottans 
välfärdsfond 650 000 

Överskott/ underskott +126000 

+ 
' 

+ 
+ 
·!· 
+ 
+ 

Beräknad ändring 1972/73 

Rådet Departcments
chcfcn 

134 000 

5 000 
2 000 
5 000 

100 000 
450 000 

50 000 

746 000 

325 000 

+100000 

...!... 2000 
+ 5000 
+ 50000 

+ 10000 

+167000 

+ l 350 000 

+ 279 000 -167000 
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överskott eller underskott av verksamheten tillförs resp. täcks av 
handelsflottans välfärdsfond. 

Från handelsflottans välfärdsfond har dessutom för budgetåret 1971/ 
72 beviljats 175 000 kr. för väl färdsanläggningar och 50 000 kr. för 
filmvcrksamhct utöver i staten upptaget belopp. 

Handelsflottans välfiirdsråd 

Till följd av bl. a. rationaliseringsåtgärder och övergång till större 
fartyg har bemanningen i den svenska handelsflottan under den senaste 
femårsperioden nedgått med närmare 5 000 man. Välfärdsavgifterna och 
i lika mån motsvarande statsbidrag har därför minskat. Verksamheten 

har sådan stadga och omfattning att utgifterna inte utan särskild om
organisation kan skäras ned. För att den löpande verksamheten inte 
skall vara beroende av dessa i viss mån fluktuerande faktorer, finner 
rådet det angeläget att välfärdsfonden får användas till den löpande 

verksamheten för att därmed utjämna skiftningarna i inkomstposterna. 
Enligt rådets mening är fondens medel till större delen inte ändamåls
bundna. Huvudsyftet med fonden blir då att utgöra reservmedel som 
erfordras för den löpande verksamheten. För att detta syfte skall upp
nås finner rådet det erforderligt att anslag till avsättning till handels

flottans välfärdsfond beviljas med 2 milj. kr. Rådet har i detta belopp 
räknat in det statsanslag som motsvarar influtna välfärdsavgifter, vilket 
belopp beräknas till 650 000 kr. Rådet har i sammanhanget räknat med 
att få disponera 200 000 kr. för välfärdsanläggningar och 50 000 kr. -
utöver i staten upptaget belopp - för filmvcrksamhet. 

Det bokförda värdet av tillgångarna i handelsflottans välfärdsfond 
uppgick vid utgången av budgetåret 1970/71 till 10 456 000 kr. 

De partementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
650 000 kr. Från handelsflottans välfärdsfond bör dessutom under bud
getåret 1972/73 få tas i anspråk 200 000 kr. för välfärdsanläggningar 
och 50 000 kr. för filmverksamhet utöver i staten upptaget belopp. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Avsättning till handelsflottans välfärds/ond för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 650 000 kr. 

D 8. Understöd åt skärgårdsrederier m. m. 

1970171 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

597 000 

650 000 
650 000 

Från förevarande anslag bestrids avtalsenligt vissa kostnader för upp
rätthållande av båttrafiken i Stockholms skärgård. 
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Departementschefen 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Understöd åt skärgårdsrederier m. m. för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 650 000 kr. 
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E. INSTITUT M. M. 

E 1. Transportnämnden 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

865 000 
897 000 

1692000 

Transportnämnden är central myndighet för planläggningen av den 
civila transportregleringsverksamheten vid krig eller krigsfara. Nämnden 
svarar vidare för beredskapsplanläggning i fråga om transportledningen 
på landsväg, handhar tillståndsgivningen för internationella landsvägs
transporter samt fastställer rikets indelning i lokalområden för beställ
ningstrafik för godsbefordran. I nämndens arbetsuppgifter ingår även 
att fastställa allmänna grunder för uppställning av taxor för yrkesmässig 
biltrafik samt meddela föreskrifter och anvisningar för sådan trafik. 
Nämnden handhar även statsbidragsgivningen enligt kungörelsen (1965: 
201) angående statsbidrag till viss linjetrafik på landsbygden. 

Transportnämnden leds av en nämnd med fem ledamöter som utses 
av Kungl. Maj:t. Till sitt förfogande har nämnden en rådgivande delega
tion i vilken ingår nämndens ordförande samt företrädare för överbefäl
havaren. civilförsvarsstyrelsen, postverket, statens järnvägar •. statens väg
verk, sjöfartsverket, luftfartsverket, statens jordbruksnämnd och över

styrelsen för ekonomiskt försvar. 
Transportnämnden är indelad i två sektioner dels en sektion för be

redskapsärenden, dels en sektion för yrkcstrafikärenden jämte admi
nistrativa ärenden. 

1971/72 

Personal 
Handläggande personal 8 
övrig personal 5 

13 

Anslag 
Lönekostnader 783 700 

därav engångsutgifter 
Sjukvård 2 600 
Reseersättningar 31 000 
Lokalkostnader 29 600 
Expenser 50 100 

därav engångsutgifter 

Summa 897 000 
därav engångsutgifter 

6* Riksdagen 1972. 1 sam[. Nr 1. Bil. 8 

Beräknad ändring 1972/7 3 

Nämnden Departements
chefcn 

+ 2 

+ 2 

+586 000 +459000 
( +375 000) (+375 000) 

' 3 000 + 3 000 ..... 
-:- 45 000 + 39000 
+299 000 +294 000 

(+294 000) (+290 000) 

+933 000 +795000 
( +669 000) (+665 000) 
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Transportnämnden 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 130 000 kr. 

2. Transportnämndens arbetsuppgifter har under det gångna budget
året ökat i betydande omfattning särskilt vad beträffar beredskapspla
neringen. De nya arbetsuppgifterna sammanhänger i huvudsak med ut

redningar inom det ekonomiska försvaret. Dessa utredningar har inom 

nämnden fått prioriteras. Detta har medfört betydande eftersläpningar 
av andra planerade arbetsuppgifter. Nämnden bedömer de hittills in
träffade eftersläpningarna vara av så allvarlig karaktär att det ej längre 
är möjligt att med nuvarande resurser hålla beredskapsplaneringen på 
en tillfredsställande nivå. 

Beträffande arbetsbelastningen i fråga om yrkestrafikärenden medför 
den fortgående ökningen av svenska lastbilars utlandstrafik en ökning av 
arbetet med tillståndsgivningen. Det administrativa arbetet med att för
bereda årliga förhandlingar om kvoter m. m. i den internationella last
bilstrafiken ökar likaledes i och med den till allt fler länder utvidgade 

trafiken. 
Nämnden begär för nu nämnda ändamål inrättande av en byrå

direktörstjänst i Ae 27 (74 489 kr.) för beredskapsfrågor och en ama
nuenstjänst i reglerad befordringsgång (53 092 kr.) för tillståndsfrågor 

m.m. 

3. Gällande system för bilregistrering kommer att ersättas med en 
centralt bilregistcr upplagt på ADB. Detta innebär att flera av de 
system och rutiner som ingår i nämndens beredskapsplancring kan läggas 
om och basereras på ADB. Sedan det nya centrala bilrcgistret trätt i 
funktion förändras förutsättningarna för nämndens av Kungl. Maj:t 
godkända system för drivmedelsransonering. Bl. a. kommer väsentliga 
fördelar att kunna uppnås i fråga om möjligheterna att få drivmcdels
ransoneringen effektiv - ransoneringen kommer i inledningsskedet att 
kunna genomföras mycket snabbare, kontrollen av tilldelade ransoner 
underlättas osv. - varigenom stora drivmedelsmängder kan sparas. Be
hovet av kommunernas medverkan med kortutdelning vid ransoneringens 

införande reduceras väsentligt. 

Nämnden anser att systemet för drivmedelsransoncringen bör baseras 

på det nya bilregistret och framlägger därför förslag om anslag för detta 
ändamål för budgetåret 1972/73 med sammanlagt 665 000 kr. Kost
naden fördelar sig med 375 000 kr. för systemutveckling och med 
290 000 kr. under posten publikationstryck. 

De partementschef en 

Med hänvisning till sammansWllningen beräknar jag anslaget till 
1 692 000 kr. Jag har därvid bl. a. beräknat medel som engångsanvisning 
med 665 000 kr. för en omUiggning av systemet för drivmedelsransone
ring baserat på det nya bilregistret. 
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Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Transportnämnden för budgetåret 1972173 anvisa ett för

slagsanslag av l 692 000 kr., därav tre fjärdedelar att avräknas 
mot automobilskattemedlen. 

E 2. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: 
Förvaltningskostnader 

1970171 Utgift 19 043 000 
1971/72 Anslag 20 099 000 
1971173 Förslag 23 561 000 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut har till uppgift att 
inhämta tillförlitlig kännedom om Sveriges meteorologi och hydrologi 
samt att delta i det internationella samarbetet på dessa områden. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Institutet Departements-
chefen 

Personal 
Handläggande personal 61 + 5 
Övrig personal 196 +18 

257 +23 

Anslng 
Lönekostnader 14 869 000 -i-4 417 300 +2 477 000 
Sjukvard 30000 
Reseersättningar .182 000 ' 112 000 + 17 000 

därav för utrikes resor (16 000) (-) 
Lokalkostnader .I 218 000 -1- 166 000 + 162 000 
Expenser 1 315 000 + 288 000 + 144 000 
Biblioteket 13 000 + 6 000 + 1 000 
Telegramkostnader m. m. 2 522 000 -1- 847 000 + 666 000 

20149 000 +s 836 300 +3467000 

Uppbiirdsmedel 
Publikationer 50 000 5 000 5 000 

Nettoutgift 20 099 000 +s 83t 300 +3 462 000 

I institutets uppgifter ingår bl. a. att anordna och övervaka meteorolo

giska och hydrologiska observationer och m~itningar inom landet och 
att bearbeta insamlat material. Vidare handhar institutet den allmänna 
v~iderle!;stFinsten, stornwarning~tjlinsten o:h kustistjänsten samt den ci-
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vila flygväderlekstjänsten. Institutet utför undersökningar och utred
ningar på uppdrag av offentlig myndighet eller enskild. 

Institutet är organiserat på tre byråer - väderleksbyrån, klimatbyrån 
och hydrologiska byrån - vidare två fristående avdelningar - forsk
nings- och undervisningsavdelningen samt kansliavdelningen. 

Inkomster vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, som 
redovisas på driftbudgetens inkomstsida under uppbörd i statens verk
samhet, beriiknas till 18,2 milj. kr. (1971/72 17,2 milj. kr.). 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 534 '.!80 kr. 
2. Vintersjöfarten på Norrland utökas allt mer och försök görs nu 

att regelbundet ha trafik året runt vid Norrlandshamnarna. I detta syf
te anskaffas nya och kraftigare isbrytare. För att rationellt kunna ut
nyttja dessa, krävs tillförlitliga isprognoser för 5-10 dagar. Därför 
föreslås inrättandet av en tjänst som förste statsmetcorolog i Ae 27. 
Den föreslagna nya befattningshavaren skall huvudsakligen bedriva is
forskning för att institutet skall kunna lämna en tillfredsställande infor
mation till isbrytarverksamhetcn och sjöfarten (+74 489 kr.). 

3. Behov av att löpande företa ändringar i gällande dataprogram och 
skrivning av nya program kommer att finnas sedan ATESTO-syste
met satts i funktion. Detta kommer att kräva insatser på minst heltid av 
en programmerare. Institutet anser det nödvändigt att härför beräknas 
medel för en tjänst som byrådirektör i Ae 26 ( + 70 859 kr.). 

4. Antalet telefaxapparater liksom antalet drifttimmar per apparat 
har en sådan omfattning att servicearbetet ej hinns med i nödvändig 
omfattning. Då telefaxapparaturen nu har en betydligt högre grad av 
automatik än tidigare, har servicearbetet blivit mer komplicerat och tids
ödande. I samband med ATESTO-systemet kommer ytterligare elektro
niska tillsatsanordningar att byggas in i telefaxmottagarna. Även den
na typ av utrustning kommer att kräva underhåll. Många av appara
terna befinner sig dessutom i senare hälften av avskrivningstiden med 

de ökade serviceinsatser detta för med sig. För att klara detta arbete er
fordras ytterligare en tjlinst som ingenjör i Ae 19 (+41 158 kr.). 

5. Genom internationellt samarbete uppbyggs f. n. ett globalt nät av 
s. k. luft- och nederbördskemiska referensstationer. Fi"\r bearbetning av 
insamlade resultat, rådgivning till olika myndigheter bl. a. driftledning 
av ett sådant nät i Sverige - som hittills legat hos internationella meteo
rologiska institutet vid Stockholms universitet - erfordras en statsmetco

rolog i Ae 24 ( +64 163 kr.). 
6. Inom klimatbyråns instrumentavdelning erfordras med hänsyn till 

utvecklingen av det automatiska stationsnätet en ny ingcnjörstjänst i 

Ae 19 (+ 46 158 kr.). 
7. Upprepade framsfällningar har gjorts från Meteorologiska världs-
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organisationen (WMO) och Internationella civila luftfartsorganisationen 
(ICAO) om en utökning av det aerologiska nätet Ö\·er Sverige. Institu
tet föreslår med hänsyn h:irtill upprättandet av en aerologisk station i 
Kiruna. För en första etapp bcglirs en förste meteorologassistent i Ae 17 
och en. förste meteorologassistent i högst Ae 17. Kostnaderna inklusive 
kallortstillägg och obekvämtidstillägg beräknas till 104 747 kr. 

8. Personalen vid hydrologiska byråns oceanografiska avdelning av
lönas f. n. helt genom uppdrag. Avdelningen har emellertid alltmer ta

gits i anspråk för utredningar och remisser åt staten i främst miljövårds
frågor. Det synes därför angeläget att åtminstone föreståndaren avlönas 
med medel för den allmänna verksamheten. Med hänsyn härtill föreslås 
inrättandet av en tjänst som avdelningsdirektör i Bg 5. Därvid kan en 
motsvarande befattning inom uppdragsverksamheten dras in (+88 982 
kr.). 

9. Bristen på hydrologiska data har blivit alltmer kännbar för statens 
naturvårdsverk Ol:h slirskilt i södra och mellersta delen av landet har 
otillräckliga hydrologiska data medfört stora svårigheter i det löpande 
arbetet och den långsiktiga planeringen. En utredning har verkställts i 
vilken behovet av komplettering av det hydrologiska stationsnätet klar
lagts. Naturvårdsverket har dlirvid kdivt en stark ökning av antalet 
stationer. Med hänsyn till den praktiskt taget fullständiga bristen på 
personal lämplig för upprättande och skötsel av nya komplicerade sta

tioner finner institutet sig böra föreslå att åtgärder snarast möjligt vid
tas för att förbättra personalsituationen. Därför erfordras fyra förste 
hydrologassistenter i högst Ae 17 ( + 169 988 kr.). 

10. Huvuddelen av de hydrologiska data, som institutet insamlar och 
bearbetar, erhålls genom vattenföringsmlitningar. Dessa mätningar, som 
ofta måste göras i starkt strömmande vatten, kan vara synnerligen risk
fyllda. Ur arbctarskyddssynpunkt är det viktigt att den deltagande per
sonalen är tillräckligt talrik o:::h erfaren. Institutet anser det därför er
forderligt att fast anställa viss mätpersonal och beglir två tekniker i 
Ag4/Ae 13 (+72436kr.). 

11. Naturvetenskapliga forskningsrådet har begärt, att Sveriges me
teorologiska och hydrologiska institut skall överta ett nät observations
stationer för bestämning av sedimenttransportcn i landets större älvar 
med hlinsyn till deras betydelse för miljövården. För inspektion av sta
tioner och ledning av bearbetning erfordras en hydrolog i Ag 18/ Ae 22, 
för analyser av vattenprover två laboratorieassistenter i Ag 14/ Ac 16 
resp. Ag 4/ Ae 13 samt för rutinbearbetning ett kontorsbiträde i Ag 4/ 

Ae 11(+163 219 kr.). 
12. Kansliavdelningens personalsektion behöver förstärkas med en 

kansliskrivare i Ae 13 för personaladministrativa uppgifter (+38 911 
kr.). 

13. Kansliavdelningens internationella sektion, som saknar biträdes-
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personal, måste till följd av det alltmer ökande internationella sam
arbetet tillföras ett kvalific.erat bitdide, varför en tj~inst som kontors
skrivare i Ae 14 begärs (+40 682 kr.). 

14. Den ökande verksamheten vid institutet kan medföra behov 

av förstärkning av expeditionsvaktspersonalen med en expeditionsvakt 
i Ag 4/ Ae 13 (+ 36 218 kr.). 

15. Vid institutet har sedan flera år tillbaka beretts sysselsättning åt 
ett tiotal arkivarbetare. Några av dem kan under budgetåret 1972/73 
väntas uppfylla de kvalifikationer som uppställs i givna föreskrifter 
om inrättande av personliga tjänster för arkivarbetare. Med hänsyn här
till synes medel böra anvisas för beredande av personlig tjänst för två 
arkivarbetare i högst A 11 (+66 454 kr.). 

16. För arvoden till observatörer upptas ytterligare ett belopp av 
858 I 00 kr. Sitlunda iir det för att kunna vidmakthålla ett för många 
sektorer inom samhället nödvändigt klimatologiskt obserrntionsnät er
forderligt med en kraftig höjning av observationsarvodena. För budget

året 1972/73 erfordras en anslagsökning med 496 000 kr. - För att 
förhindra en fortsatt avgång av vattenståndsobservatörer och nedlägg
ning av stationer erfordras en höjning av observationsarvodena. Detta 

innebär en kostnadsökning med 30 000 kr. Därutöver behövs ytterliga
re observationspersonal för att betjäna de av institutet föreslagna nya 

vattenståndsstationerna, vilket medför ett ökat medelsbchov av 32 200 
kr. - Krav har ställts på att institutets prognosverksamhet utökas natte
tid, vilket i sin tur medför en utökning av nattobservationsnätet till en 
kostnad av 267 000 kr. - För det under punkten 11. nämnda obser
vationsnätct för bestämning av sedimenttransport erfordras medel för 
provtagararvodcn med 32 900 kr. 

17. För Telegramkostnader m. m. har upptagits en ökning med 
847 000 kr. varav 699 000 kr. hänförts till den under punkten 1. upp
tagna lönc- och prisomräkningen. 

Kungl. Maj:t har genom beslut den 6 mars 1970 lämnat institutet 
tillstånd att hos televerket teckna ett 10-årskontrakt avseende viss au
tomatisk telegramförmedling. Kostnaderna härför beräknas för budget

året 1972/73 till sammanlagt 371 000 kr. 
Institutet framställer varje dygn ett trettiotal produkter i kartform 

(analyser, prognoser, temperaturdiagram etc.). Distributionen av kar
torna sker med telefax och med anlitandc av dels kortvågsradio fyra 
timmar per dygn, dels fasta trådförbindelser till Arlanda och Bromma 
flygplatser samt flygvapnets »Central Ost». Systemet med kortvågsöver

föring är behliftat med flera brister. Det medger bl. a. ingen automati
sering på mottagarsidan, och de mottagna kartorna är ofta av mycket 
dålig kvalitet. Institutet föreslår med hänsyn härtill övergång till lång
vågssändningar. Kostnadsökningen beräknas till 148 000 kr. per år ef

ter kortvågssändarnas flyttning. 
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Remissyttrande 

över institutets förslag har efter remiss yttrande avgetts av stats

kontoret. 
Statskontoret erinrar om att K1:mgl. Maj:t genom beslut den 27 juni 

1969 uppdragit åt en särskild arbetsgrupp att genomföra en undersökning 

av behovet av väderlcksinformation och hydrologisk information. Mot 

bakgrund härav är det enligt statskontorets mening nödvändigt att i 

avvaktan på utredningens resultat iaktta en viss restriktivitet vid be

dömningen av de föreliggande anslagsframställningarna. En ingående de

taljprövning är sålunda varken lämplig eller möjlig. 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kung!. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: För

valtningskostnader för budgetåret 1972173 anvisa ett förslags

anslag av 23 561 000 kr. 

E 3. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: 
Underhåll av materiel m. m. 

1970171 Utgift 

1971172 Anslag 
1972/73 Förslag 

1278000 
l 102 000 
1 179 000 

Prisomräkning m. m. 
Underhåll av nya automatiska 
väderstationer 
Underhåll av nya vindmätare 
Underhåll av instrument för 
väderobserverande fartyg 
Driftkostnad för aerologisk station 
i Kiruna 
Underhåll av stansande och 
telcsvarande peglar 
Underhåll av instrumenthus och 
mät dammar 
Underhåll av två oceanografiska 
mätstationer 

Beräknad ändring 1972/73 

Institutet Dcpartcments
chefen 

+133 000 

+ 12 000 
+ 6 000 

+ 12 000 

+ 70 000 

+ 12000 

+ 20 000 

+100000 

-1-365 000 

+77 000 

+77 000 
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Dcpartementsclzefen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Un

derhåll av materiel m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett 
förslagsanslag av 1 179 000 kr. 

E 4. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: 
Nyanskaffning av instrument m. m. 

1970171 Utgift 
1971/ 72 Anslag 
1972173 Förslag 

337 000 
400 000 
400 000 

Reservation 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

105 100 

1. F. n. mottages satellitbilder med en manuellt manövrerad ut
rustning. Med den personal som institutet har till förfogande kan 
utrustningen endast bemannas måndag-fredag under dagtid. Bilderna 
är av stor betydelse både för rutintjänsten vid väderavdelningen och för 
den maritima avdelningen, som bl. a. ansvarar för kartläggning av och 
prognoser för isläget runt Sveriges kuster. Genom anskaffning av ut
rustning för automatisk mottagning av satellitbilder blir det möjligt att 
ta emot samtliga bilder alla dagar i veckan, inkl. de bilder som sa
telliterna numera sänder nattetid (+200 000 kr.). 

2. För att utnyttja de planerade snabba förbindelserna med Offen
bach, Moskva och Helsingfors så rationellt som möjligt skall på dessa 
förbindelser överföras data omväxlande i digital och analog form, 
dvs. omväxlande kodade meddelanden och telefaxkartor. De telcfax
kartor som skall transiteras genom Stockholm måste före vidaresänd
ning mellanlagras på något sätt. Den billigaste metoden är lagring på 
band. Som regional central bör Stockholm därför utrustas med band

spelare för lagring av teledata ( + 150 000 kr.). 
3. Medel bör beräknas för installation av 3 automatiska väderstatio

ner som ersättning bl. a. för de på grund av fyrarnas automatisering 

bortfallna observationerna (+145 000 kr.). 
4. I samband med inrättande av den begärda aerologiska statio

nen i Kiruna behövs ett engångsbelopp om 73 000 kr. för inköp av viss 
markutrustning, bl. a. radiosondmottagare (+73 000 kr.). 

5. Observationer från världshaven tillmäts en allt större betydelse. 
Institutet planerar därför att rekrytera ytterligare 20 väderobserverande 
fartyg. För utrustning av dessa med instrument behövs 22 000 kr. (+ 

22 000 kr.). 
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6. Institutets anläggningar vid fyrarna uppfyller inte dagens krav. 
35 000 kr. har därför upptagits för nödig nyanskaffning av bl. a. vind
mätare vid två observationsstationer (-!-35 000 kr.). 

7. Maskinparken vid institutets verkstad är fortfarande till en del 
starkt försliten. För att avsluta en påbörjad förnyelse beräknas ett an
slag på 45 000 kr. för anskaffning av en supportersvarv och en del
ningsmaskin (+45 000 kr.). 

8. För att få tillförlitliga molnhöjds- och siktuppgifter från timobser
vationsstationerna, framför allt för att tillgodose behovet av säkrare upp
gifter för det civila och militära flyget, har det framstått som allt vikti
gare att timobservationsstationerna utrustas med instrument för dessa 

element (+50 000 kr.). 

9. Nätet av vattenföringsstationer är helt otillräckligt i Mälarens till
rinningsområde och i södra Sverige. I dessa områden utgör vattenför
sörjningen och vattenföroreningen ett stort problem. Statens naturvårds
verk har i skrivelse till Kungl. Maj:t framhållit att det är angefaget att 
de luckor som föreligger i det hydrologiska underlaget snarast utfylls. 
Institutet har därför för avsikt att successivt bygga ut stationsnätet och 
anser, att utbyggnaden under budgetåret 1972/73 bör omfatta 20 vat
tenföringsstationer, varav en station med s. k. mätdamm och 4 statio
ner med dubbla pegelanläggningar. Stationerna bör. inte utrustas för 

manuell avläsning utan med registrering, varav 10 med telesvarande 
pegel. Sammanlagda kostnader uppskattas till 691 000 kr. (+691 000 
kr.). 

10. För att göra den hydrografiska försöksstationen vid Vinga utsjöfyr 
Trubaduren operativ erfordras nu bl. a. följande åtgärder. 

Det hittills använda undervattenssystemet var i första hand utfor
mat med tanke på att· kunna hanteras utan dykarhjälp, något som dock 
inte visat sig möjligt att undvara. Det är därför nödvändigt att tillverka 
och utprova ett undervattenssystem som dels är betydligt mindre känsligt 
för skador genom påsegling, dels enklare att underhålla. Tillverkning 
jämte utsättning beräknas kosta 65 000 kr. och utprovningen 80 000 kr. 
Det föreligger skyldighet att med utlagda lysprickar markera läget för 
undervattenssystemet för att sålunda undvika påsegling. Kostnaderna 
för dessa beräknas uppgå till sammanlagt 13 000 kr. Datasamlings- och 
telemetriutrustningen bör bytas mot sådan, som kan inordnas i institu
tets övriga system för automatiska meteorologiska o~h hydrografiska 
mätstationer. Kostnaden för ett dylikt system uppgår till 80 000 kr. 
(+238 000 kr.). 

Totalt under anslaget föreslås en medelsanvisning av 1649 000 kr., 
innebärande en ökning jämfört med innevarande budgetår om 1 249 000 

kr. 
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De partementschcf en 

Anslaget bör föras upp med oföriindrat belopp. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Ny

a11ska/f 11ing av instrument m. m. för budgetåret 1972/73 an
visa ett reservationsanslag av 400 000 kr. 

E 5. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: 

Uppdragsvcrksamhet 

1970171 Utgift 
1971172 Anslag 
1972173 Förslag 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 

6 463 000 
4 001 000 

4 550 000 

Ersättning till observatörer 
Sjukvård 
Reseersä ttn i ngar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Utrustning 

1971/72 

35 
84 

119 

2 480 000 
280 000 

2 000 
462 000 
300 000 
198 000 
279 000 

4 001 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Institutet Departements
chefen 

-1 

-1 

+281 000 

+ 7000 
+ 60 000 
+ 50 000 
+ 26 000 
+ 36 000 

+460 000 

+370000 

+ 7000 
+ 60000 
+ 50 000 
+ 26 000 
+ 36 000 

-+-549 000 

Sveriges meteorologiska· och hydrologiska institut 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 549 000 kr. 
2. I enlighet med förslag under institutets anslag till förvaltnings

kostnader bör en tjänst som avdelningsdirektör i B 5 dras in och en mot
svarande tjänst inrättas inom den allmänna verksamheten (-88 982 kr.). 

Departementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 
att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska i11stifllt: Vpp

dragsvcrksamhet för budgetåret 1972173 anvisa ett förslags

anslag av 4 550 000 kr. 
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E 6. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: 

Väderlekstjänst för luftfarten 

1970171 Utgift 8 901 000 
1971172 Anslag 8 960 000 
1972173 Förslag 10 468 000 

1971/72 

Personal 
Handläggande personal 48 
Övrig personal 125 

173 

Anslag 
Lönekostnader 7 905 000 
Sjukvård 9 000 
Reseersättningar 128 000 

därav för nordiska resor (3 000) 
Lokalkostnader 2 000 
Expenser 496 000 

därav för automatisk 
databehandling (320 000) 

Kostnader för underhåll 
av instrumentutrustning 
m.m. 163 000 
Telekommunikationer 257 000 

8 960 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Institutet Departements
chcfen 

+1 +2 
+4 

+s +2 

+I 576 000 +1416000 
+ 1 000 + 1 000 
+ 19 000 + 13 000 

(-) 

-,- 100 000 T 51 000 

( -l- 42 000) 

-/- 25 000 + 10000 
12 000 + 17 000 

-!-1709000 +1508000 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institllt 

l. Lönc- o:h prisomriikning m. m. 1 462 000 kr. 
2. Prognostjiinsten och områdesövervakningen på Bromma flygplats 

utförs av samma meteorolog och pågår dygnet runt. Briefingen utförs av 
en annan meteorolog, som även fämnar viideruppgiftcr till och mottar 
sådana vlidcruppgifter från flygplan i luften via radio. Briefingen före 
start utförs på tre olika siitt: TV-briefing, briefing över disk och telefon
briefing. Trafikutvecklingen på Bromma har lett till att tclefonbriefingen 
fått sådan omfattning att en meteorolog ensamt inte hinrier med TV
briefingen, briefingen över disk, telefonbriefingen och kommunikationen 
med llygplan i luften. Briefingtjiinsten måste dlirför förstärkas med en 
meh:orolog. Emellertid behövs på Bromma även förstärkning för kvali
ficerade utvecklings- och utredningsarbeten. För att samtidigt täcka dessa 
önskemål föreslås att den föreniimnda meteorologtjänsten placeras i löne

grad A 24 i st~illet för i reglerad befordringsgång (-!-64 163 kr.). 
3. ViJ Sturup blir obscrvationstj:insten liksom på Arliinda förlagd 

till trafikledartornet. Den meteorologassistent som tjiinstgör i tornet 
kan på grund av avståndet till väderlekstjänsten ej utföra några av de 
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övervakande och biträdande uppgifter sent på kvällen och på natten 
som han nu utför vid Bulltofta. Fi:ir att täcka behovet av assistent
personal under denna tid vid väderlckstjänsten krävs två tjänster. Med 
hänsyn till behovet av tillräckligt kvalificerad personal för speciellt ra
diomottagning av telefaxkartor föreslås att tjlinsterna inrättas som förste 

metcorologassistenter (+81 840 kr.). 
4. Förutom observationstjänst som tar i anspråk en man dygnet runt 

krävs på Sturup assistenttjänst vid prognos- och briefingavdclningen med 
uppgift att framställa färddokument, ski:ita telefaxmottagning, bevaka 
väderradarn, biträda vid meteorologisk områdesövcrvakning och be
tjäning av flygplan i luften. Det nuvarande antalet assistenttjänster med
ger sådan tjänst fram till kl. 14.30. För att även täcka de bråda cfter
middagstimmarna fram till kl. 19.00 behövs en assistcntjiinst. Med hlin
syn till arbetsuppgifterna bör den inrättas som förste mcteorologassistcnt 

( +40 920 kr.). 
5. Under posten Telekommunikationer beräknas driftkostnader för 

telefaxutrustning som upptagits under Utrustning för flygvädcrlcks
tjänsten på luftfartsverkets investcringsanslag ( +5 000 kr.). 

Under förutsättning av bifall till det under anslaget Förvaltningskost
nader, posten Telegramkostnader m. m., upptagna förslaget om om
läggning av telefaxsändningarna från kortvåg till långvåg minskas me-· 
delsbehovet under detta anslag med 50 000 kr. Kortvåg är nämligen 
ett så osäkert överföringsmedium att mottagning i allt större omfattning 
i stället måste ske över det allmänna telefonnätet. övergång till lång
vågsöverföring innebär såkdes att telefonkostnaderna bortfaller (-50 000 
kr.). 

Remissyttrande 

över institutets förslag i fråga om vliderlekstjänsten för luftfarten 
har efter remiss yttrande avgetts av luft/ artsverket. 

Luftfartsverket har i avvaktan på flygtrafikkdningskommittens för
slag avseende väderlekstjänsten för luftfarten intet att erinra mot det 

av institutet framlagda anslagsäskandet. 

Departementschef en 

Med hänvisning till sammanstiillningen beräknar jag anslaget till 
10 468 000 kr. Jag har d1irvid beräknat medel bl. a. för ytterligare 

två mcteorologassistenter. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Sveriges meteorologiska oclz hydrologiska institut: Vä

derlekstjiinst för luftfarten för budgetåret 1972173 anvisa ett 

förslagsanslag av 10 468 000 kr. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdcpartementet 18 ! 

E 7. Bidrag till ''äderleksstationer i Nordatlanten och på 
Grönl3nd m. m. 

1970171 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972173 Förslag 

1412000 
1 218 000 
1576000 

Svrriges meteorologiska och hydrologiska institut 

Vid sammanträde i Stockholm den 18 oktober 1971 mellan repre
sentanter för svenska och norska myndigheter fastställdes budgetberäk
ningar, innebärande att på budgetåret 1972173 faller ett utgiftsbelopp 
om 5 805 000 norska kr. Jämfört med beräkningarna för inneva
rande budgetår är detta. en ökning med 785 000 norska kr. Löncposten 
har uppräknats med 775 000 norska kr. på grund av automatiska utgifts
ökningar. Posten Kost har ökats med 10 000 norska kr. Posten till Olja 
har ökat med 130 000 norska kr. beroende på att fartygen under detta 
budgetår tjänstgör på den längre bort belägna stationen A. Posten Repa
ration och underhåll har minskat med 150 000 norska kr. varvid man 

utgått från att fartygen under senare halvåret 1973 måste tagas ur drift 
och att underhållet därför kan något eftersättas. Beroende på prishöjning
ar har posten Meteorologisk utrustning uppräknats med 15 000 norska 
kr. och posren Hamnavgifter med 15 000 norska kr. För diverse utgifter 
och administrationskostnader har beräknats en minskning med 10 000 
norska kr. 

Från ICAO utgår vissa bidrag till fartygsdrivande stater i den mån 
deras operativa insatser överstiger deras teoretiska ansvarighet i väder
skeppsorganisationen. Bidraget till Sverige och Norge gemensamt har 
för budgetåret 1972/73 fastställts till f 159 525, vilket är f 8 463 läg
re än närmast föregående budgetår. 

Det för budgetåret 1972/73 för Sverige och Norge gemensamt fast-
ställda bidraget motsvarar ca 2 730 000 norska kr. 1 

Med hlinsyn till det ovan anförda beriiknas utgifterna för de svensk
norska vädcrleksskeppen under budgetåret 1972/73 till (5 805 000-
2 730 000 =) 3 075 000 norska kr. Härav belöper å Sverige 59 % eller 
1 814 000 norska kr., varifrån skall avgå vissa beräknade svenska admi

nistrationskostnader om 27 000 norska kr. Sveriges bidrag till löpande 
utgifter för väderlcksstationerna i Nordatlanten beräknas alltså för bud
getåret 1972173 till 1 787 000 norska kr., motsvarande ca 1 308 000 
svenska kr. I förhållande till det för innevarande budgetår beräknade 

beloppet 905 000 kr. innebär detta en ökning med 403 000 kr. 
Vid den IC/\0-konferens, som skall hållas i mars 1972,. kommer frå

gan om NAOS-avtalets bestånd erter den 30 juni 1973 att behandlas. 
Dessförinnan måste det vara klarlagt huruvida Sverige är berett att i 
fortsättningen kvarstå som fartygsdrivande stat. 
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Sveriges bidrag till väderleksstationcr på Grönland kan med ledning 
av tillgängliga uppgifter beräknas till ca 268 000 svenska kr., vilket 
innebär en minskning om 45 000 kr. 

Det sammanlagda medelsbehovet under förevarande anslag blir sålunda 
(1 308 000 + 268 000 =) 1 576 000 kr. 

Departcme1itschefen 

Institutets beräkning av medebbehovet för väderleksstationer i Nord
atlanten och på Grönland har inte gett mig anledning till erinran. Ansla
get bör sålunda föras upp med 1 576 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till vädcrleksstationcr i N ordat/an ten och på 

Grönland m. m. för budgetåret 1972173 anvisa ett förslags

anslag av 1 576 000 kr. 

E 8. Statens väg- och trafikinstitut 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

13 462 000 

4 490 000 

5 323 000 

1 Anslaget Statens väginstitut. 

Genom beslut av statsmakterna (prop. 1971: 79, TU l 971: 7, rskr 
1971: 190) har den 1juli1971 inrättats ett väg- och trafikinstitut. Till det 
nya institutet har överförts dels den verksamhet som statens väginstitut 
hittills bedrivit, dels den forsknings- och utredningsverksamhet som sta
tens trafiksäkerhetsråd utfört i egen regi. 

Statens väg- och trafikinstitut svarar för forsknings- och utvecklings
verksamhet avseende vägar, vägtrafik och vägtrafiksäkerhet i den mån 
sådana uppgifter inte ankommer på annan statlig myndighet. 

Institutet utför forsknings- och utvecklingsarbetc avseende andra 
transport- och trafikgrenar, om sådant arbete låter sig förena med övrig 
verksamhet vid institutet. 

I institutets uppgifter ingår vidare bl. a. att bedriva systematisk in
formations- och dokumentationsverksamhet rörande forskning och ut
veckling och därvid sprida kännedom om de resultat som nåtts i insti
tutets verksamhet. 

Institutet får mot ersättning utföra forsknings- och utvecklingsarbete. 
Ersättningen utgår en1igt grunder som faststä11s av Kungl. Maj:t eller, 
efter Kungl. ?Vlaj:ts bemyndigande, av institutet. 

Institutet leds av en styrelse. Chef för institutet är en överdirektör. 
Inom institutet finns fyra avdelningar samt en ledningsgrupp med sekre

tariat. Avdelningarna är vägavdelningen, trafikant- och fordonsavdel
ningen, trafikavdelningen och driftavdelningen. 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Institutet Departements-
chefen 

Personal 
Allmän verksamhet 60 -1 -1 
Uppdragsverksamhet 92 

152 -1 -1 

Anslag 
A. Allmän verksamhet 

1. Lönekostnader 3 450 000 + 654 000 + 654000 
2. Sjukvård 5 000 
3. Reseersättningar 60000 + 4000 + 4000 

därav för utrikes resor (30 000) (+ 2 000) + (2 000) 
4. Lokalkostnader 690000 + 148 000 + 144000 
5. Expenser 100 000 + 7 000 + 11000 

därav representation (3 000) 
6. Övriga utgifter 

a. Materialkostnader 180 000 + 13 000 + 13000 
b. Tekniska inventarier 55 000 + 4000 + 4000 
c. Kostnad för förhyrd 

datamaskin 30000 + 2000 + 2000 
d. Bibliotek 16 000 + 1 000 + 1000 
e. Avgift för deltagan- 4 000 

de i fortbildningskurser 

4 590 000 + 833 000 + 833 000 

B. Uppdrags verksamhet 
7. Lönekostnader 4 500 000 + 325 000 + 325 000 
8. Lokalkostnader 610 000 + 133 000 + 133 000 
9. Övriga omkostnader 1340000 + 192 000 + 192 000 

6 450 000 + 650 000 + 650 000 

Summa 11040 000 +I 483 000 +1483000 

Uppbörds medel 
10. Ersättning för 

uppdrag m. m. 6 550 000 + 650 000 + 650000 

Nettoutgift 4 490 000 + 833 000 + 833 000 

Statens väg- och trafikinstitut 

Allmän verksamhet 

1. Löne- och prisomräkning 810 000 kr. 
2. För att inom nu tillgängliga lokaler kunna bereda erforderliga 

utrymmen åt det nybildade institutets personal måste institutets bibliotek 
flyttas. Kostnaden till följd av det sålunda ökade lokalinnehavet beräknas 

till 23 000 kr. 

Uppdragsverksamhet 

1. Löne- och prisomräkning 630 000 kr. 
2. ökade kostnader för nya lokaler för biblioteket till den del dessa 

skall belasta uppdragsverksamheten (:!O 000 kr.). 
3. Uppbördsmcdlen bcriiknas stiga med 650 000 kr. beroende på 

löne- och prisomräkning och därmed ökade taxeintäktcr. 
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Departementschefen 

Transportforskningsgruppen föreslog i sitt betänkande bl. a. att pro
grambudgeteringens principer skulle tilfampas vid statens väg- och tra
fikinstitut. I propositionen (1971: 79) angående samordning av transport
forskningen m. m. anförde jag bl. a., att jag anslöt mig till gruppens ut

talande om lämpligheten härav men ansåg att frågan borde ytterligare 
övervägas innan slutlig ställning togs. Kungl. Maj:t har därefter uppdra
git åt statens väg- och trafikinstitut att i samråd med riksrevisionsver
ket inkomma med förslag om fömplig program- och anslagsindelning 

m. m. för institutet. Enligt vad jag erfarit avser institutet att inom kort 
redovisa sitt uppdrag. För budgetåret 1972173 förordar jag med hän
visning härtill ingen ändring av anslagsindelningen för institutet. Jag 
har emellertid för avsikt att - om riksdagen inte har något att er
inra - senare för;!slå Kungl. Maj:t att anvisa medlen för niista budgetår 
till institutet i programtermer. Jag avser dessutom att föreslå att institutet 

skall utforma kommande års anslagsframställning i programtermer. Med 

hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för budgetåret 
1972173 till 5 323 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens väg- och trafikinstitut för budgetåret 1972173 
anvisa ett förslagsanslag av 5 323 000 kr., att avräknas mot 
automobilskattemedlen. 

E 9. Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1187 400 
200 000 

200 000 

1 Anslaget Statens väginstitut: Utrustning. 

Statens väg- och trafikinstitut 

Reservation 1 200 

Från anslaget bestrids utgifter för anskaffning av utrustning för 
institutets allmänna verksamhet. 

1. Löne- och prisomräkning 20 000 kr. 

De partemen tschef en 

Ansl:iget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer, att 
Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning för budgetåret 
1972173 anvisa ett reserv::i.tionsanslag av 200 000 kr., att av
räknas mot automobilskattemedlen. 
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E 10. Statens geotekniska institut: Förvaltningskostnader 

1970171 Utgift 
1971 /72 Anslag 
1972173 Förslag 

2 235 000 
2 298 000 
2 668 000 

Statens geotekniska institut handlägger geotekniska ärenden i den 
mån handläggningen av dessa inte ankommer på annan statlig myn
dighet. I institutets uppgifter ingår bl. a. att bedriva forskning samt ut
föra vetenskapliga undersökningar och praktiska försök, att bearbeta 
och när det anses lämpligt offentliggöra resultat, som erhålls vid verk
samheten, 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 konsultationsavdel
ningar, en laboratorieavdelning och en mekanisk avdelning, vidare ett 
tekniskt och ett administrativt-kameralt kansli. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Institutet Departements-
chefen 

Personal 
Antal anställda 32 +4 

Anslag 
Lönekostnader 1908000 +430000 +220000 
Sjukvård 5 000 
Reseersättningar 35 000 + 3 000 + 3 000 

därav för utrikes resor (10 000} (+ 5 000) 
Lokalkostnader 113 000 +123 000 +128 000 
Expenser 85 000 + 25 000 -1- 12 000 
Geoteknisk verksamhet 
i Götaälvdalen 58 000 
Övriga utgifter 
a) Underhåll och anskaffning 

av apparater och redskap 
för forskning 69 000 + 5 000 + 4 000 

b) Kostnader för provfält, 
förbrukningsmateriel m. m. 15 000 + 1 000 + 1 000 

c) Böcker och tidskrifter 13 000 + 4000 + 1000 
d) Utbildning och förslags-

verksamhet s 000 + s 000 + 1000 

2 306 000 +596 000 +370000 

Uppbördsmedel 
Publikationer 8 000 

Nettoutgift 2 298 000 +596 000 +370 000 

Inkomster vid statens geotekniska institut, som redovisas på drift
budgetens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet, beräknas 
till 3,2 milj. kr. (1971/72 3,0 milj. kr.). 
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Statens geotekniska institut 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 359 000 kr. 

2. Den successiva förändringen i fråga om arbetsuppgifternas art 
på mekaniska avdelningens konstruktionskontor har starkt ökat be
hovet av arbetskraft för mera forskningsbetonat konstruktions- och 
utvccklingsarbete. Med hänsyn härtill föreslås inrättandet av en tjänst 
som förste forskningsingenjör. Därvid kan en motsvarande befattning 
inom uppdragsverksamheten dras in(+ 74 489 kr.). 

3. Verksamheten på tekniska kansliet omfattar huvudsakligen doku
mentations- och allmänna biblioteksgöromål samt redigering av institu
tets publikationer. Alltsedan omorganisationen 1963 finns bara tre per
soner inom detta kansli trots att litteraturbeståndet nu i det närmaste 
fördubblats. Behov föreligger därför av en förstärkning med en doku
mcntationsingenjör i högst A 19 och ett biblioteksbiträde i A 41 A 11 

<+ 79 385 kr.). 
4. Arbetsbelastningen på det administrativt-kamerala kansliet har 

ökat kraftigt sedan omorganisationen. Institutet finner det därför ange
läget att kansliets kapacitet förstärks med en kvalificerad arbetskraft 
som ställföretr~idare för kansliets chef. En tjänst som förvaltningsassis
tent i A 21 föreslås inrättad. Samtidigt kan en kontoristtjänst inom 
uppdragsverksamheten dras in (+55 681 kr.). 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t 
föreslår riksdagen 

att till Statens geotekniska institut: Förvaltningskostnader för 
budgetåret 1972173 anvisa ett förslagsanslag av 2 668 000 kr. 

E 11. Statens geotekniska institut: Uppdragsverksamhet 

1970171 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972173 Förslag 

2 420 000 
2 741 000 
3 141 000 

Statens geotekniska institut 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 474 000 kr. 
2. I enlighet med förslag under institutets anslag till förvaltningskost

nader kan en tjänst som förste forskningsingenjör på mekaniska av
delningen samt en kontorist på administrativt-kamerala kansliet dras in, 
om vissa tjänster inrättas inom den allmänna verksamheten (-104 086 

kr.)., 
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1971/72 

Personal 
Antal anställda 46 

Anslag 
Lönekostnader 2 087 000 
Sjukvård 5 000 
Reseersättningar 165 000 
Lokalkostnader 108 000 
Expenser 46 000 
Övriga utgifter 330 000 

2 741 000 

Dcpartementschefen 

Beräknad ändring 1972/73 

Institutet Departemcnts
chefen 

-2 

+226 000 +270 000 

+ 5 000 + 5 000 
99 000 +104 000 

+ 10 000 + 5 000 
+ 30000 + 16 000 

-1-370 000 +400 000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att till Statens geotekniska institut: U ppdragsverksamhct för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 3 141 000 kr. 

E 12. Statens geotekniska institut: Utrustning 

1970/71 Utgift 
1971172 Anslag 
1972/73 Förslag 

173 000 
100 000 
100 000 

Statens geotekniska institut 

Reservation 37 000 

För anskaffning av teknisk utrustning framlade institutet år 1966 en 
femårsplan på totalt 700 000 kr. Detta anskaffningsprogram har följts 
av statsmakterna, som till och med budgetåret 1970171 anvisat 600 000 
kr. Institutet har nu reviderat detta program och framlagt en ny fem
årsplan, som svarar mot dagens krav på geoteknisk utrustning. Denna 
upptar dels poster för mekanisering och komplettering samt nyanskaff
ning av geoteknisk utrustning, dels poster för verkstads- och förrådsverk
samheten och dels anskaffning av en terminal för bearbetning av geo
tekniska data m. m. Totalkostnaden för det nya programmet beräknas 

till 650 000 kr. för perioden 1971/72-1975/76. 
I enlighet med planen bör för ett vart av budgetåren 1971/72-

1973/74 anvisas 150 000 kr. samt för ett vart av budgetåren 1974/75 

och 1975176 100 000 kr. 
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Departementschefen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens geotekniska institut: Utrustning för budgetåret 
1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 100 000 kr. 

E 13. Fraktbidragsnämnden 

1970i7 l Utgift 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1166 000 
500 000 
535 000 

1 Avser tiden 1.1-30.6 1971. 

Fraktbidragsnämnden är central förvaltningsmyndighet med uppgift 
att handlägga ärenden enligt kungörelsen (1970: 592. ändrad senast 
1971: 452) om statligt regionalpolitiskt transportstöd. Nämnden består 
av tre ledamöter med ersättare. Hos nämnden finns ett kansli, som före
stås av en kanslichef. Fraktbidragsnämndcns förslag till anslagsuppräk-
ning avser i huvudsak löne- och prisomräkning. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Nämnden Departements-
chefen 

Personal 
Handläggande personal 2 
Övrig personal 2 

4 

Anslag 
Avlöningar 304 000 +35 000 +35 000 
Sjukvård 1 000 
Reseersättningar 25 000 -10000 -10000 
Lokalkostnader 20 000 + 5000 + 5000 
Expenser 150000 -1-12 000 + 5000 

därav engångsutgifter (15 000) 
därav ADB (100 000) 

500 000 +42 000 +35000 

Departementschefen 

Med hiinvisning till sammanställningen· beräknar jag anslaget till 
535 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Fraktbidragsniimnden för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

förslagsanslag av 535 000 kr. 
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E 14. Transportstöd för Norrland m. m. 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

25 000 000 

42 500 000 

Fraktbidragsnämnden 

Transportstödet till det norrländska näringslivet enligt kungörelsen 

(1970: 592, ändrad senast 1971: 452) om statligt regionalpolitiskt trans

portstöd omfattar transportstöd för järnvägs- samt lastbilstransporter i 

yrkesmässig trafik från ort inom stödområdet - utom Gotland - på 

sträckor över 300 km. Av regional- och näringspolitiska skäl inriktas 

stödet på transporter av helfabrikat och mera bearbetade halvfabrikat 

inom och ut från stödområdet. Malmer, metaller, mera obearbetade 

halvfabrikat inom järn- och stålsektorn. träråvaror och pappersmassa 

samt oljor och bensin undantas. Stödet som utgår i form av bidrag i efter

skott till företagens fraktkostnader varierar mellan 15 och 35 % av 

erlagd frakt beroende på avsändningsortens geografiska belägenhet inom 

stödområdet. Med hänsyn till det beräknade utfallet för budgetåret 

1971/72 - 35 milj. kr. - erfordras en uppräkning av anslaget med 13 

milj. kr. till 38 milj. kr. 

Deparrcmcntschefen 

Jag beräknar anslaget till 42 500 000 kr. Jag har därvid tagit hänsyn 

ti Il de taxchöjningar som ligde rum under hösten 1971 hos SJ och viig

transportföretagen. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Transportstöd för Norrland m. m. för budgetåret 1972173 

anvisa ett förslagsanslag av 42 500 000 kr. 

E 15. Transportstöd för Gotland 

1971 /72 Anslag 

1972/73 Förslag 

1900 000 

2100 000 

1 Avser tiden 1.2-30.6 1972. 

För att förblittra betingelserna för den nliringsgeografiska utvecklingen 

som Gotlands inlemmande i stödområdet syftar till utgår enligt riksda

gens beslut (prop. 1971: 154, TU 1971: 28, rskr 1971: 350) transport

stöd vid viss linjesjöfart till Gotland. 

Stödet syftar till att minska de kostnadsmässiga olägenheter för det 

gotländska näringslivet som följer av Gotlands läge och av de därav 

betingade merkostnaderna i samb::md med färjeL~verfarten. Stödet är 

konstruerat så att godstaxan (llingdmetcrtaxan för godsfordon) är ned-
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satt med 50 % för transporter från Gotland till fastlandet. För att 
gynna turismen och för att förbilliga den gotländska allmänhetens fast
landsresor är taxan för överföring av personbilar reducerad med 25 % . 

Dcpartcmcntschefen 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Trunsportstöd för Gotland för budgetåret 1972173 an

visa ett förslagsanslag av 2 100 000 kr. 

E 16. Transportforskningsdelegationen 

1970/71 -
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

5 250 000 

6 375 000 

1 Anslaget Trafiksäkerhetsforskning. 

Reservation 1345 000 

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1971: 79, TU 1971: 7, rskr 
1971: 190) har en transportforskningsdelegation inr1ittats den juli 
1971. 

Transportforskningsdelegationen handhar uppgifter som avser plan
läggning, samordning och stöd i fråga om forskning och utveckling 
rörande transporter, trafik och trafiksäkerhet i den mån sådana upp
gifter inte ankommer på annan statlig myndighet. 

Delegationen består av fjorton ledamöter som företräder trafikverk, 
forskning och näringsliv. Till delegationen är knutna tre beredande ex
pertnämnder - en för trafiksäkerhetsfrågor, en för transport- och trafik
tekniska frågor och en för transport- och trafikekonomiska frågor. Vid 
delegationen finns inrättad en extra ordinarie professur i trafiksäkerhet 
med placering vid Chalmers tekniska högskola. Vidare finns ett kansli 
som förestås av en kanslidirektör. 

Transportforskningsdelegationen 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 792 000 kr. 
2. I samband med delegationens tillkomst förutsattes att envar av de 

tre expertnämnderna skulle ha tillgång till en heltidstjänstgörandc hand
Uggare och att kanslidirektören foimst skulle ägna sig åt att planera, leda 

och samordna hela verksamheten. Då endast två tjänster inrättats för 
nämnderna får chefen för kansliet tills vidare tj~instgöra även som sekre
terare och handläggare åt cxperlnämnden för transport- och trafikeko
nomi. För att kanslidirektören skall kunna fullgöra sina egentliga upp
gifter på ett tillfredsställande sätt och för att uppfylla m~1lsättningen 
för expertnämndernas verksamhet behöver kansliet förstärkas med ytter
ligare en avdelningsdirektör ( + 93 551). 
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Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
1. Lönekostnader 
2. Sjukvård 
3. Reseersättningar 

därav utrikes resor 
4. Lokalkostnader 
5. Expenser 
6. Forskning 
7. Viss trafiksäkerhets

forskning m. m. 

Inkomster 
8. Viss trafiksäkerhets

forskning m. m. 
9. Ersättningar för 

uppdrag m. m. 

Nettoutgift 

1971/72 

3 
2 

5 

550 000 
1 000 

40 000 
(10 000) 
110 000 
50000 

4 500 000 

250 000 

5 501000 

250 000 

1 000 

5 250000 

Beräknad ändring 1972/73 

Delegationen Departements
chefen 

+1 +1 

+1 +1 

+ 169 000 +168 000 

+ 3 000 + 3 000 
(+1 000) + (1000) 

+ 4000 + 4000 
+1000000 +950000 

+ 300000 300000 

+1476000 +1425000 

+ 300000 +300000 

+1176 000 +1125000 

3. En avsevärd del av forskningsbidragen används för att avlöna 

biträdespersonal av olika slag, vilkas löneförmåner starkt ökat genom 

resultatet av årets löneförhandlingar. Till följd härav och på grund av 

allmänna prisstegringar har kostnaderna för forskningsverksamheten sti

git kraftigt. För att bibehålla den reella bidragskapaciteten och för 
att möjliggöra tillfredsställande insatser på trafiksäkerhetsområdet och 

rimliga initiativ inom övrig transportforskning, bör posten Forskning 

räknas upp med 1 milj. kr. 

4. För innevarande budgetår har beräknats halva årskostnaden för 

professuren i trafiksäkerhet vid Chalmers tekniska högskola. För att 

täcka hela årskostnaden bör beloppet fördubblas samt ökas med 10 % . 

Bidraget från AB Volvo under Inkomster ökar i motsvarande mån. 

Departementsclzefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

6 375 000 kr. Jag har därvid ber~iknat medel för bl. a. en avdelnings

direktör. 

Jag h~mställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Transportforskningsdclegationen för budgetåret 1972/73 
anvisa ett reservationsanslag av 6 375 000 kr., att avdiknas 

mot automobilskattemedlen. 
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F. DIVERSE 

F 1. Ersättning till statens järnvägar för drift av icke lönsamma järn
vägslinjcr m. m. 

1970/71 Utgift 231200000 

1971/72 Anslag 1296 700 000 
1972/73 Förslag 322 000 000 

1 Varav 40000000 kr. på tilläggsstat (prop. 1971:145 bil. 4, TU 1971:25, 
rskr 1971: 304). 

Från anslaget utgår sedan budgetåret 1964/65 ersättning till SJ för 
underskott för drift av icke lönsamma järnvägslinjer. Enligt 1969 års 
riksdags beslut skall vidare från anslaget betalas dels SJ :s kostnader 
för drift av sådana icke lönsamma järnvägsanstalter, som skall bibehål
las enligt Kungl. Maj:ts beslut, dels ersättning för 67-kortsrabattens ut
vidgning till förtidspensionärer m. fl. 

Statens järnviigar 

Underskottet på det olönsamma ersättningsgrundande bannätet har på 
grundval av 1969 års separatredovisning beräknats till 320,7 milj. kr. 
under budgetåret 1972/73. Vid framräkningen av separatredovisningens 
resultat har hänsyn tagits till kända och väntade ändringar i lönc- och 
prisnivån på det ersättningsberättigade nätet, den allmänna arbetsgivar
avgiften, höjningen av sjukförsäkringsavgiften, vidtagna taxeändringar 
samt vidtagna och väntade nedläggningar av järnvägslinjer. Vidare har 
hlinsyn tagits till den av 1971 års riksdag (prop. 1971: 85, TU 1971: 5, 
rskr 1971: 145) beslutade förändringen vad gäller beräkning av SJ:s 
pensionskostnader. Till det sålunda framräknade underskottet skall - lik
som tidigare - fäggas ersättning med 4 milj. kr. för inkomstbortfall ge
nom att SJ vid nedtiggning av järnvägar övergångsvis tillämpar en redu
cerad taxa för styckegodssändningar i samtrafik järnväg-billinje. Det 
sammanlagda behovet av driftersättning för olönsamma järnvägslinjer 

uppgår sålunda till (320,7 + 4,0) 324,7 milj. kr., med vilket belopp SJ 

yrkar ersättning. 
Ersättningsbehovet för sådana olönsamma järnvägsanstalter som 

Kungl. Maj:t bestämt skall bibehållas har - med utgångspunkt i förhål
landena under budgetåret 1970/71 - beräknats till 100 000 kr. SJ före

slår att detta belopp anvisas för budgetåret 1972/73. 
SJ beräknar resultatförsämringen till följd av 67-kortsrabattens ut

vidgning att gälla förtidspensionärer m. fl. till 1,7 milj. kr. under budget
året 1972/73 och yrkar att detta belopp anvisas. 
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I skrivelse till Kungl. Maj:t den 24 juni 1971 har SJ hemställt om 
särskild ersättning för underskottet av landsvägstrafiken på linjen Över
torneå-Pajala, som trafikmässigt i vissa avseenden betraktas som en 
järnväg. SJ begär ersättning med 1,6 milj. kr. för ändamålet under bud
getåret 1972/73. 

Det totala anslagsbehovet för budgetåret 1972/73 under anslaget 
uppgår således till (324,7 + 0,1 + 1,7 + 1,6) 328,1 milj. kr. 

Departementschefen 

De riktlinjer för den statliga trafikpolitiken, som fastställdes genom 
1963 års riksdags beslut med anledning av prop. 1963: 191 (S3LU 1963: 1, 
rskr 1963: 424), innebär bl. a., att SJ skall ersättas för driftunderskott på 
sådana trafiksvaga järnvägslinjer, vars trafikering utgör en ekonomisk 
belastning för SJ men på vilka trafiken bör bibehållas tills vidare av 
samhlilleliga skäl. Till grund för ersättningens storlek skall ligga en 
vart tredje år förnyad bandelsundersökning. För den senaste undersök
ningen, som genomfördes år 1969, lämnades en redogörelse i prop. 
1970: 1 (bil. 8 s. 115). Av redogörelsen framgår bl. a. att det ersätt
ningsberättigade bannätet vid ingången av år 1968 omfattade 6 587 
bankm. Under åren 1968-1971 har på detta nät trafiken lagts ned helt 
på 456 bankm och enbart persontrafiken på ytterligare 725 km. 

För budgetåret 1972/73· har SJ begärt ersättning för underskottet på 
det ersättningsberlittigade bannätet med 320,7 milj. kr. samt med 4 milj. 
kr. som ersättning för nedsatta styckegodsavgifter i trafik med vissa 
platser vid nedlagda järnvägslinjer. Beräkningen av ersättningens storlek 
bygger på SJ:s bedömning av hur bl. a. Jöne- och sakkostn,ader, intäk
ter samt besparingar genom järnvägsncdläggningar kan väntas utveckla 
sig intill budgetårets utgång. 

Jag har vid min bedömning av de olika faktorer, som kommer att 
påverka behovet av ersättning för budgetåret 1972/73, funnit att drift
ersättningen bör utgå med 316,2 milj. kr., vilket innebär en ökning med 
24,9 milj. kr. jämfört med budgetåret 1971/72. Jag vill erinra om att 
SJ under sistnämnda budgetår för ändamålet erhållit dels 251,3 milj. kr. 
enligt prop. 1971: 1 (bil. 8 s. 125), dels 40 milj. kr. på tilläggsstat 

(prop. 1971: 145 bil. 4). Vid mina beräkningar av ersättningens storlek 
har hänsyn tagits bl. a. till att - i avvaktan på länsvisa regionala trafik

planeringar - viss återhållsamhet bör iakttas i fråga om ytterligare. tra
fiknedläggningar. Liksom hittills bör SJ dessutom få 4 milj. kr. som er

sättning för i samband med jämvägsnedläggningar övergångsvis tilläm-

pade nedslittningar i styckegodstaxan. 
På grundval av beslut av 1968 års riksdag (SU 1968: 9, rskr 1968: 113) 

har sedan hösten 1968 kommun, som med hlinsyn till trafikförsörjningen 
anser att olönsam järnvägsanstalt bör bibehållas, fått möjlighet att göra 

7 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bil. 8 
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framställning härom till Kungl. Maj:t. I anledning av sådana framställ
ningar har Kungl. Maj:t i en del fall ålagt SJ att bibehålla viss trafik eller 
att i övrigt vidta särskilda anordningar för trafikförsörjningen. För bud

getåret 1972173 föreslår SJ att ersättning för detta ändamål utgår med 
oförändrat 100 000 kr. Jag biträder detta förslag. 

Enligt riksdagens beslut med anledning av prop. 1968: 155 (SU 

1968: 188, rskr 1968: 398) skall SJ ersättas för 67-kortsrabattens utvidg
ning till förtidspensionärer m. fl. För budgetåret 1972/73 yrkar SJ ersätt
ning med 1,7 milj. kr., vilket innebär en ökning med 400 000 kr. vid 
jämförelse med budgetåret 1971 /72. Jag biträder även detta förslag. 

Med ovan nämnda utgångspunkter uppgår medelsbehovet för er
sättning till SJ för drift av icke lönsamma järnvägslinjer m. m. för bud

getåret 1972/73 till (316,2 + 4,0 + 0,1 + 1,7) 322 milj. kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Ersättning till statens järnvägar för drift av icke lön

samma järnvägs/injer m. m. för budgetåret 1972173 anvisa ett 
anslag av 322 000 000 kr. 

F 2. Ersättning till trafikföretag för drift av icke Iönsamma busslinjer 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

11198 000 
12100 000 
14 550 000 

Reservation 56000 

Anslaget avser statsbidrag till icke lönsamma busslinjer på landsbyg
den. Bidrag utgår för högst en personförande dubbeltur per dag med 
i regel 2: 50 kr. per vagnmil bidragsgrundande trafikarbete. Principerna 
för bidragsgivningen har närmare angivits i prop. 1961: 98 och 1964: 1 
(bil. 8 s. 207-211). De närmare bestämmelserna för bidragsgivningen 
har upptagits i kungörelsen (1965: 201) om statsbidrag till viss linie
trafik på landsbygden (ändrad 1967: 685 och 1968: 118). 

Anslagets fördelning handläggs av transportniimnden. 

Transportnämnden 

Sammanlagt inkom 516 ansökningar om bidrag för 1970 års trafik, 

varav 51 från statliga företag. Underskottet i den bidragsgrundande 
trafiken beräknades preiiminärt till ca "56 milj. kr. Transportnämnden 
ansåg 505 ansökningar bidragsgrundande och beviljade bidrag till ett 
sammanlagt belopp av 11 114 000 kr. Ca 52 % av det totala bidrags
beloppet gick till företag i de fem nordligaste länen. 

De 505 sökandena bedrev med ca 4 420 fordon trafik, som för hela 
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trafikrörelsen uppgick till 218,3 milj. vagnkm. Det bidragsgrundande 
trafikarbetet beräknades till ca 40 milj. vagnkm. 

Vid tidpunkten för anslagsframställningen föreligger inte underlag för 
slutlig beräkning av det statsbidragsgrundande underskottet för år 1971. 
Antalet preliminära ansökningar har i jämförelse med föregående år ökat 
med 7 till 501. Underskottet i den bidragsgrundande trafiken har enligt 
preliminära beräkningar stigit till 67,4 milj. kr. Med hänsyn till den 

ekonomiska situationen för busstrafiken förnyar transportnämnden sitt 
de senaste åren framlagda förslag att begränsningsregcln 2: 50 kr. per 
vagnmil bidragsgrundande trafikarbete höjs med 50 öre till 3 kr. 

Det bidragsgrundande beloppet för år 1971 beräknas till samma andel 
av det preliminärt redovisade underskottet som för år 1968, dvs. det 
första år då bidrag utdelades efter 2: 50 kr. mot tidigare 2 kr. per 
vagnmil bidragsgrundande trafikarbete. Anspråken på statsbidrag upp
skattas vidare öka med 9 % från år 1971 till år 1972. Det bidragsbe
rättigade underskottet för år 1972 beräknas med tillämpning härav och 
med begränsningsregeln 2: 50 kr. per vagnmil till 15 725 000 kr. Vid 
höjning av beloppet per vagnmil till 3 kr. erfordras ytterligare 3 145 000 
kr. Sammanlagt beräknas sålunda medelsbehovet för år 1972 till 

18 870 000 kr. Transportnämnden föreslår detta belopp. 

Departementschefen 

Transportnämnden erhöll i november 1971 material för bedömning
en av 1971 års trafik. Vissa avvikelser från de preliminära uppgifter
na i nämndens anslagsframställning föreligger. Bl. a. har antalet ansök
ningar ökat från 501 till 513. Underskottet i den bidragsgrundande tra
fiken uppgår till drygt 65 milj. kr. Efter vissa justeringar av de belopp 
som Hinsstyrclserna tillstyrkt beräknar transportnämnden att bidrags
beloppet kommer att uppgå till ca 12 milj. kr. Häremot svarar ett för 
budgetåret 1971172 anvisat belopp av 12,1 milj. kr., från vilket också 
kostnaderna för viss administration av bidragsgivningen, 100 000 kr., 
skall bestridas. 

Frågan om bussbidragssystcmets fortsatta utformning sammanhänger 
nära med frågan om busstrafikens struktur och med trafikplanerings

utredningens arbete. Min avsikt iir att föreslå Kungl. Maj:t att till 1972 
års riksdags höstsession framlägga förslag till ändrat bussbidragssystem 
som tills vidare - i avvaktan på det slutliga genomförandet av en regio
nal trafikplanering - inom ramen av anvisade medel kan på ett bättre 
sätt än hittillsvarande system stödja en rationell utveckling av den be

rörda busstrafiken. 
Jag bediknar medelsbehovet under förevarande anslag för budgetåret 

1972/73 till 14 550 000 kr. Detta innebär en höjning av anslagsbclop
pet med 2 450 000 kr. eller med drygt 20 % från budgetåret 1971/72. 
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Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Ersättning till trafikföretag för drift av icke lönsamma 

busslinjer för budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag 

av 14 550 000 kr., att avräknas mot automobilskattemedlen. 

F 3. Ersättning till postvcrket för befordran av tjänsteförsändelser 

1970171 Utgift 123 924 000 
1971172 Anslag 131000000 
1972173 Förslag 157 000 000 

Postverket 

Enligt en promemoria beräknar postverket ersättningen för befordran 
av tjänstebrevsförsändelser för innevarande budgetår till 143 638 000 kr. 

Ersättning för befordran av tjänsteförsändelser i allmänhet utgår 
jämlikt 2 § tjänstebrevsförordningen .(1945: 329) med viss procent av 
postverkets frankoteckensuppbörd. Ersättningen erläggs under kvartalet 
näst efter det, som ersättningen avser. Procenttalet bestäms av post
verket och riksrevisionsverket. Fr. o. m. budgetåret 1971172 tills vida
re har procenttalet bestämts till 14. Med utgångspunkt från detta pro
centtal synes ersättning för befordran av tjänsteförsändelser i allmän
het under budgetåret 1972173 kunna beräknas till 154 408 000 kr. 

Ersättning från de allmänna försäkringskassorna och statens hyresråd 
beräknades tidigare särskilt. Fr. o. m. budgetåret 1971172 inräknas er
sättningen enligt överenskommelse mellan postverket, riksrevisionsverket 
och riksförsäkringsverket i det gemensamma procenttalet för tjänste
försändelser i allmänhet. 

Från anslaget utgår sedan den 1 januari 1948 även ersättning för 
postdelgivning. Denna ersättning uppgick under budgetåret 1970/71 
till 1 992 287 kr. Ersättningen under budgetåret 1972173 beräknas till 

2 530 000 kr. 
Ersättningen till postverket för befordran av militärbrev uppgick un

der budgetåret 1970/71 till 265 831 kr. För budgetåret 1972/73 beräk

nas ersättningen till 296 000 kr. 
Ersättning till postverket för befordran av tjänsteförsändelser för 

budgetåret 1972173 skulle således enligt verkets beräkningar uppgå till 

(154 408 000 +2 530 000 +296 000) 157 234 000 kr. eller avrundat 

157 milj. kr. 

Departementschefen 

Postverkets beräkning av medelsbehovet har inte gett mig anledning 
till någon erinran. Anslaget bör sålunda för budgetåret 1972173 föras 
upp med 157 milj. kr. Härav bör ett så stort belopp avräknas mot au-



Prop. 1972: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdcpartementet 197 

tomobilskattemedel, som svarar mot den del av ersättningen för beford
ran av tjänsteförsändelser, som beräknas falla på sådan verksamhet vid 
myndigheter, för vilken kostnaderna avräknas mot angivna medel. Med 
ledning av upplysningar från postverket kan denna del av ersättningen 
för nästa budgetår uppskattas till 2 725 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Ersiittning till postverket för befordran av tjänste/ ör

siindelser för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 
.157 000 000 kr., därav 2 725 000 kr. att avräknas mot auto

mobilskattemedlen. 

F 4. Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. 

1970171 Utgift 
1971172 Anslag 
1972173 Förslag 

1186 000 
1606000 
1 871 000 

1. Meteorologiska världsorganisationen 
(WMO) m. m. 

2. Internationella föreningen för frågor 
rörande vägväsendet (PIARC) m. m. 

3. Förhandlingar rörande luftfarten 
4. Förenta Nationernas ekonomiska 

kommission för Europa (ECE) 
5. Europeiska transportminister-

konferensen (CEMT) 
6. Internationella järn vägsfördragen 

(CIM-CIV) 
7. Vissa förhandlingar rörande väg-

transporter 
8. Visst internationellt 

trafiksäkerhctsarbete 
9. Vissa förhandlingar rörande 

satellitkommunikationer 
10. Internationella organisationen för 

fyrtekniska frågor (IALA) 
11. Internationella hydrografiska byrån 
12. Förhandlingar rörande sjöfarten 

samt Mellanstatliga rådgivande 
sjöfartsorganisationcn (IMCO) 

13. Bidrag till internationell ispatrullerings-
tjänst i norra Atlanten 

14. Bidrag till driften av livräddnings-
och väderlcksfartyg i Nordsjön 

15. Internationella föreningen i Bryssel 
för sjöfartskongresser (PIANC) 

16. Bidrag till vissa fyrar i Röda Havet 

Anvisat 
1971/72 

470 000 

10 300 
85 300 

40 000 

60000 

:15 000 

50000 

75 000 

15 400 
40 000 

470 000 

150 000 

95 000 

5 000 
25 000 

1606000 

Beräknad 
ändring 
1972i73 

-i- 20000 

+ 20000 

+ 30 000 

+ 1 000 
+ 4000 

+150 000 

+ 40000 

+265 000 
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1. Under budgetåret 1972173 skall årsavgiften för kalenderåret 1973 
erläggas. Sveriges avgift torde kunna uppskattas till ca 300 000 kr. Där
utöver tillkommer liksom föregående år särskilda bidrag till World 
Weather Watch utvecklingsfond med oförändrat 75 000 kr. Kostnaden 
för att sända representanter till WMO:s olika organ beräknas till 115 000 

kr. innebärande en ökning med 20 000 kr. i förhållande till inneva
rande år. Sammanlagt bör således posten uppföras med (300 000 + 
75 000 + 115 000) 490 000 kr. 

7. De bilaterala överenskommelser med andra europeiska stater 
angående internationell person- och godsbcfordran på väg med motor
fordon som Sverige ingått har föranlett flera förhandlingar angående 
kvoter m. m. Omfattningen av dessa diskussioner har blivit något större 
än beräknat. Dessutom beräknas under budgetåret diskussioner om nya 
avtal med ytterligare länder bli aktuella, varför anslaget bör uppräknas 
med 20 000 kr. 

8. Ett omfattande trafiksäkerhetsarbete bedrivs inom ramen för bl. a. 
ECE och OECD. Emellertid kan - bl. a. som en följd av OECD-sam

arbctet - en växande samverkan förviintas mellan mindre grupper av 
länder kring specifika projekt. För ändamålet beräknas 30 000 kr. 

9. Europeiska konferensen angående telekommunikationer via satel
liter (CETS), vari Sverige deltar, har numera upphört med sin verk
samhet. Vissa ackumulerade utgifter för Sveriges medverkan mom 
CETS' ram i det s. k. F 9-försöket med telesatellitutrustning enligt här
om träffat särskilt avtal kan beriiknas förfalla till betalning under första 
hälften av år 1972. Då det emellertid ej kan uteslutas att medel till täc
kande av ifrågavarande utgifter kommer att behöva tas i anspråk först 
under budgetåret 1972173 bör anslaget för nämnda år beräknas med 
hänsyn till denna eventualitet. 

10. Medlemsavgiften motsvarar ca 6 500 kr. (5 000 Schweizcr franc). 
Presidenten är fram till år 1975 svensk, vilket medför extra resekost
nader om ca 5 500 kr. per år. Resekostnaderna för svenska deltagare 
vid de regelbundna exckutivkommittemötena i april och november 

Paris beräknas till ca 4 000 kr. 

11. Medlemsavgiften kommer att höjas med 4 000 kr. till 44 000 kr. 
12. Sveriges medlemsavgift till Mellanstatliga rådgivande sjöfarts

organisationcn (IMCO) beräknas öka från ca 230 000 kr. till ca 300 000 
kr. beroende på att IMCO:s budget föreslås höjd med 98,5 <;b. Skälet 
härför är två planerade stora konferenser, en 1972 angående sjövtigs

reglerna och en 1973 angående havens förorenande. 
Kostnaden för att sända svenska representanter till IMCO:s kon

ferenser och kommittccr viintas på grund av vidgat svenskt engagemang 
i organisationens arbete öka med 30 000 kr. till l 50 000 kr. Vissa ut
redningsuppdrag som Sverige åtagit sig för organisationens räkning be
räknas kosta oförändrat 120 000 kr. Vidare medför förberedelsearbete 



Prop. 1972: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartcmentct I 99 

i form av konferenser etc. i Sverige samt administrativt merarbete 
på grund av IMCO-verksamheten kostnader på sammanlagt 40 000 kr. 
Slutligen bör medel för representation i samband med Sveriges deltagan
de i sjösäkerhctskommittens arbete beräknas till 10 000 kr. Samman
lagt bör således posten uppföras med (300 000 + 150 000 + 120 ooo+ 
40 000 + 10 000) 620 000 kr., innebärande en ökning med 150 000 kr. 

14. Med hlinsyn till automatiska kostnadsstegringar samt viss utök
ning av stationeringsperioden bör anslaget höjas med 40 000 kr. 

Under åberopande av det anförda samt med hänvisning till samman
ställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen· 

att till Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. 

för budgetåret 1972173 anvisa ett förslagsanslag av 1 871 000 
kr. 

F 5. Beredskap för civil luftfart 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

Luftfartsverket 

374 000 

800 000 
800 000 

Reservation 1170 000 

I skrivelse den 24 augusti 1971 har luftfartsverket beräknat medels

behovet för budgetåret 1972/73 till 800 000 kr. Med hänsyn till hand
lingarnas innehåll torde någon redogörelse inte böra lämnas till statsråds
protokollct. Handlingarna torde få bringas till riksdagens kännedom 
samband med att de ställs till vederbörande utskotts förfogande. 

Departementschef en 

Med hänvisning till den begdinsning till vissa beredskapsfrämjande åt
gärder som redovisats i prop. 1966: 1 (bil. 8 s. 201) beräknar jag för 
budgetåret 1972/73 800 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Beredskap för civil luftfart för budgetåret I 972173 anvisa 

ett reservationsanslag av 800 000 kr. 

F 6. Kostnader för visst värderingsförfarande 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

40000 
40 000 

Fr. o. m. den 1 januari 1970 finns en för hela landet gemensam värde
ringsnämnd med uppgift att avgöra frågan om villkoren vid inlösen av 
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rörelse eller tillgångar i samband med återkallelse av trafiktillstånd en
ligt förordningen (1940: 910) angående yrkesmässig automobiltrafik 
m.m. 

Värderingsnämnden består av tre ledamöter och suppleanter för dem. 
De utses av Kungl. Maj:t. Kostnaderna för nämnden skall bestridas 
av staten men - genom utdebitering efter varje värderingsförfarande 
- slutgiltigt belasta den som förvärvar tillstånd. På riksstatens inkomst
sida finns därför en motsvarande inkomsttitel, benämnd Ersättning för 
visst värderingsförfarande. 

De partememschef en 

Kostnaderna för värderingsnämndens verksamhet uppskattar jag över
slagsvis till 40 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Kostnader för visst värderingsf örf arande för budgetåret 

1972173 anvisa ett förslagsanslag av 40 000 kr. 

F 7. Kostnader för riskgaranti till Scandinavian Airlines System 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1 000 
1000 

Från anslaget bestrids eventuella utbetalningar i anledning av den ga
ranti som Kungl. Maj:t kan ställa dels i fråga om ersättning för förlust 
av eller skada på SAS luf.tfartyg till följd av flygplanskapning (prop. 
1970: 165, SU 1970: 213, rskr 1970: 428), dels i fråga om ersättning för 
förlust av eller skada på SAS tillhöriga flygplan av typ Boeing 747 or
sakad av krigshandling eller liknande handling (prop. 1971: 75 bil. 4, 
TU 1971: 4, rskr 1971: 115). Den närmare utformningen av garantierna 
regleras genom överenskommelser mellan de tre skandinaviska staterna. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Kostnader för riskgaranti till Scandinavian Airlines System 

för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 
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KAPITALBUDGETEN 

Invcsteringsplan för kommunikationsverken m. m. 

I prop. 1971: 1 (bil. 8 s. 134) framlades invcsteringsplaner för huvud
delen av de under kommunikationsdepartementet hörande kapitalfon

derna. Därvid redovisades postverkets, televerkets (exkl. rundradio), 
statens järnvägars och luftfartsverkets fonder samt statens vägverks för

rådsfond och sjöfartsverkets fond. I det följande lämnas för budget

åren 1970/71-1972/73 en motsvarande redovisning för dessa fonder. 
För budgetåret 1972/73 tillkommer även fonden för Södertälje kanalverk. 
Vidare framläggs en sammanfattande redogörelse för investeringarna i 
övrigt såvitt avser kommunikationsdepartementets del av kapitalbudge
ten. 

Investcringsutfall för budgetåret 1970/71 

I följande tabell redovisas de anslagsmedel, som under det gångna 
budgetåret stått till förfogande, och den omfattning i vilken de tagits 

i anspråk. Enligt bedikningarna i prop. 1971: 1 skulle medclsförbruk
ningen på investeringsanslagen inom kommunikationsdepartementets 
verksamhetsområde uppgå till 1 145,7 milj. kr. under budgetåret 
1970/71. De sammanlagda faktiska investeringsutgifterna har stannat 
vid 1 141,l milj. kr. och således underskridit de beräknade utgifterna 
med 4,6 milj. kr. 

Utfall budgetåret 1970/71 

lng. be- Anvisade Medelsförbrukning 
hållning anslag beräknad faktisk 

i prop. 
1971 :1 

milj. kr. 

Postverkct 9,9 55,2 53,5 50,9 
Televerket cxkl. rundradio 59,2 592,1 595,3 595,3 
Statens järnvägar 36,9 367,6 377,6 377,6 
Luftfartsverket 6,9 48,0 41,5 38,4 
Statens vägverk 5,4 56,2 56,0 56,0 
Sjöfartsvcrket 0,8 125,2 21,8 22,9 

119,1 1144,3 1145,7 1 141,1 

1 Varav 2,3 milj. kr. på tilliiggsstat. 

7* Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bil. 8 

Utg. be
hållning 

14,2 
56,0 
26,9 
16,4 
5,6 
3,1 

122,2 
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Beräknad medelsförbrukning för budgetåret 1971/72 

I prop. 1971: l förordades för budgetåret 197 l /72 ett totalt ram
belopp av 1 155,7 milj. kr. för här berörda fonder, exkl. rundradio

anläggningar under televerkets fond. Jämfört med motsvarande belopp 
för det föregående budgetåret innebar detta en ökning med 10 milj. kr. 

Vären 1971 beslöt Kungl. Maj:t om vissa tidigareläggningar av post
och tcleinvesteringar. Genom höjning av postvcrkets investeringsram med 
6,1 milj. kr. möjliggjordes tidigareläggning till hösten 1971 av planera

de posthusbyggen i Helsingborg, Landskrona. Norrtälje och Ystad. Efter 
anslag på tilläggsstat I har postvcrket fått en ytterligare höjning av inve
steringsramen med 1,7 milj. kr. till nuvarande 43.2 milj. kr. Genom höj

ning av televerkets ram med 18 milj. kr. den 30 juni 1971 möjliggjordes 
tidigareläggning av planerade telebyggen samt av industribcsfällningar. 

Den 7 september 1971 beslöt Kungl. Maj:t om ytterligare tidigarelägg
ningar av arbeten i syssclsättningsfrämjande syfte. Investcringsramcn 
för televerket och statens järnvägar höjdes med 40 milj. kr. resp. 2,8 

milj. kr. Ramhöjningen för televerket möjliggjorde bl. a. tidigareläggning 
av planerade telebyggen och av anläggningsarbeten i Stockholm och Gö
teborg. Den 17 december 1971 beslöt Kungl. Maj:t om ytterligare höj
ning av statens järnvägars ram med 3,9 milj. kr. för tidigareläggning av 
investeringar i rullande materiel. 

De olika ramhöjningarna vid televerket och statens järnvägar inne
bär att den nuvarande ramen uppgår till 682,9 milj. kr. resp. 361,7 

milj. kr. 
Den totala investeringsomslutningen för budgetåret 1971/72 beräk

nas därvid uppgå till 1 229,5 milj. kr. I följande tabell redovisas beräk
ningarna enligt prop. 1971: 1, de bedikningar som gjordes under våren 
1971 och den medelsförbrukning som f. n. kan förutses. 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1971/72 

Postvcrket 
Televerket, exkl. rundradio 
Statens järnvägar 
Luftfartsverket 
Statens vägverk 
Sjöfarts verket 

Beräknad Beräknad 
i prop. våren 
1971:1 1971 

35,4 
624,9 
355,0 
71,4 
56,2 
12,8 

1155,7 

milj. kr. 

41,5 
642,9 
355,0 
71,4 
56,2 
13,l 

1180,1 

Beräknad 
hösten 

1971 

43,2 
682,9 
361,7 

72,4 
56,2 
13,l 

1229,S 
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Beräknad medelsförbrukning för budgetåret 1972/73 

För budgetåret 1972/73 föreslår verksstyrelsema investeringar om 
sammanlagt 1 525 milj. kr., vilket jämfört med beräkningarna i prop. 
1971: 1 för innevarande budgetår skulle innebära en ökning med 369,3 
milj. kr. och i förhållande till nu verkställda beräkningar för samma bud
getår en ökning med 295,5 milj. kr. När det gäller de olika verken fö
reslås, jtimfört med senaste beräkning för budgetåret 1971/72, ökning

ar för postverket med 1,6 milj. kr., för televerket exkl. rundradio med 
156,6 milj. kr., för statens järnvägar med 33,3 milj. kr., för luftfarts
verket med 31,3 milj. kr., för vägverket med 39,8 milj. kr. och för sjö
fartsverket med 25,4 milj. kr. 

För utbyggnad av Södertälje kanal har sjöfartsverket begärt ett 
anslag om 7 ,5 milj. kr. under fonden för Södertälje kanalverk. 

Vid en avvägning från olika synpunkter har jag för nästa budgetår an
sett mig böra för ifrågavarande fonder räkna med en total medelsför
brukuing av 1 254,6 milj. kr., vilket innebiir en ökning med 98,9 milj. kr. 
jämfört med motsvarande totalbelopp för innevarande budgetår enligt 
prop. 1971: 1. I förhållande till beräkningarna i prop. 1971: 1 innebär 
mitt förslag för postverkets, televerkets, luftfartsverkets och sjöfartsver
kets investeringar höjningar med 1,9, 86,1, 16,9 resp. 4,2 milj. kr. Under 
fonden för Söderfiilje kanalverk beräknar jag 7,5 milj. kr. för en ut
byggnad av Södertälje kanal. Statens j1irnvägars investeringar minskar 
med 17,7 milj. kr. Nedgången sammanhänger med den förväntade minsk
ningen av investeringarna för Storstockholms lokaltrafik. Om man från
räknar dessa investeringar ökar SJ:s investeringsram med ca 13 milj. kr. 
Med hiinsyn härtill ökar således invcsteringsutrymmet för kommunika
tionsverken med ca 130 milj. kr. jämfört med beräkningarna i prop. 
1971: 1. 

I den inledande översikten har jag lämnat en sammanfattande redogö
relse för investeringsbehovet inom de olika verken och i korthet berört 
inriktningen av investeringarna för nästa budgetår. 

Den för budgetåret 1972/73 förordade investeringsverksamheten 
framgår av följande tabell. 
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Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1972/73 

Postverket 
Televerket, cxkl. rundradio 
Statens järnvägar 
Luftfartsverket 
Statens vägverk 
Sjöfarts verket 
Södertälje kanalverk 

1971/72 
Beräknad 

i prop 
1971: 1 

35,4 
624,9 
355,0 
71,4 
56,2 
12,8 

1155,7 

1972/73 
Verkens Departe-
förslag ments-

chefen 
milj. kr. 

44,8 37,3 
839,5 711,0 
395,0 337,3 
103,7 88,3 
96,0 56,2 
38,5 17,0 
7,5 7,5 

1 525,0 1 254,6 

Under kommunikationsdepartementets kapitalbudget upptas vidare 

anslag med ett formellt belopp om 1 000 kr. till statens lånefond för den 
mindre skeppsfarten samt med 15 milj. kr. för garanti till Aktiebolaget 

Aerotransport. 

Sammanfattning 

En sammanfattning av anvisade resp. förordade anslagssummor för 
affärsverksfonderna, statens vägverks förrådsfond, sjöfartsverkets fond 
och fonden för Södertälje kanalverk samt beräknad medelsförbrukning 
under budgetåren 1971/72 och 1972/73 ges i följande sammanställning. 

Anslag och medels/ örbrukning budgetåren 1971 /72 och 197 2 /7 3 

Behålln. Anslag Medels- Anslag 
1.7.1971 1971/72 förbrukning 1972/73 

1971/721 

milj. kr. 

Postverket 14,2 229,0 43,2 41,0 
Televerket, exkl. rundradio 56,0 631,4 682,9 777,6 
Statens järnvägar 26,9 363,6 361,7 342,2 
Luftfartsverket 16,4 65,1 72,4 88,0 
Statens vägverk 5,6 56,2 56,2 56,2 
Sjöfartsverket a3,1 12,2 13,1 18,5 
Södertälje kanalverk 7,5 

122,2 1157,5 1229,5 1331,0 

1 Inkl. tidigarelagda investeringar. 
2 Varav I, 7 milj. kr. på tilläggsstat. 
3 Varav 2 milj. kr. överförts till budgetutjämningsfonden per den 1 juli 1971. 

Anslagsbehållningarna per den 1 juli 1971 uppgick till ca 120,2 milj. 
kr. Tillsammans med för innevarande budgetår anvisade anslag om 
1 157,5 milj. kr. utgör den för budgetåret disponibla anslagssumman ca 

1 278 milj. kr. Med nu beräknade investeringsramar kommer mcdcls

förbrukningcn under innevarande budgetår att uppgå till totalt ca 

Medels-
förbrukning 
1972/73 

37,3 
711,0 
337,3 

88,3 
56,2 
17,0 
7,5 

1254,6 
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1 230 milj. kr. BehåIIningarna vid budgetårets slut kommer därmed att 
utgöra ca 48 milj. kr. 

De beräknade anslugsbeloppen för nästa budgetår avser att jämte be
hållningarna från innevarande budget[tr täcka den förutsatta medels
förbrukningen och därutöver ge en marginal om ca 10 % för att möj
liggöra ökade invcsteringsramar om det skulle påkallas av konjunktur

mässiga eller andra särskilda skäl. De förordade anslagen uppgår till 

sammanlagt 1 331 milj. kr. Tillsammans med de beräknade till budget
året 1972/73 ingående behållningarna kommer den under samma bud

getår tillgängliga anslagssumman att uppgå till ca 1 379,2 milj. kr. Då 
mcdelsförbrukningen uppskattas till ca 1 254,6 milj. kr. utgör anslags
reserven ca 125 milj. kr. 

Medräknas även övriga anslag under kommunikationsdepartementets 

del av kapitalbudgeten, dvs. anslagen under statens utlåningsfonder och 
fonden för låneunderstöd blir totalsumman för budgetåret 1972/73 en
ligt förslaget 1 346 001 000 kr. att jämföras med på riksstaten för bud
getåret 1971/72 för motsvarande ändamål upptagna 1 172 536 000 kr. 

Anslagen ökar således totalt med ca 173 milj. kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t bereder riksdagen tillfälle 

att avge yttrande med anledning av vad jag sålunda anfört. 
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I. Statens affärsverksfonder 

A. POSTVERKET 

Postverkets tillgångar uppgick den 30 juni 1971 till sammanlagt 
16 945,5 milj. kr. Bokförda nettovärdet av fast egendom, huvudsakligen 
posthus, utgjorde 147,2 milj. kr., bokförda nettovärdet av motorfordon 

m. m. 33,2 milj. kr. samt förråd 7,7 milj. kr. övriga tillgångsposter på 
balansräkningen hänförde sig i huvudsak till Postbanken. 

Statskapitalet i postvcrket, inkl. stamkapital och statsvcrkslån i Post

banken på vardera 38,4 milj. kr., uppgick till 207,8 milj. kr. vilket inne
bar en ökning under budgetåret med 38, 1 milj. kr. 

överskott att inleverera uppgick för budgetåret 1970/71 till 11.6 
milj. kr. (inkl. ränta på Postbankens statsverkslån) mot 10,4 milj. kr. 
under närmast föregående budgetår. Postbankens överskott för kalen
deråret 1970 uppgick till 58,4 milj. kr. inkl. återföring av 13 milj. 
kr. från en fond för utvecklingskostnader. överskottet avsattes i sin 
helhet till värderegleringskonto för obligationer. 

Postverkct 

l skrivelse den 25 augusti 1971 och i anslutning därtill lämnad kom
plettering har postverket hemställt om investeringsanslag till posthus 
m. m. för budgetåret 1972/73. Vidare har postverket i skrivelser den 
19 november 1970 och den 14 oktober 1971 hemställt om inrättande av 
tjänster som kräver riksdagens godkännande. 

Posthus m. m. 

1970/71 
1971/72 
1972/73 postverket 

departemcntschefen 

Ing. behållning 

9 855 000 
14 201 000 

I 000 
I 000 

1 Varav på tilläggsstat 13 900 000. 
2 Varav på tilläggsstat I 700 000. 

Anslag 

155 200 000 
2 29 000 000 
49 000 000 
41000000 

3 Preliminärt belopp inkl. tidigarelagda investeringar. 
• Preliminärt belopp. 

Förbrukning 

50 854 000 
343 200 000 
444 800 000 
437 300 000 
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Utvecklingen av postverkets rörelse 

Utvecklingen av postvolymen, mätt i portointäkter i fasta priser, var 
under det första budgethalvåret 1970/71 gynnsam och volymen ökade 
då med 5 % . Under andra budgethalvåret inträdde emellertid en för
s~inuing och volymen minskade med 0,5 % . Den ogynnsamma utveck
lingen under budgetårets senare del medförde att den totala volymök

ningen för hela budgetåret 1970/71 blev 2,3 % eller 1,5 procentenheter 
lägre än den prognos som låg till grund för den för budgetåret fast

ställda driftstaten. Den försämrade utvecklingen sammanhänger med 

konflikten på arbetsmarknaden i februari och mars 1971 och den all
männa konjunkturnedgång som började göra sig gällande under första 

halvåret 1971. 
Postverket bedömer det som mest realistiskt att räkna med att den 

totala postvolymen budgetåret 197217 3 kommer att ligga på i stort 
sett samma nivå som under budgetåret 1970171. 

Efter flera års nedgång ökade paketrörelsen mätt i antalet inlämnade 
paket under år 1970 med 1,7 % . ökningen fortsatte även under januari 
månad 1971. Under vinterns arbetsmarknadskonflikt, då postverket inte 
kunde ta emot paket i samma omfattning som normalt, började emeller

tid paketvolymen minska, en nedgång som sedan har fortsatt, delvis som 
en följd av konjunkturavmattningen. 

Antalet oadresserade försändelser (gruppkorsband) ökade under år 

1970 med nästan 23 % och postvcrkets marknadsandel för dylika för
sändelser till hushåll har uppskattats till ca 58 % . Antalet adresserade 
trycksaker ökade med drygt 8 t;·o jlimfört med år 1969 och marknadsan

delen för dessa torde vara över 95 %. 
Hösten 1970 genomfördes en indelning av trycksaker och varuprov 

i två klasser, A och B, med olika avgifter och postbehandlingstider. 
Försändelser tillhörande klass A behandlas lika snabbt som brev och når 
i de flesta förbindelser adressaten första vardagen efter inlämningsda
gen. Försändelser av klass B, för vilka portot är lägre. når i regel adres
saten senast tredje vardagen efter inlämningsdagen. Uppdelningen i A
och Il-försändelser ger kunderna möjlighet att själva välja önskad post
bchandlingstid. Andelen A-korsband uppgår f. n. till ca 40 % av hela 
antalet trycksaker och varuprov. 

Antalet dagstidningar i postverkcts tidningsrörelse minskade under år 
1970 med ca 25 milj. exemplar. Däremot ökade antalet postbefordrade 
veckotidningar med ca 20 milj., varför den totala minskningen blev 5 
milj. exemplar. Anledningen till den kraftiga minskningen av antalet 

postbefordradc dagstidningar är bl. a. den samdistributionsrabatt som se
dan den l januari 1970 på vissa villkor utgår till tidningsutgivarna för 

att främja samdistribution av dagspress. En eld av den tidningsvolym 
som postverkct h~irigcnom förlorat har gått över till verkets dotter
bolag Tidningstjänst AB medan återstoden gått till privata konkurren-
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ter. Även under budgetåret 1971/72 och följande budgetår kommer an
talet av postverket befordrade dagstidningar sannolikt att minska något. 
För veckotidningarna torde däremot volymen komma att vara i stort sett 
oförändrad. 

I nedanstående tablå visas de olika rörelsegrenarnas procentuella för
ändringar per år under perioden 1961-1968 samt för åren 1969 och 

1970 samt penningförmedlingens beloppsmässiga utveckling under dessa 

år. 

Procentuell förändring per år 

1961-1968 1969 1970 

Brevförsändelser 3,5 1,5 6,1 
varav 

Brev och postkort 3,2 3,4 1,1 
Mass- och gruppkorsband 6,0 0,7 16,0 
Övriga korsband 1,2 -4,2 0,4 

Tidningsexemplar -1,8 1,0 -2,3 
Paket 2,1 -3,4 1,6 
Betalningsuppdrag 2,4 1,3 6,4 
Penningförmedling i 

postverkets kassor 9,9 19,6 12,9 

Under det gångna budgetåret ökade postgirots omsatta belopp med 
11,1 % till 1 350 miljarder kr. Den sammanlagda inlåningen på post
sparbanks- och postgirokonton steg från 13,7 till 14,8 miljarder kr., 
dvs. med 8,2 % och Postbanken befäste därmed sin ställning som fan
dets största bank på inlåningssidan. 

Postverkcts diligensrörelse omsatte under kalenderåret 1970 27 milj. 
kr. jämfört med 24,9 milj. kr. under år 1969. Avflyttningen (rån 
landsbygden och den ökande privatbilismen medför emellertid att re
sandefrekvensen sjunker. I jämförelse med år 1969 minskade antalet re
sor i linjetrafik med ca 5 % , men den totala minskningen stannade 
vid 3,7 % beroende på en fortsatt ökning av beställningstrafiken. 

Den 1 januari 1971 var totala antalet anställda i postverket 49 622 
mot 48 158 den 1 januari 1970. Personalstyrkan ökade således under 
år 1970 med 1 464 personer. Uttryckt i antal årsanställda ökade per
sonalstyrkan under år 1970 med 1 040 till 38 370. 

De löncförbättringar som 1971 års avtalsrörelse medförde innebär 

och kommer att innebära en mycket hård belastning för postverkets 
ekonomi. För att förbättra postverkets ekonomiska läge gjordes en all
män portohöjning den 1 oktober 1971. Trots den vidtagna höjningen 
bedöms postverket - om inga andra åtgärder vidtas - lämna ett avse
värt underskott under budgetåret 1971 /72. Postverket har i samman
hanget hemställt om anslag budgetåren 1971/72 och 1972/73 för icke 
lönsam tidningsdistribution och diligenstrafik. 
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Mcdclsförbrukning under budgetåren 1970/71-1972/73 

För bud g c tår e t 1 9 7 0 I 7 1 medgavs ursprungligen en inves
teringsram av 40,2 milj. kr. Genom Kungl. Maj:ts beslut den 9 juli och 
den 15 juli 1970 och genom anslag pi't tilläggsstat I ändrades ramen till 
53,5 milj. kr. Utfallet för budgetåret, 50,9 milj. kr., inncb~ir en underför
brukning med 2,6 milj. kr., i huvudsak beroende på eftersläpning i bctal

ningsutfallet för vissa byggnadsförctag. 
För bud g c tår c t 1 9 7 1 / 7 2 medgavs ursprungligen en inves

teringsram av 35,4 milj. kr. För att möjliggöra tidigardäggning av hus
byggcn och industribeställningar har investeringsramcn höjts två gånger, 
senast efter anslag på tiIJäggsstat I. Den nu gäilandc ramen på 43,2 milj. 
kr. beräknar postverkct förbruka helt. 

För bud g c tå r.e t 1 9 7 2 I 7 3 räknar postvcrket med en medels
förbrukning av 44,8 milj. kr. 

Investeringsprogram 

I följande sammanställning redogörs för faktisk resp. beräknad me
delsförbrukning budgetåren 1970/71-1972/73 med fördelning på olika 
objektsgrupper. 

Post hus 
Postgirohuset i Stockholm 
Malmö Ban 
Övriga posthus 

Inköp av fastigheter 
Anskaffning av bilar m m 
Diligensrörelsen 
Diverse och oförutsett 

1 Inkl. tidigarelagda investeringar. 

Posthus 

Utgift 
1970/71 

17,8 

9,0 
13,9 

8,1 
1,9 
0,2 

50,9 

Beräknad utgift 
11971/72 1972/73 

milj. kr. 

12,5 2,6 
15,0 

18,5 15,2 
0,7 5,0 
8,3 4,9 
2,7 1,6 
0,5 0,5 

43,2 44,8 

Den av postverket framlagda investeringsplanen för posthus återges 
i det följande. 

Under budgetåret 1970/71 har för tillbyggnad av postgirohuset i 
Stockholm förbrukats 17,8 milj. kr. Av medelsutrymmct för övriga post
hus har ca 9 milj. kr. utnyttjats för ny-, om- och tillbyggnadsarbeten av 

posthus i bl. a. Gävle, Jakob~berg, Kristianstad, Malmö (Mellersta för
staden), Växjö, Ängelholm och Örnsköldsvik. I prop. 1971: 1 (bil. 8 
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Investeringsplan for post hus (milj. kr.) 

Byggnadsobjekt Totalkostnad 
beräknad per 

Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 

Bygg- Färdig
start ställande 

1.4.1970 1.4.1971 1970/71 11971/72 1972/73 mån/år mån/år 

I Byggnader påbörjade fiire 
1.7.1972 
Äldre företag 
Tillbyggnad av postgiro
huset i Stockholm 
Posthus i Örnsköldsvik 
Posthus i Växjö 
Om- och tillbyggnad av 
posthus i Ängelholm 
Posthus i Me!lersta 
förstaden i Malmö 
Posthus i Gävle 
Posthus i Jakobsberg 
Posthus i Kristianstad 
Posthus i Ystad 
Om- och tillbyggnad av 
posthus i Norrtälje 
Posthus i Helsingborg 
Om- och tillbyggnad av 
posthus i Landskrona 

50,8 
4,6 
9,6 

1,1 

3,9 
5,6 
1,4 
3,6 
1,4 

3,0 
10,9 

49,4 
4,6 
8,8 

l,O 

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

3,2 
11,8 

33,8 
4,4 
6,4 

0,6 

0,9 
1,8 
1,0 
0,8 

0,2 

12,5 2,6 
0,1 
2,3 0,1 

0,5 

2,4 0,5 
2,9 0,7 
0,7 
2,0 0,7 
0,9 0,6 

1,2 1,6 
4,1 5,0 

1,2 1,5 

Summa I 

2,6 

98,5 

3,0 

97,8 49,7 31,0 13,3 

Il Byggnader avsedda att 
påbiirjas under år 
1972/73 
Postlms i Malmö 
(Malmö Ban) 60,4 15,0 
Posthus i Umeå 
Posthus i Södertälje 
Om- och tillbyggnad av 
posthus i Borgholm 

7,8 
4,2 

0,6 

3,0 
1,2 

0,3 

Summa Il 73,0 19,5 

Summa I+ Il 170,8 49,7 31,0 32,8 

1 Inkl. tidigarelagda investeringar. 

s. 147) beriiknades för budgetåret en mcdelsförbrukning av 18.5 milj. 

kr. för postgirohuset och 11, 1 milj. kr. för övriga posthus. 

Utfallet understiger alltså bcriikningarna med 700 000 kr. resp. 

2,1 milj. kr. Underförbrukningen för objcktsgruppcn övriga posthus 

beror i allt väsentligt på eftersläpning i betalningsutfallct i första hand 

för posthusen i Gävle och Malmö. 

Arbetet med tillbyggnaden av postgirohuset i Stockholm och med 

byggnadsobjckten, i Gävle, Jakobsberg, Kristianstad, Mellersta förstaden 

i Malmö och Växjö fortsätter under budgetåret 197 l /72. Nybyggnad 

av posthus i Helsingborg och Ystad samt om- och tillbyggnad av post

huscn i Landskrona och Norrfäljc påbörjades hösten 1971 i enlighet med 

Kungl. Maj:ts beslut om tidigareläggning den 30 juni 1971. · 

10.68 4.72 
12.68 10.70 

1.70 8.71 

4.70 8.71 

10.70 3.72 
10.70 12.71 
12.70 10.71 
4.71 4.72 

11.71 8.72 

10.71 3.73 
10.71 4.73 

10.71 3.73 

9.72 9.74 
9.72 12.73 
9.72 12.73 

8.72 6.73 
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I investcringsplanen för posthus anges nu totalkostnaden för post
girohuset i Stockholm till 49,4 milj. kr. mot tidigare beräknat 50,8 milj. 
kr., detta trots att bl. a. reservkraftutrustningen beräknas kosta 2 milj. 
kr. mer än tidigare beräknat. 

För igångsättning under budgetåret 1972/73 anmäler postverket 
fyra nya byggnadsföretag, nämligen nybyggnad av posthus i Malmö 
(Malmö Ban), Södertälje och Umeå samt om- och tillbyggnad av post
huset i Borgholm. 

Ny b y g g n a d a v p o s t h u s i M a I mö (M a I m ö B an). 

Postkontorct Malmö I är sedan år 1906 inrymt i en av postvePket ägd 
byggnad inom kvarteret Aegir (centralposthuset). Postkontorslokalcrna 

har under senare år utökats genom om- och tillbyggnad, varvid den 
tidigare lastgården tagits i anspråk. Hela den av postverket ägda marken 
är numera bebyggd. För av- och pålastning av post samt för uppställ
ning av fordon disponeras efter överenskommelse med kommunen sedan 
lång tid en del av Stormgatan, som löper utmed posthuset. 

Trots genomförda om- och tillbyggnader har postkontorets samtliga 
funktioner inte kunnat få plats inom centralposthuset. Sålunda har expe
ditionen för in- och utlämning av paket inrymts i en provisorisk byggnad 
inte långt från centralposthuset. Den bilverkstad, som hör till postkon
toret, är inrymd i en postverket tillhörig byggnad, uppförd på SJ:s mark 
i omedelbar närhet av centralposthuset. Dessutom har man tvingats hyra 
lokaler på skilda håll för vissa av postkontorets större avdelningar, bl. a. 
för posttullen och för sorteringsexpeditioncn för avgående paket och 
masskorsband. För denna expedition sfälls stora krav på lastnings- och 
lossningsutrymme för såväl Jandsv~igs- som järnvägsbefordran. 

I den sorterings- och transportorganisation, som började tillämpas 
inom postverket år 1968. fungerar postkontoret Malmö l som uppsam
lings- och spridningspostanstalt inom såväl brev- som paketområde. 
Drevområdet omfattar A-regionerna Malmö/Lund/Trelleborg samt Es
löv och paketområdet dessutom A-rcgionen Ystad/Simrishamn. 

Malmöregionen lir en av landets mest expansiva regioner. Enligt 

Länsp!anering 1967 (SOV 1969: 27) förviintas br·::vområdet år 1980 ha 
608 000 oc:h: paketområdet 687 000 invånare, vilket motsvarar en ökning 
i förhållande till 1968 års invånarantal med ca 28 r;~ resp. 23 % . Den
na befolknir.gsökning och den ökning i trafiken vid postkontoret, som 

den nya organisationen fört med sig, kr:iver avsevärt större lokaler lin 
dem som postkontoret f. n. förfogar över. 

Postverket anser att lokalbehovet hör tillgodoses genom atl en siir
skild driftbyggnad uppförs. Denna bör ha dire!~t anslutning till järn

vägsspår samt goda landsviigsförbindclser. Med hänsyn ti11 det avse
värda antalet post- och kundhilar samt de !Crngtradarfordon. som skall 
angöra byggnaden, krävs mycket stora trafik- och uppsti11nin~sytor 
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kring denna. År 1980 beräknas ca 750 personer vara sysselsatta i drift
byggnaden. Stora ytor krävs alltså även för parkering. För ändamålet 
erforderlig tomt har inte kunnat anskaffas i närheten av centralposthusct. 

Förhandlingar mellan postverkct och hamndirektionen i Malmö har 

resulterat i att köpekontrakt beroende av Kungl. Maj:ts resp. kom

munfullmiiktigcs godkännande upprättats om förv1irv av ett tomtom
råde inom Östra Hamnområdet i Malmö. lnvesteringsmedel för att möj
liggöra förvärvet begärs under rubriken Inköp av fastigheter. 

Byggnadsstyrelsen har beräknat kostnaderna för byggnaden till 60 

milj. kr. Härtill kommer kostnader för framdragning av järnvägsspår, 
som av Malmö hamnförvaltning beräknats till ca 400 000 kr. Total
kostnaden för byggnadsprojektet beräknas sålunda till 60,4 milj. kr. 

Kungl. Maj:t har den 19 november 1971 godkänt byggnadsprogram 
för Malmö Ban och uppdragit åt byggnadsstyrelsen att i samråd med 
postvcrkct projektera byggnaden fram till färdiga bygghandlingar. 

Ny b y g g n a d a v p o s t hu s i U m e å. Postkontoret i Umeå 
är sedan år 1928 inrymt i en av postvcrket Ugd byggnad, belägen inom 
kvarteret Fabriken vid Nygatan/Rådhusesplanaden. Posthuset och last
gården är nu otillräckliga. I samband med den i maj 1968 genomförda 
nya sorteringsorganisationen överfördes posttransportcrna i väsentlig 
grad till landsvägsbefordran. Antalet bilar liksom storleken av dessa 
ökade härvid. Härtill kommer den motoriscring av brevbäringen som 

genomförts. 
Postverket anser att lokalfrågan bäst löses genom att en drift

byggnad uppförs, dit sorterings- och brevbäringscxpeditionerna flyttao.. 
Dessa expeditioner är för sin funktion beroende av att bekvämt kunna 
nås med stora fordon. Postkontorets kassaexpedition och administration 
skall efter ombyggnad av det nuvarande posthuset kvarstanna där. Från 
kundsynpunkt har detta ett lämpligt läge. Investcringsmedcl för att 
möjliggöra förv~irv av fämplig tomt begärs under rubriken lnköp av 
fastigheter. Byggnadsstyrelsen har berliknat kostnaderna för byggnaden 

till 7,8 milj. kr. 

Ny by g g n a d a v p o s t h u s i S ö d e r t ä I j e. För postkontoret 
i Södertälje hyr postverket sedan år 1966 lokaler i en av kommunen ägd 
byggnad, belägen i kvarteret Solen vid Stortorget. På grund av den 
snabba expansionen inom Södertälje kommunblock och den därav för
anledda stora ökningen av postmiingden inom området har de av post
kontoret disponerade lokalerna blivit otillräckliga. 

Postverket anser att lokalfrågan b~ist löses genom uppförandet av en 
driftbyggnad dit postkontorets sorterings- och transportfunktion flyttas 

i en första etapp. Byggnaden planeras sf1 att tillbyggnad möjliggörs för 

senare utflyttning av brevbäringsfunktioncn. Förhandlingar mellan post-
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verket och Södertälje kommun har resulterat i att kommunen beslutat 
upplåta erforderlig mark mot tomträtt. Postverkct har för avsikt att om 
möjligt få till st[md ett förvärv av marken. Byggnadsstyrelscn har beräk
nat kostnaderna för byggnaden till 4,2 milj. kr. 

0 m- o c h t i 11 b y g g n a d a v p o s t h u s e t i B o r g h o l m. 
Postexpcditioncn i Borgholm är alltsedan år 1941 inrymd i en av post

verkct ägd byggnad belägen inom kvarteret Amfion vid Storgatan. De 
inom byggnaden disponibla utrymmena är numera otillräckliga för post
expeditionens behov. Postverket anser, att det ökade lokalbehovet bäst 
tillgodoses genom om- och tillbyggnad av posthuset. 

Byggnadsstyrelsen har beräknat kostnaderna för byggnadsföretaget 
till 1,2 milj. kr., varav 600 000 kr. dock faller på ändrings- och under
hållsarbeten av icke värdehöjande natur. I invcsteringsplanen är därför 

upptaget återstående 600 000 kr. 

Inköp av fastigheter 

Under budgetåret 1970/71 har postverket efter av Kungl. Maj:t den 

17 december 1970 lämnat bemyndigande förvärvat tomterna nr 5, 6 

och 11 i kvarteret Blåmannen i Stockholm för sammanlagt 13,9 milj. 
kr., vilket belopp anvisats på tilläggsstat I. 

Innevarande budgetår har 697 500 kr. efter Kungl. Maj:ts bemyn
digande den 27 maj 1971 disponerats för inköp av tomt för posthus i 
Helsingborg. Ytterligare tomtförvärv är inte planerade under budgetåret. 

För budgetåret 1972/73 beräknar postvcrket medelsbehovet till 5 
milj. kr., varav för tomt i Malmö 4,6 milj. kr., för tomt i Umeå 200 000 
kr. och för diverse mindre fastigheter 200 000 kr. Tomtförvärven i Mal
mö och Umeå är en förutsättning för de tidigare nämnda planerade post
husbyggcna i de båda städerna. 

A n s k a f f n i n g a v b i I a r m. m. 

Under budgetåret 1970/71 anskaffades bilar m. m. för 8,1 milj. kr. 
För budgetåret 1971172 beräknas anskaffning. för 8,3 milj. kr., varav 

·900 000 kr. efter anslag på ti111iggsstat I för tidigareläggning av beställ
ning av bilar som postverket beräknat anskaffa under budgetåret 1972/ 
'73. 

För budgetåret 1972173 har postverket i sin anslagsframställning an
_gett ett behov av 4,9 milj. kr., varav dock behov av 900 000 kr. seder

mera bortfallit genom den nämnda tidigareläggningen till innevarande 
budgetår. Den väsentliga anledningen till det jämfört med budgetåret 
1971172 mindre behovet är att ingen nyanskaffni.ng av brevbärarbilar 

beräknas ske under budgetåret 1972/73. De sista av de I. 000 brevbä
rarbilar av typ Tjorven, som ingick i avtal med Kalmar Verkstads AB, 

levereras under budgetåret 1971/72. 
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Den motorisering av brevbäringen som hittills skett har varit klart 
lönsam för postverket. Sedan tillverkningen av Tjorven lagts ned över
väger postverkct andra lösningar för ersättningsanskaffningcn och för 

den ytterligare utökning av fordonsparken som redan nu kan förutses. 

För budgetåret 1972/73 föreligger ett ersättningsbehov av 45 hrevbärar

bilar. Av det nämnda behovet av medd för anskaffning av bilar m. m. 
på 4,9 milj. kr. hänför sig sålunda 1,1 milj. kr. till erslittningsanskaffning 
av brevbärarbilar. 

Diligensrörelsen 

Under denna rubrik upptas garagebyggnader, anskaffning av bussar 
och förvärv av billinjer för postverkets diligensrörclse. 

Under budgetåret 1970/71 har för diligensrörelsen använts 1,9 milj. 
kr. varav 1,4 milj. kr. för bussförvärv och 500 000 kr. för förvärv av 
linjetrafikföretag i Umeå. 

Under budgetåret 1971/72 beräknas investeringarna i diligensrörelsen 
till 2,7 milj. kr., varav 800 000 kr. efter anslag på tilläggsstat I för ti
digareläggning av beställning av bussar, som postverket beräknat anskaf
fa under budgetåret 1972173. En garagebyggnad i Sollefteå beräknas un
der budgetåret kosta 500 000 kr., och 2,2 milj. kr. beräknas för förvärv 

av bussar. 
För budgetåret 1972/73 anger postvcrket i sin anslagsframställning 

ett behov av 1,6 milj. kr., varav 400 000 kr. för det fortsatta byggandet 

av garage i Sollefteå och 300 000 kr. för ett nytt garage i Östersund. 
Av det angivna beloppet på 1.6 milj. kr. har sedermera bortfallit behov 
av 800 000 kr. genom den nämnda tidigareläggningen till budget

året 1971/72. 

Diverse och oförutsett 

Under denna rubrik har under budgetåret 1970/71 anvlints 163 500 

kr. för förvärv av tomt i Landskrona. För budgetåret 1971/72 har be
räknats ett belopp av 500 000 kr. 

Postverket har för budgetåret 1972/73 angett en medelsförbrukning 

av 500 000 kr. för diverse och oförutsett. 

Inrättande av tjänster vid postverket 

Postverket har i skrivelse den 19 november 1970 hemställt bl. a. om 

inrättande av en tjänst i Ce 1 som chef för ett nybildat plansekretariat 
organiserat direkt under generaldirektören. Genom beslut den 27 novem
ber 1970 medgav Kungl. Maj:t - i avvaktan på att frågan om inrättande 
av en tjänst i Ce 1 kunde underställas riksdagen - med tillämpning 

fr. o. m. den 1december1970 att en tjänst som planeringsdirektör i Cg 1 
skulle vara inrättad vid postverket. 
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Postverket har vidare i skrivelse den 14 oktober 1971 hemställt om 

inrättande fr. o. m. den 1 juli 1972 av en byråchefstjänst i C 2. 

Remissyttranden 

Arbetsmarknadsstyrelsen har avgett det yttrande som redovisats under 
rubriken Vägväsendet (s. 74). 

Af färsverksdelegationen understryker betydelsen av att ~ffiirsverken 
ges möjlighet till balansering av investeringsmedel från ett budgetår till 

ett annat. Delegationen betonar vidare att affärsverken bör få lämna 
offert till statsmakterna betr.äffandc rörelsegrenar, som inte är företags
ekonomiskt motiverade, for att inte efterfrågan skall snedvridas och ut
vecklingsmöjligheterna fön;våras för de lönsamma rörelsegrenarna. 

Dcpartemcntschefen 

I prop. 1971: 1 (bil. 8, s. 147) ber~iknadcs investcringsramen för post
hus m. m. för budgetåret 1970/71 till 53,5 milj. kr. Utfallet blev 50,9 
milj. kr., dvs. en underförbrukning med 2,6 milj. kr., till stor del bc

ro::ndc på eftersläpning i betalningsutfallet för vissa posthus. 
lnvcsteringsramen för budgetåret 1971/72 angavs i prop. 1971: 1 

(bil. 8, s. 147) till 35,4 milj. kr. Investeringsramen beräknades då bl. a. 
möjliggöra igångsättning under våren 1972 av posthusbyggcn i Helsing
borg, Norrtälje och Ystad. Genom Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni 1971 

höjdes investeringsramen med 6, l milj. kr. för att i sysselsättningsstöd
jande syfte möjliggöra tidigareläggning av posthusbyggen. De tidigare 

angivna objekten i Helsingborg, Norrtälje och Ystad samt om- och till
byggnad av posthusct i Landskrona kunde genom ramhöjningen tidiga
reläggas till hösten 1971. Genom beslutet förbrukades den s. k. kon
junkturreserven under anslaget Posthus m. m. För att möjliggöra tidiga
reläggning av beställningar av bilar och bussar har ytterligare 1,7 milj. kr. 
ställts till postverkets förfogande genom anslag på till1iggsstat I. Den 
nu giUlande invcsteringsramen för innevarande budgetår är alltså 43,2 
milj. kr. 

För budgetåret 1972173 har postverket föreslagit en medclsförbruk
ning för posthus m. m. av 44.8 milj. kr. Genom det ovan nämnda ansla

get på tilläggsstat I för innevarande budgetår har dock behovet för bud
getåret 1972173 minskat med 1,7 milj. kr. Som framgår av den förut re

dovisade investeringsplanen för kommunikationsverken har jag tillstyrkt 
en medelsförbrukning av 37,3 milj. kr. I följande sammanställning re

dovisas hur inom ramen för detta belopp postverkets investeringar unge
färligt kan beräknas komma att fördela sig på olika objektsgrupper. Av 
sammanställningen framgår även utfallet för budgetåret 1970171 och 

den i prop. 1971: 1 beräknade medelsförbrukningen för budgetåret 
1971/72. 
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Post hus 
Postgirohuset i 
Stockholm 
Malmö Ban 
Övriga posthus 

Inköp av fastigheter 
Anskaffning av bilar m. m. 
Diligensrörclsen 
Diverse och oförutsett 

1970/71 
Utfall 

17,8 

9,0 
13,9 
8,1 
1,9 
0,2 

50,9 

1971/72 
Beräknad 

i prop. 
1971: 1 

milj. kr. 

12,5 

12,4 
0,7 
8,0 
1,3 
0,5 

35,4 

1972/73 
Verket Departements

chefen 

2,6 2,6 
15,0 15,0 
15,2 10,7 
5,0 4,7 
4,9 3,4 
1,6 0,4 
0,5 0,5 

44,8 37,3 

Det nya postgirohuset färdigställs under våren 1972. Det belopp på 

2,6 milj. kr. som angetts för detta objekt avser betalningar som inte kan 
regleras under innevarande budgetår. Postbanken får genom det beräk
nade beloppet ett planenligt tillskott till det risktäckande kapital som er
fordras enligt lagen (1969: 732) om postbanken. 

Jag nämnde tidigare att postverket genom höjning av investerings
ramen för innevarande budgetår med 6,1 milj. kr. kunnat tidigareläg

ga byggstart för fyra posthus. Den medelstilldelning jag förordar för 
budgetåret 1972/73 kommer därutöver att medge igångsättning under 
hösten 1972 av nytt bangårdsposthus i Malmö-Malmö Ban. Kungl. 

Maj:t har den 19 november 1971 godkänt byggnadsprogram för byggna
den, som totalt beräknas kosta ca 60 milj. kr. I beloppet för inköp av 
fastigheter har jag räknat in ett belopp av 4,6 milj. kr. för inköp av tomt 
för Malmö Dan. 

Anslaget till posthus m. m. bör beräknas med hänsyn till att en mar
ginal utöver investcringsramen bör finnas för att möjliggöra en av 
konjunkturmässiga eller andra skäl påkallad ökning av medelsför
brukningen. 

Med hänsyn till vad jag sålunda anfört förordar jag att medel för 
nästa budgetår anvisas enligt följande anslagsberäkning. 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1972/73 
10 % marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1.7.1972 

Erforderligt anslag budgetåret 1972/73 

milj. kr. 

37,3 
3,7 
0,0 

41,0 

Postverket har hemställt om anslag budgetåren 1971/72 och 1972/73 
för icke lönsam tidningsdistribution och diligenstrafik. De förbättringar 
som 1971 års avtalsrörelse medförde innebär och kommer att inne-
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hära en relativt sett mycket hård belastning på postverkets ekonomi. Nå
gon medclsanvisning över ett särskilt riksstatsanslag är jag inte beredd att 
tillstyrka. Trots de taxehöjningar som genomfördes den 1 oktober 1971 
kan underskottet för innevarande budgetår beräknas till 100 a 120 milj. 
kr. Om inga ytterligare inkomstförstärkningar vidtas kan underskottet 
för budgetåret 1972/73 beräknas öka ytterligare. Jag avser att senare 
föreslå Kungl. Maj:t de åtgärder som kan erfordras för att få postvcr
kets ekonomi att balansera. Postverket bör enligt min mening tills vidare 
få disponera en rörlig kredit i riksgäldskontoret på 120 milj. kr. bl. a. för 
att täcka behovet av likvida medel till följd av underskottet under bud

getåret 1971/72. 
Postverket har hemställt om inrättande av dels en tjänst som byråchef 

i C 2, dels en tjänst i C 1 som chef för det direkt under generaldirek

tören organiserade plansekretariatet. Jag förordar att Kungl. Maj:t be

myndigas att inrätta dels en tjänst som byråchef i Ce 2 dels en tjänst 

som planeringsdirektör i Ce 1. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

1. till Posthus m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett inves

teringsanslag av 41 000 000 kr.; 
2. bemyndiga Kungl. Maj:t att vid postverket inrätta en tjänst 

som byråchef i Ce 2 och en tjänst som planeringsdirektör i 
Ce 1; 

3. uppdra åt fullmäktige i riksgäldskontoret att tillhandahålla 
postverket en rörlig kredit uppgående till 120 000 000 kr. 
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B. TELEVERKET 

Televerkets tillgångar den 30 juni 1971 bokfördes till sammanlagt 
3 706,7 milj. kr. Bruttovärdet av anl1iggningstillgångarna var 9 842 
milj. kr., nettovärdet 2 463,4 milj. kr. och förrådsvärdet 470,3 milj. kr. 

Återstoden av tillgångarna var av finansiell natur. Statskapitalet var 
2 269,8 milj. kr., vilket innebar en ökning under budgetåret med 85,9 

milj.kr. 
överskottet budgetåret 1970/71 uppgick till 150 milj. kr. mot 145,9 

milj. kr. föregående budgetår. Vid beräkningen av överskottet har hän
syn inte tagits till resultatet av rundradiorörelsen, vilket avräknas mot 

rund radio fonden. 
överskottet på 150 milj. kr. innebär att statskapitalet förräntades med 

6,8 % . Att förräntningen kunnat upprätthållas sammanhänger delvis 
med återförande till resultaträkningen av tidigare gjorda överavskriv

ningar på 80 milj. kr. Av överskottet inlevererades 75 % eller 112,5 
milj. kr. under budgetåret, vilket tillsammans med en inleverans på 

44,3 milj. kr. - utgörande balans från budgetåret 1969/70 - innebar att 
till statsverket kunde in.levereras 156,8 milj. kr. under budgetåret 1970/ 
71. 

Televerket 

I skrivelse den 30 augusti 1971 och i anslutning därtill lämnad kom
plettering har televerket hemsfällt om investeringsanslag till teleanlägg
ningar m. m. för budgetåret 1972/73. 

I skrivelse samma dag har verket hemställt om investerings- och 
driftanslag för ljudradio och television för budgetåret 1972/73. Skrivelsen 
har ingetts till utbildningsdepartementet och behandlas i bil. 10 till denna 

proposition. 

Teleanläggningar m. m. 

1970/71 
1971/72 
1972/73 verket 

departementschefcn 

Ing. behållning 

59 200 000 
56 000 000 
4 500 000 
4 500 000 

Anslag 

592100 000 
631400000 
919 000 000 
777 600000 

1 Preliminärt belopp inkl. tidigarelagda investeringar. 
2 Preliminärt belopp. 

Utgift 

595 300 000 
1682 900 000 
2839 500 000 
2711000000 
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Utvecklingen av televerkets rörelse m. m. 

Inom t e 1 e f o n o m r :l d e t ökade efterfrågan pft televerkets tjäns

ter kraftigt under budgetåren 1968/69 och 1969/70, vilket främst får ses 

mot bakgrunden av den då rådande högkonjunkturen. Den avmattning 

i konjunkturen, som kunnat konstateras under 1970171, har påverkat 

beställningen av nya telefoner. Således uppgick antalet nybeställningar 

under 1970171 till 304 100 jlimfört med 304 800 under 1969/70. 

Antalet telefonapparater i televerkets nät ökade under år 1970 med 

198 900 eller 4,6 % . Motsvarande värden för år 1969 var 195 500 resp. 

4,8 % . Antalet telefonapparater per 1 000 invånare var den 1 januari 

1971 558 mot 537 ett år tidigare. 

Den inländska telefo11trafiken - såväl lokal- och närtrafiken som 

rikstrafiken - var den 3() juni 1971 nära nog fullständigt automatiserad. 

I fråga om lokalautomatiseringen återstår av landets totalt planerade 

275 riktnummerområden endast Arjeplogs och Sorseles riktnummerom

råden. 

Möjligheterna till automatisk telefontrafik med utlandet har under 

budgetåret ytterligare vidgats, vilket medförde att ca 73 % av utlands

trafiken vid utgången av budgetåret 1970/71 expedierades på au

tomatisk väg mot ca 66 % ett år tidigare. 

Totala antalet telefonsamtal ökade under 1970171 med ca 4,3 % 
jämfört med 1969/70. 

T e 1 e g r a f t r a f i k e n som sedan länge är olönsam har sedan 

1950-talets början ständigt minskat. Denna utveckling har fortsatt även 

under budgetåret 1970/71, varvid antalet inländska telegram gick ned 

med ca 9 % och antalet telegram till utlandet med ca 11 % jämfört 

med föregående budgetår. Nedgången beror på att telefon- och telex
rörelserna i stor utsträckning övertagit såväl inländsk som utländsk trafik 
från telegrafrörelsen. Av de inländska telegrammen utgjordes drygt 

80 % av lyxtelegram. 

Inom t e I ex r ö r e 1 s e n sker fortfarande en stark expansion. An

talet tclexanslutningar ökade från 6 689 den 1 januari 1970 till 7 531 den 

1 januari 1971 - en ökning med drygt 12 %. Telextrafiken inom Sverige 

~ir fulls~ändigt automatiserad. Av trafiken till utlandet avverkades ca 

94 % automatiskt vid utgången av budgetåret 1970/71. Både den in

ländska och utrnndska telextrafiken ökade med ca 9 % under samma 

budgetår. 

Av tabell T 1 framgår utvecklingen av televerkets rörelse mellan bud

getåren 1969/70 och 1970/71, mlitt i ant:1lct telefonapparater, tclcx

och modemanslutningar, telefonsamtal, telegram och telexskrivningar. 

Beträffande framtidsutsikterna för teletrafiken kan rent allmänt förut

ses en fortsatt expansion. Efterfrågan inom telekommunikationsområdet 
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Tab. T 1 Televerkets rörelse 

1969/70 1970/71 Förändring 
i ~{, 

Telefonapparater (1 jan.) 4 306 900 4 505 800 4,6 
Telexanslutningar (1 jan.) 6 689 7 531 12,6 
Modemanslutningar för 
datakommunikation (1 jan.) 638 1 266 98,4 
Telefonsamtal 

lokal- och närsamtal 4 445 166 000 4 627 418 000 4,1 
inländska rikssamtal 755 971 000 796 078 000 5,3 
samtal till utlandet 9 710 000 12 064 000 24,2 

Telegram 
inländska 2 343 000 2134 000 -8,9 
till utlandet 1073000 953 000 -11,2 

Telexskrivningar 
inländska 
(antal mark.) 20 558 000 22 485 000 9,4 
till utlandet 
(antal min.) 14 840 000 16 145 000 8,8 

är beroende av den allmänna konjunkturen. Detta sammanhänger med 
att telekommunikationerna är en integrerad del av den ailmänna 
samhällsservicen. Då ekonomin expanderar ökar efterfrågan på tele
tjänster. Då den ekonomiska tillväxten däremot stagnerar eller minskar 
iakttar allmänheten större försiktighet beträffande konsumtion av tele

tjänster. 
Även om efterfrågan på televerkets tjänster är konjunkturheroendc, 

finns en efterfrågan som mer är beroende av befolkningsutvecklingen. 
Inom ett stort antal större och medelstora städer äger sålun~la f. n. 
en betydande nybyggnad rum av bostäder i städernas ytterområclen. För 
att förse dessa nya bosfäder med telekommunikationer måste televerket 
investera mycket stora belopp i ny- och tillbyggnad av stationer och 

nlit. 
Datateknikens snabba utveckling har fört med sig ett behov av direkt 

kommunikation av data mellan maskiner och mellan människa och ma
skin. Dataöverföring sker för närvarande huvudsakligen via det allmänna 
telefonnätet med hjälp av s. k. modemer. Telefonnätet erbjuder emeller
tid inte en idealisk lösning för överföring av data då det uppbyggts för 

ett helt annat ändamål. De främsta tekniska nackdelarna utgörs av långa 
uppkopplingstider, begränsad överföringshastighet främst i det kortväga 
nätet och en för dataöverföring alltför hög avbrottsfrckvens. För att 
klarlägga hur det framtida datakommunikationsbehovet skall tillgodoses 

utreder televerket frågan om ett separat allmänt datanät. 
Antalet anställda vid televerket uppgick den 1 januari 1971 till ca 

42 600, vilket innebar en ökning under år 1970 med drygt 1 400. 
De löncförblittringar som 1971 års avtalsrörclsc medförde var en 

bidragande orsak till att Kungl. Maj:t under hösten 1971 vidtog vissa 
höjningar av teleavgifterna. Sålunda höjdes från den 1 oktober 1971 bl. a. 
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markeringsavgiften för telefonsamtal från 11 till 13 öre och kvartalsav
giften för telefonabonnemang från 22, 27 resp. 28 kr. till 32, 39 resp. 
40 kr. De vidtagna åtgärderna beräknas möjliggöra en inleverans från 
televerket under budgetåret 1971172 på 230 milj. kr., trots att avgifts
höjningarna beräknas medföra en viss reducering av ökningstakten för 
teletrafiken. 

Utvecklingen av telekommunikationerna sammanhänger intimt med 
de investeringsresurser, som kommer att ges televerket. Televerket an
för - med hänvisning till samhällets starka beroende av goda telekommu

nikationer - att en fördröjning av telenätets utbyggnad med all säkerhet 
leder till väsentligt större kostnader för samhälle och näringsliv än vad 
som motsvarar nedskärningen av investeringarna i telenätet. 

M edelsförbrukning under budgetåren 1970171-1972 I 7 3 

Under budgetåret 1 9 7 0 I 7 1 uppgick medelsförbrukningen 
till 595,3 milj. kr., dvs. samma belopp som den till verkets förfogande 
ställda investeringsramen. 

För b u d g e t år e t 1 9 7 1 / 7 2 beräknas medelsförbrukningen 
till 682,9 milj. kr. I prop. 1971: 1 bil. 8 (s. 164) angavs en förbrukning 
på 624,9 milj. kr. Därefter har genom Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni 
1971 och den 7 september 1971 ställts. till förfogande ytterligare 58 milj. 
kr. för tidigareläggning av arbeten i sysselsättningsfrämjande syfte. 

För b u d ge t å r e t 1 9 7 2 I 7 3 har televerket räknat med en 
medelsförbrukning av 839,5 milj. kr. Beloppet är beräknat med utgångs
punkt i pris- och löneläget juli 1972. Upprii.kningen från prisläget juli 
1971 till juli 1972 beräknas till drygt 60 milj. kr. 

Televerket beräknar att till ca 90 % finansiera investeringarna med 
egna avskrivningsmedel och därmed med de löpande inkomsterna. 

Investerings program 

Av tabell T 2 framgår faktisk resp. beräknad medelsförbrukning budget
åren 1970171-1972/73 med fördelning på objektsgrupper. ' 

Telefonstations byggnader 

För telefonstationsbyggnader föreslår televerket 54,6 milj. kr. för 
budgetåret 1972/73, vilket belopp beräknas fördelat på objekt enligt ta

bell T 3. 

Det största pågående byggnadsprojektet är den nya riksstationsbygg
naden i Hammarby till en beräknad byggnadskostnad av nära 35 milj. kr. 
För budgetåret 1972/73 erfordras 14 milj. kr. Av de i övrigt angivna 
objekten är Katrineholm, Knivsta, Kristianstad och Skurup berörda av 

de tidigareläggningar till budgetåret 1971/72, som Kungl., Maj:t senare 
beslutat. 
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Tab. T 2. Medelsförbruk11i11g budgetåren 1970/71-1972/73 (milj. kr.) 

Utgift Beräknad utgift 
1970/71 

11971/72 1972/73 

Fastigheter och byggnader 
Telefonstations byggnader 42,0 51,0 54,6 
Byggnader för arbetscentraler 9,5 15,l 14,4 
F örrådsanläggningar 1,7 14,6 8,6 
Verkstads byggnader 2,2 
Övriga byggnader 0,4 0,3 1,0 
Inköp av fastigheter 3,6 4,0 8,0 

Summa 59,4 85,0 86,6 

Telefon- och fjärr skrift-
anläggningar 
Abonnentanläggningar 241,5 282,9 329,0 
Förbindelseanläggningar 127,4 143,5 189,0 
Kopplingstekniska 
anläggningar 145,9 150,0 206,3 

Summa 514,8 576,4 724,3 

Aktieköp 6,0 
Radioanläggningar för 
kommersiell trafik 4,5 10,0 9,6 
Försvarsberedskap 7,6 8,5 16,0 
Diverse och oförutsett 3,0 3,0 3,0 

Summa 595,3 682,9 839,5 

1 Inkl. tidigarelagda investeringar. 

Byggnader för arbetscentraler 

Televerket har ett långsiktigt program, som syftar till att sammanföra 
televerkets ortsförråd med personalutrymmen och garage till arbets

centraler. 
Anordnande av arbetscentraler innebär fördelar både för personalen 

och för televerket. I anslutning till arbetscentralerna skall personalut
rymmen med omklädningsrum, duschrum, torkrum etc. uppföras, så 
att personalen kan sköta sin personliga hygien efter avslutad arbetsdag. 
Eftersom en stor del av verkets personal har utomhusarbete - ofta un
der ogynnsamma väderleksförhållanden eller med sådana arbetsuppgif
ter, till exempel arbete i kabelbrunnar, som medför nedsmutsning -
framstår behovet av personalutrymmen av ovan nämnda slag som 

mycket angeläget. 
För byggande av arbetscentraler begär televerket i sin anslagsfram

ställning 14,4 milj. kr. för budgetåret 1972/73. Fördelningen på objekt 
framgår av tabell T4. Beloppet beräknas möjliggöra färdigställande av 
tre och igångsättning av sex. arbetscentraler. Av de senare berörs arbets
centralerna i Oskarshamn och Sundsvall av de tidigareläggningar till 

budgetåret 1971 /72, som Kungl. Maj:t senare beslutat. 
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Tab. T 3 Investeringsplan för telefonstationsbygg11ader (milj. kr.) 

N = Nybyggnad 
T = Tillbyggnad 

Totalkostnad, Medelsförbrukning 
Byggnadsobjekt Typ beräknad per Bygg- Färdig-

Faktisk Beräknad för start ställande 
t.o.m. 

1.7.1970 1.7.19711970/71 1971/72 1972/73 mån/år mån/år 

I Byggnader påbörjade 
före 1.7.1972 

Avesta T 1,1 1,3 0,7 0,6 9.71 12.72 
Eskilstuna, Löppinge N 1,5 1,6 0,8 0,8 9.71 9.72 
Gällivare, Malmberget N 0,7 1,0 0,7 0,3 8.71 6.72 
Hallstahammar T 0,9 1,4 0,8 0,6 8.71 9.72 
Jönköping T 4,5 4,5 0,5 2,1 1,9 3.71 11.72 
Kista N 2,7 2,7 1,2 1,5 10.71 12.72 
Kungsängen N 1,5 1,8 1,4 0,4 5.71 9.72 
Lund T 0,8 0,8 0,2 0,6 12.71 12.72 
Mölnlycke T 0,8 0,8 0,3 0,5 11.71 11.72 
Stockholm, Hammarby N 32,0 34,6 8,0 9,0 14,0 9.69 12.73 
Trollhättan, Sylte N 0,9 1,4 0,6 0,8 12.71 9.72 
Uppsala T 6,2 7,4 0,4 2,7 1.72 6.74 
Väröbacka N 0,5 1,0 0,7 0,3 9.71 9.72 
Div byggnader med en 
beräknad kostnad av högst 
0,5 milj. kr. per objekt 1,0 

Kostnadsökning juli 71-
juli 72 1,8 

Summa I 54,1 60,3 8,5 18,9 27,8 

Il Byggnader avsedda att 
påbörjas under år 
1972/73 

Alingsås T 1,7 1,0 9.72 7.73 
Tillbyggnad för utökning 
av stationens nummer-
kapacitet över 11 000 
abonnentnummer. 
Bill dal N 0,8 0,4 10.72 9.73 
Befintlig station kan ej 
utökas ytterligare. 
Borås, Hestra N 1,3 0,7 9.72 9.73 
Lokalstation för anslutning 
av abonnenter i nytt bostads-
område. 
Enköping T 1,5 1,2 5.72 6.73 
Utökning av stationens 
nummerkapacitet över 
11 000 nummer samt 
lokaler för ny överdrags-
station. 
Eskilstuna, Sal1 N 1,2 0,7 9.72 9.73 
Lokalstation för anslutning 
av abonnenter i nytt 
bostadsområde. 

1 För riksdagen tidigare anmält byggnadsobjekt. 
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Tab. T 3 (forts.) 

N = Nybyggnad 
T = Tillbyggnad 

Byggnadsobjekt Typ Totalkostnad, Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
beräknad per start ställande 

Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 

1.7.1970 1.7.1971 1970/71 1971/72 1972/73 mån/år mån/år 

Falsterbo' N 0,9 0,7 9.72 9.73 
Befintlig lokalstation kan 
ej utökas ytterligare. 
Lokalbehov för ny koaxial-
kabelanläggning Höllviks-
näs-Falsterbo. 
Gustavsberg T 0,8 0,6 9.72 6.73 
Utökning av stationens 
nummerkapacitet samt 
lokalbehov för närtrafiks-
och koaxialkabelutrustning. 
Göteborg, Kaserntorget N 0,8 0,4 9.72 10.73 
Lokalbehov för moderni-
sering och utökning av 
kraftutrustning. 
Göteborg, Kålltorp N 9,8 2,0 12.72 12.74 
Ny riksstation då befintlig 
station ej kan utökas till 
en trafikavverkningskapa-
citet som svarar mot 
trafikbehovet. 
Gnosjö N 0,8 0,4 10.72 8.73 
Lokalbehov för ny koaxial-
kabelanläggning Reftek-
Gislaved-Gnosjö. 
Hofors T 0,7 0,5 ]J.72 8.73 
Utbyte till ny stationstyp. 
Befintlig ändstation kan 
ej utökas ytterligare. 
Holmsund N 0,7 0,5 9.72 8.73 
Befintlig station kan ej 
utökas ytterligare. 
Katrineholm T 1,0 0,8 5.72 6.73 
Tillbyggnad erfordras för 
ny koaxialkabelanläggning 
Eskilstuna-Flen-Katri-
neholm-Norrköping. 
Knivsta N 1,1 0,8 8.72 8.73 
Befintlig station kan ej 
utökas ytterligare. 
Kristianstad 1 T 0,7 0,4 8.72 9.73 
Påbyggnad för utökning 
av stationens nummer-
kapacitet över 20 000 
abonnentnummer. 
Malmö, Sparven T 6,0 0,9 1.73 12.74 
Lokaler för ny tandem-
station samt lokalbehov 
för byte av äldre stations-
utrustning. 
Norrköping, Skarphagen N 1,0 0,7 9.72 9.73 
Lokalstation för anslut-
ning av abonnenter i nytt 
bostadsområde. 

1 För riksdagen tidigare anmält byggnadsobjckt. 
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Tab. T 3 (forts.) 

N = Nybyggnad 
T = Tillbyggnad 

Byggnadsobjekt Typ Totalkostnad, Medelsförbrukning 
beräknad per 

Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 

1.7.1970 1.7.1971 1970/71 1971/72 1972/73 

Skurup1 T 0,6 0,2 
Utökning av stationens 
nummerkapacitet samt 
lokalbehov för koaxial-
kabel utrustning. 
SundsvalJl T 3,0 1,3 
Utökning av stationens 
nummerkapacitet över 
30 000 abonnentnummer. 
Södertälje N 2,2 0,4 
Utökning av ·stationens 
nummerkapacitet över 
30 000 abonnentnummer. 
Västerhaninge T 0,8 0,2 
Utökning av stationens 
nummerkapacitet över 
10 000 abonnentnummer. 
Örebro, Karlslund 1 N 1,1 0,5 
Lokalstation för anslutning 
av abonnenter i nytt 
bostadsområde. 
Div. byggnader med en 
beräknad kostnad av högst 
0,5 milj. kr. per objekt. 9,7 

Kostnadsökningjuli 71-juli 72 1,8 

Summa Il 38,5 26,8 

Summa I+II 98,8 8,5 18,9 54,6 

1 För riksdagen tidigare anmält byggnadsobjekt. 

Förrådsanläggningar 

Televerkets förrådsverksamhet är mycket betydande och omsätter ca 
800 milj. kr. per år. I televerkets långtidsplan ingår att bygga ett stort 
distributionsförråd i vart och ett av de fyra teledistrikten till en total 
kostnad i storleksordningen 100 milj. kr. Av de fyra planerade storför

råden beräknas vissa arbeten göras under budgetåret 1971/72 i Stock
holm (Bålsta) och Göteborg (Stenkullen). På grund av att valet av tek
nisk utrustning till anliiggningarna - vilket påverkar dimensioneringen av 
dessa - fördröjts, har byggnadsarbetet måst senareläggas för båda pro
jekten. För budgetåret 1972/73 beräknas arbeten till en kostnad av . 5 
milj. kr. i Bålsta. 

För byggande av förrådsanläggningar begär televerket totalt 8,6 milj. 
kr. budgetåret 1972/73. Fördelningen på objekt framgår av tabell T 5. 

8 Riksdagen 1972. 1 saml. Nr 1. Bil. 8 

Bygg- Färdig-
start ställande 

mån/år mån/år 

8.72 6,73 

9.72 1.74 

12.72 4.74 

12.72 12.73 

10.n 12.73 
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Tab. T 4 Investeringsplan för arbetscentra/er (milj. kr.) 

Byggnadsobjekt Totalkostnad, Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
beräknad per start ställande 

Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 

1. 7.1970 1. 7.1971 1970/71 1971/72 1972/73 mån/år mån/år 

I Byggnader påbörjade före 
1.7.1972 
Falun 1,5 2,0 0,7 1,3 12.71 10.72 
Göteborg, Högbo 1,9 2,7 1,2 1 ,5 12.71 12.72 
Järva 1,0 1,7 0,9 0,8 12.71 8.72 

Kostnadsökning juli 71-
juli 72 0,3 

Summa I 4,4 6,4 2,8 3,9 

Il Byggnader avsedda att 
påbörjas under dr 1972/73 
Bollnäs1 1,2 1,0 4.72 6.73 
Hallsberg 1,6 1,2 8.72 8.73 
Oskarshamn 1 0,7 0,7 8.72 3.73 
Sundsvall 2,4 2,0 8.72 8.73 
Visby1 2,2 1,7 8.72 8.73 
Örnsköldsvik 1,2 1,0 8.72 6.73 
Div. byggnader med en 
beräknad kostnad av högst 
0,5 milj. kr. per objekt 2,3 

Kostnadsökning juli 71-
juli 72 0,6 

Summa Il 9,3 10,5 

Summa I+II 15,7 2,8 14,4 

1 För riksdagen tidigare anmält byggnadsobjekt. 

Tab. T 5 Investeringsplan för förrådsanläggningar (milj. kr.) 

Byggnadsobjekt Totalkostnad, Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
beräknad per start ställande 

Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 

1.7.1970 1.7.1971 1970/71 1971/72 1972/73 mån/år mån/år 

I Byggnader påbörjade före 
1.7.1972 
Bålsta 33,0 35,0 0,2 5,0 5.72 6.76 
Stenkullen 24,0 26,I 1,1 
Östersund 2,0 2,0 1,6 0,4 8.71 9.72 

Kostnadsökning juli 71-
juli 72 0,4 

Summa I 59,0 63,1 2,9 5,8 

Il Byggnader avsedda att 
ptlbörjas 1972/73 
Nässjö 1.3 1 ,5 1,5 6.72 5.73 
Div. byggnader med en 
beräknad kostnad av högst 
0,5 milj. kr. per objekt 1 ,1 1,1 

Kostnadsökning juli 71-
juli 72 0,2 

Summa Il 1,3 2,6 2,8 

Summa I+II 60,3 65,7 2,9 8,6 
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Övriga byggnader 

För budgetåret 1972/73 begärs under denna rubrik 1 milj. kr. för 
fortsatt tillbyggnad av byggnadsavdclningens serviceanläggning i Norr
köping (Kråkvilan). Tillbyggnaden, som kostnadsberäknas till 1,5 milj. 
kr., är avsedd för matsal, kök och personalrum samt kontors-, utbild
nings- och experimentlokaler. 

Inköp av fastigheter 

För inköp av fastigheter har televerket använt 3,6 milj. kr. under 
budgetåret 1970/71. För en fullständig redogörelse över förvärven hän
visas till televerkets anslagsframställning. 

För budgetåret J 971/72 beräknas inköpen till 4 milj. kr. 
För budgetåret 197'!./73 begär televerket för ändamålet 8 milj. kr. 

Abonnentanläggningar 

Under denna rubrik upptas dels inköp av qe teleanläggningar som 

hyrs ut till abonnenterna (telefonapparater, abonnentväxlar, fjärrskrift
utrustning m. m.) samt kostnader för de arbeten som erfordras för instal
lation av anläggningarna dels - som största post - investeringar i lokal
nät, dvs. förbindelseledningarna mellan abonnent och station. 

För abonnentanläggningar begär televerket för budgetåret 1972/73 
329 milj. kr. enligt följande sammanställning. 

Nya telefonapparater 
Lokalnät 
Abonnentväxlar 
Fjärrskriftutrustning 
Övrig utrustning 

milj. kr. 

39,3 
210,4 

38,0 
32,1 
9,2 

329,0 

Av de i anslagsframställningen begärda medlen för lokalnät hänför 
sig ca 10 milj. kr. till arbeten, vilka genom senare beslut av Kungl. 
Maj:t tidigarelagts till innevarande budgetår. 

Den utveckling av antalet telefonapparater, som ligger till grund för 

televerkets beräknade behov, framgår av tabell T 6, som omfattar be
ställningar och effektucringar av telefonapparater, dels utfall för åren 
1969170 och 1970171, dels prognos för åren 1971172-1976/77. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 228 

Tab. T 6 Beställningar och ejfektueringar av telefonapparater ( 1 000-tal) 

Budgetår Telefonapparater, nya Telefonapparater, flyttn. 

Beställda !.Li. Effektuerade Orderstock Beställda Effektuerade Orderstock 
vid resp. 
budgetårs 
utgång 

1969/70 305 300 51 517 509 
1970/71 304 300 55 519 513 
1971/72 300 290 65 500 505 
1972/73 300 300 65 510 510 
1973/74 300 305 60 515 525 
1974/75 300 310 50 520 530 
1975/76 300 315 35 520 . 530 
1976/77 300 315 20 520 530 

Med de medel som under budgetåret 1970/71 stått till televerkets 
förfogande har ca 300 000 nya apparater kunnat inkopplas. Härigenom 
har ökningen av orderstocken trots en fortsatt hög beställningstakt kun
nat begränsas och beräknas den 1 juli 1971 ha uppgått till ca 55 000 

beställningar, vilket innebär att 90 % av beställningarna effektuerats 
inom 6-7 veckor. 

Då en viss dämpning av efterfrågan har inträtt under år 1971 beräk

nas nybeställningarna under innevarande budgetår komma att upp
gå till ca 300 000. Den för budgetåret faststäilda investeringsramen be
räknas trots omdisponeringar av tillgängliga resurser inte kunna medge 

installation av mer än ca 290 000 nya apparater, vilket innebär att order
stocken den 30 juni 1972 skulle bli ca 65 000 beställningar motsvarande 
8-9 veckors vän.tetid. Med hänsyn till svårigheterna att bedöma den 
framtida konjunkturutvecklingen har för budgetåret 1972173 liksom för 
därpå följande budgetår någon ändring av beräknat antal beställningar i 
förhållande till innevarande budgetår inte gjorts utan bibehållits vid 
300 000 apparater per år. Med utgångspunkt från att televerket för bud
getåret 1972/73 tilldelas begärda medel, skulle orderstocken vid utgång
en av budgetåret bibehållas vid ca 65 000. 

Som framgår av ovanstående tabell har en prognos gjorts även över 

antalet flyttningar av telefonapparater. Antalet beställda flyttningar är 
som synes betydligt s.törre än antalet besHillda nya telefonapparater. Den 
resursinsats i fonn av personal, planering och penningmedel som krävs 
av televerket för att utföra en beställd flyttning av en telefonapparat är 

stor och närmar sig i många fall kostnaden för att effektuera en beställ

ning av en ny telefonapparat speciellt inom nya bostadsområden. 
Beloppet för lokalnät är inte avsett endast för investeringar inom nya 

bostadsområden utan i stor utsträckning även för sanering av äldre lokal
nät. För den kommande femårsperioden beräknas dessutom drygt 20 
milj. kr. per år för utbyggnad av kabeltunnlar. I storstäder med ett stort 

vid resp. 
budgetårs 
utgång 

78 
84 
79 
79 
69 
59 
49 
39 
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antal kablar är tunnlar utefter vissa huvudsträckningar den billigaste och 
enda realistiska lösningen för framförandet av kablar. Kablarna får ett 
skyddat läge, oberörda av ofta förekommande gatuarbeten. Underhållet 
underlättas och förbilligas i hög grad liksom även anläggandet av nya 

kablar. 
Det stora behovet av medel för fjärrskriftutrustning (telegraf-, telex

och datautrustning) beror huvudsakligen på det ökade behovet inom 
datakommunikationsområdet. Dataöverföring kan ske över det allmänna 
telefon- och telexnätet eller över fasta förhyrda telefon- och telegrafför

bindelser. F. n. används huvudsakligen det allmänna telefonnätet för 
dataöverföring. Härvid måste man utnyttja s. k. modemer för att om
vandla datasignalerna till sådan form att de kan över.föras på tele
fonförbindelser. Antalet installerade modemer har sedan år 1965 för

dubblats varje år och uppgick den 1 januari 1971 till 1 266~ Enligt gjorda 
prognoser förväntas ökningstakten fortsätta under den närmaste femårs

perioden, vilket innebär att antalet modemer år 1975 skulle uppgå till 

ca 20 000. 

Förbindelseanläggningar 

Under denna rubrik redovisas förbindelseanläggningar mellan olika 
telefonstationer samt Sveriges del i de internationella förbindelseanlägg

ningar som erfordras för trafik med utlandet. 

För budgetåret 1972/73 har televerket beräknat det för förbindelse
anläggningar behövliga beloppet till 189 milj. kr., vilket belopp är av

sett att fördelas enligt tabell T 7. 

Tab. T 7 Förbindelseanläggningar (milj. kr.) 

Fjärrförbindelse-
anläggningar 
Anläggningar för kortväga 
mcllanortsförbindelser 
Utökning av telefon- och 
telegrafutrustning på över-
dragsstationer 

Summa 

Beräknad 
total 

kostnad 

186,3 

101,9 

89,7 

377,9 

Återstående Därav under 
kostnad år 1972/73 
1.7.1972 

111,3 51,0 

92,8 84,6 

67,6 53,4 

271,7 189,0 

Behov av utbyggnad av förbindelseanläggningar tillgodoses i huvudsak 
genom anläggande av nya och utbyggnad av befintliga multiplexanlägg
ningar såsom koaxial- och radiolänkanläggningar samt - för kortare 

sträckor - nya pupinkablar. Härtill kommer all den förbindelseutrust
ning som sätts upp på överdragsstationerna (terminal- och förstärkar
utrustning m. m.). 
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Hittills har rikstelcfontrafikens ökning (f. n. 6-7 % per år) i huvud

sak varit bestämmande för utbyggnadstakten. Den framtida utbygg

nadstakten kommer därutöver att bli beroende av den förväntade 

kraftiga expansionen av datatrafik och på längre sikt även bildtelefon. 

Specifikation rörande medelsbehov för fjärrförbindelseanläggningar 

lämnas i tabell T 8. 

En långsiktig plan som sträcker sig in på 1980-talet för utbyggnad av 

det egentliga fjärrnätet håller f. n. på att slutföras. Utbyggnadspla

nen är baserad på utnyttjandet av koaxialkablar med s. k. 60 MHz

system. Systemet används första gången på den i tabell T 8 upptagna 

sträckan Västerås-Örebro. Detta nya system beräknas få en kapacitet 

som motsvarar I 0 800 telefonförbindelser per tubpar. Hittillsvarande 

system har en max. kapacitet av 2 700 telefonförbindelser per tubpar 

(12 MHz-system). 60 MHz-systemet planeras att appliceras dels på nya 

koaxialkablar, dels på vissa befintliga kablar genom konvertering från 

12 till 60 MHz-system. 

Datateknikens snabba utveckling har fört med sig ett behov av direkt 

kommunikation av data mellan maskiner och mellan människa och ma

skin. Som tidigare nämnts sker dataöverföring f. n. huvudsakligen via 

det al.lmänna telefonnätet med hjälp av modemer. Telefonnätet är emel

lertid inte en idealisk lösning för överföring av data då det byggts upp 

för ett helt annat ändamål. De främsta tekniska nackdelarna utgörs av 

långa uppkopplingstidcr, begränsad överföringshastighet - främst i det 

kortväga nätet - och en för dataöverföring alltför hög avbrottsfrekvens. 

För att klarlägga hur det framtida datakommunikationsbchovet skall 

tillgodoses utreder televerket - som tidigare nämnts - frågan om ett 

separat allmänt datanlit. 

Kopplingstekniska anläggningar 

Investeringar i kopplingstekniska anläggningar avser främst utökning 

av lokalstationer samt utrustning för förmedlingsstationer. telegraf- och 

telexstationer. 

För kopplingstekniska anläggningar beräknar televerket behovet för 

budgetåret 1972/73 till 206,3 milj. kr., varav 184 milj. kr. för utökning 

av telefonstationer och 22,3 milj. kr. för telegraf- och tc!exutrustning. 

Investeringsbehovet för kopplingstckniska utrustningar bestäms i hu

vudsak av trafik- och abonnentökningen. Genom att många stationsut

rustningar är av äldre utförande får man dock räkna med att behovet av 

förnyelse och modernisering successivt kommer att öka. Kundkrav på 

nya teletjänster kommer att påskynda moderniseringen av dessa. 

Tidigare år har under denna rubrik upptagits ett belopp för automati

sering av telefonstationer. Fr. o. m. budgetåret 1972i73 är emellertid 

hela landet - efter en ombyggnadspcriod på ca 50 [1r - helt automatise-



Prop. 1972: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 231 

Tab. T 8 Investeringsplan för fjärrförbi11de!seanlägg11i11gar (milj. kr.) 

Anläggningsobjekt 

I Anläggningar påbörjade 
före 1.7.1972 

Koaxialanläggni11gar 
Gudhem-Trollhättan 
Göteborg-Kungälv
Trollhättan 
Jönköping-Gud hem 
Karlstad-Hagfors 
Kristianstad-Markaryd 
Norrköping-Fårhult
Kalmar 
Nässjö-Fårhult 
Skellefteå-Vilhelmina 
Västerås-Örebro (60 MHz) 
Stock holm-Strängnäs
Norrköping med grenkabel 
till Eskilstuna 
(Stockholm)-Märsta
Uppsala 
Sundsvall-Skellefteå
Luleå 
Uppsala-Enköping
Strängnäs 

Radio/ä11kar 
Gävle-Falun 
Mora-Malung-Hagfors 
Sundsvall-Umeå-Boden 

Internationella förbindelser 
Sveriges andel i telesatelliter 

Kostnadsökning juli 71-juli 72 

Summa I 

Il Anläggningar avsedda att 
pc1hörjas under år 1972/73 
Koaxialanläggningar 
Göteborg-Gudhem
Örebro 
Kalmar-Karlskrona 

Radiolänkar 
Gävle-Sundsvall 
Stockholm-Hammarby
Sätra 

Internationella förbi11delser 
Haparanda-Kemi 
Göteborg-Thisted 
(Danmark) 

Kostnadsökning juli 71-
juli 72 

Summa Il 

Summa I+IC 

Beräknad 
total 

kostnad 

5,7 

2,2 
0,4 
0,7 
3,5 

18,2 
0,8 
4,5 
5,8 

19,8 

5,1 

32,8 

7,5 

3,7 
5,1 
4,4 

10,2 

130,4 

37,7 
5,3 

2,9 

1,8 

0,3 

0,6 

48,6 

186,3 

Återstående Därav under ar 
kostnad 1972/73 
1.7.1972 

5,6 

1,7 
0,2 
0,5 
1,0 

0,8 
0,7 
3,4 
4,8 

2,4 

1,5 

19,5 

1,6 

3,2 
2,5 
2,2 

3,8 

55,4 

37,7 
5,3 

2,9 

1,8 

0,3 

0,6 

48,6 

111,3 

5,0 

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

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

2,3 

1,0 

5,1 

1,0 

2,3 
2,4 
0,1 

1,0 

1,9 

29,8 

10,9 
4,4 

2,7 

1,0 

0,2 

0,6 

1,4 

21,2 

51,0 
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rat. Den sista automatiseringen avser ett flertal stationer inom arjeplog
och sorseleområdena. 

Utvecklingen inom kopplingstekniken kommer främst att karakterise
ras av fortsatt introduktion av s. k. programminnesstyrda (PMS-) statio

ner. En provstation - tillverkad av LM Ericsson - är alltsedan år 1968 
i drift i Tumba. Den fortsatta utvecklingen av stationer av PMS-typ 

kommer att ske inom det av televerket och LM Ericsson gemensamt 
ägda utvecklingsbolagct ELLEMTEL. 

Radioanläggningar för kommersiell trafik 

Det för budgetåret 1972/73 under denna rubrik behövliga beloppet 
har av televerket beräknats till 9,6 milj. kr., varav 4,9 milj. kr. för kust
och fartygsradio, 3,6 milj. kr. för fast radiotrafik och 1,1 milj. kr. för 
fortsatt modernisering av kustradiostationerna. 

Beloppet 3,6 milj. kr. för fast trafik erfordras för fortsatt modernise
ring av de fasta stationerna för radiotclegraf- och radiotelefontrafik med 
andra länder. 

Försvars beredskap 

Televerket har beräknat behovet under denna rubrik för budgetåret 
1972/73 till 16 milj. kr. Investeringarna för försvarsberedskap bör lik
som tidigare år omedelbart avskrivas genom anslag på driftbudgeten. 

Den närmare motiveringen till de föreslagna investeringarna har tele
verket lämnat i särskild skrivelse den 30 augusti 1971. Med hänsyn till 
skrivelsens art torde någon närmare redogörelse för innehållet inte böra 
lämnas till statsrådsprotokollet. Skrivelsen torde få bringas till riksdagens 
kännedom i samband med att handlingarna i ärendet ställs till vederbö
rande utskotts förfogande. 

Diverse och oförutsett 

Liksom tidigare år har televerket föreslagit en delpost för diverse och 
oförutsett. Denna post har upptagits till 3 milj. kr. eller samma belopp 
som verket enligt bemyndigande av Kungl. Maj:t under budgetåret 
1971 /72 får ta i anspråk för sådana investeringar som inte specificerats 

i investeringsprogrammet. 
Televerket har i sin anslagsframställning lämnat sedvanlig redogörelse 

för användningen av anslagsposten under det gångna budgetåret. Av 
redogörelsen framgår att det disponerade beloppet, 3 milj. kr., anviints 
till en rad smärre telefon- och telegrafstationer. 
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Balansering av investeringsmedel mellan olika budgetår 

Televerket har hemställt att verket dels ges rätt att vid behov ut
nyttja upp till 30 milj. kr. av nästkommande budgetårs medgivna för
brukning för att avbalansera det löpande årets förbrukning dels ges 

rätt att intill 30 milj. kr. få utnyttja under ett budgetår icke ianspråktag
na medel det nästkommande budgetåret. Bemyndigandet föreslås gälla 
fr. o. m. budgetåret 1971/72. 

Remissyttranden 

Arbetsmarknadsstyrelsen har avgett det yttrande som redovisats un
der rubriken Vägväsendet (s. 74). 

Af fiirsvcrksdelegationen understryker betydelsen. av att affärsverken 
rår möjlighet till balansering av investeringsmedel från ett budgetår tiU 
ett annat och tillstyrker televerkets hemställan i det avseendet. Beträf

fande delegationens yttrande i övrigt hänvisas till rubriken Postverket 
(s. 215). 

Departemcntschcfen 

I prop. 1971: 1 (bil. 8, s. 164) beräknades investeringsramen för tele
anläggningar m. m. för budgetåret 1970/71 till 595,3 milj. kr., vilket 
belopp förbrukades helt. 

Investeringsramen för budgetåret 1971/72 beräknades i prop. 1971: 1 
(bil. 8, s. 164) till 624,9 milj. kr. I sysselsättningsstödjande syfte har 
investeringsramen sedermera höjts två gånger. Genom Kungl. Maj:ts 
beslut den 30 juni 1971 höjdes ramen med 18 milj. kr., varav 4,5 milj. 
kr. för tidigareläggning av telebyggnader och 13,5 milj. kr. .för tidigare
läggning av industribeställningar. Genom Kungl. Maj:ts beslut den 7 
septemher 1971 höjdes ramen med 40 milj. kr. för tidigareläggning av 
husbyggen, kabelarbeten m. m. Av beloppet hänförde sig drygt 10 milj. 
kr. till arbeten avsedda att upprätthålla sysselsättningen för televerkets 
anHiggningspersonal. Efter den senast vidtagna ramhöjningen är den gäl
lande investeringsramen för innevarande budgetår 682,9 milj. kr. 

För budgetåret 1972/73 har televerket föreslagit en medclsförbruk
ning av 839,5 milj. kr., beräknad i prisläget juli 1972. Som framgår 

av den förut redovisade investeringsplanen för kommunikationsverken 
har jag tillstyrkt en medelsförbrukning av 711 milj. kr. I följande sam
manställning redovisas hur inom ramen för detta belopp televerkets in

vesteringar ungefärligt kan beräknas komma att fördela sig på olika 
objektsgrupper. Av sammanställningen framgår liven utfallet för bud
getåret 1970/71 och den i prop. 197 l: 1 beräknade medelsförbrukningen 
för budgetåret 1971/72. 

8* Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bil. 8 
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Fastigheter och byggnader 
Telefon- och fjärrskrift-
anläggningar 
Aktieförvärv 
Radioanläggningar för 
kommersiell trafik 
Försvarsberedskap 
Diverse och oförutsett 

1970/71 
Utfall 

59,4 

514,8 
6,0 

4,5 
7,6 
3,0 

595,3 

1971/72 
Beräknad Verket 

i prop.1971: I 
milj. kr. 

65,4 86,6 

538,0 724,3 

10,0 9,6 
8,5 16,0 
3,0 3,0 

624,9 839,5 

1972/73 
Departements

chefcn 

65,0 

629,0 

8,0 
6,0 
3,0 

711,0 

Den av mig förordade investeringsramen för budgetåret 1972/73 

inneblir en ökning j:.imfört med den i prop. 1971: 1 angivna investe

ringsramen för innevarande budgetår med inte mindre än 86 milj. kr. 

Det under våren 1970 mellan televerket och Telefonaktiebolaget 

LM Ericsson träffade avtalet om utvecklings- och produktionssamver
kan (prop. 1970: 128, SU 1970: 131, rskr 1970: 295) innebiir bl. a., att 
de båda företagen från och med ingången av år 1975 inleder produk
tionssamverkan inom ett produktområde som omfattas av utvecklings
samarbetet i det gemensamt ägda utvecklingsbolaget ELLEMTEL. Tele
verket - vars produkter kommer att försäljas på världsmarknaden ge
nom LM Ericssons marknadsorganisation - förutsätts producera en viss 
i avtalet angiven andel av den gemensamma produktionsökningen. Den 
av mig föreslagna investcringsramen bör ge televerket ökade möjligheter 
att uppnå sin andel av denna produktionsökning. 

Utöver de byggnader som igångsatts under innevarande budgetår, 
bl. a. genom tidigareläggning i sysselsiittningsstödjande syfte, berliknas 
ett antal nya tclebyggnader kunna igångsättas under budgetåret 1972173. 
Ett tiotal nya tclcfonstationsbyggnader planeras, bl. a. i Borås, Norr
köping, Sundsvall och Örebro. För att bl. a. förbättra arbetsförhållan
dena för fältpersonalen bygger televerket successivt s. k. arbetscentra
ler. Under budgetåret 1972/73 planeras ett antal nya arbetscentraler. 

Beträffande telefon- och fjärrskriftanläggningar kan en fortsatt ut

byggnad ske av telenätet för att möta ökningen av antalet abonnenter 
och den 1innu kraftigare ökningen av teletrafiken. Antalet installerade 
nya telefonapparater kan uppr1itthå11as på en fortsatt hög nivå. I det 

beräknade beloppet för objektsgruppen ingår ett mindre belopp för fort
satt utbyggnad av det under hösten 1971 introducerade manuella mobil
tclefonsystemet. Igångsättning beräknas ske av koaxialanläggningar på 
sträckorna Göteborg-Gudhem-örebro och Kalmar-Karlskrona. Vida
re byggs teleförbindelserna med Danmark och Finland ut. 

Investeringarna i radioanläggningar för kommersiell trafik avser i 
huvudsak radioinstallationer i fartyg samt modernisering av kustradio-
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stationer och fasta stationer för radiotelegraf- och radiotelefontrafik 

med andra Hinder. 
Beloppet för försvarsbcredskap avser investeringar i försvarsbered

skapsanHiggningar vid televerket. vilka i enlighet med vad som skett 
tidigare år bör avskrivas omedelbart. Chefen för finansdepartementet 

förordar därför denna dag (bil. 19 till denna proposition) ett avskriv
ningsanslag på driftbudgeten av 6 milj. kr. för ändamålet. 

Anslaget till teleanläggningar m. m. bör beräknas med hänsyn till att 

en marginal utöver invcsteringsramen bör finnas för att möjliggöra en 
av konjunkturmlissiga eller andra skäl påkallad ökning av medelsför

brukningcn. 

Med hänvisning till vad jag sålunda anfört förordar jag att medel 

för nästa budgetår anvisas enligt följande anslagsberäkning. 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1972/73 
10 % marginal 
Avgar beräknad ingående behållning 1.7.1972 

Erforderligt anslag budgetaret 1972/73 

milj. kr. 

711,0. 
71,1 

--4,5 

777,6 

Sedan budgetåret 1956/ 57 gör televerket varje år en extra avskriv
ning på 15 milj. kr. motsvarande en viss del av det på resultaträk

ningens intäktssida upptagna beloppet för inträdesavgifter för fortlöpan

de huvudabonnemang. Den kraftigt ökade invcstcringsramen för bud. 
gctåret 1972173 anser jag motiverar en extra avskrivning för att minska 

belastningen på statsbudgeten. Televerket bör sålunda utöver de ordi

narie avskrivningarna under budgetåret 197217 3 göra en så stor extra 

avskrivning som motsvarar det totala beloppet för influtna inträdesav
gifter för fortlöpande huvudabonnemang. Därigenom beräknas tele

verkets avskrivningar öka med ca 40 milj. kr. 
Televerket har hemsfällt om viss möjlighet till balansering av investe

ringsmedel mellan budgetår. Förslaget har tillstyrkts av affärsvcrks

delegationcn. Frågan bör med hänsyn till de budgettekniska konsekven
serna prövas ytterligare innan jag är beredd ta ställning. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Telcanliiggningar m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

investeringsanslag av 777 600 000 kr. 
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C.STATENSJÄRNVÄGAR 

Av balansräkningen per den 30 juni 1971 för statens järnvägar fram
går att tillgångarna uppgår till sammanlagt 9 848 milj. kr., varav 9 129 
milj. kr. avser anläggningstillgångar. Härav utgör för affärsbanenätet 
4 096 milj. kr., fast egendom, 3 210 milj. kr., rullande materiel och 
196 milj. kr, inventarier samt för det ersättningsberiittigade bannätet 
1 126 milj. kr., fast egendom och 46 milj. kr., inventarier. Anläggningar 
för färjedrift uppgår till 118 milj. kr., för bussdrift till 195 milj. kr. och 
för hyresverksamhet till 52 milj. kr. Återstoden avser poster av finan
siell natur. 

SJ:s statskapital uppgick den 30 juni 1971 till 2 953 milj. kr. Under 

budgetåret 1970/71 har kapitalbehållningen på SJ :s fond ökat med 172 
milj. kr. 

För budgetåret 1970/71 redovisade SJ inte något driftöverskott främst 
till följd av arbetsmarknadskonflikten under februari-mars 1971. I sam
band med bokslutet har tidigare avsatta pensionsmedel tagits i anspråk 
med 30 milj. kr. och avsättningarna till värdeminskningskontot på sta
tens järnvägars fond minskats med 178 milj. kr. (prop. 1971: 145, FiU 
1971: 52, rskr 1971: 332). 

Statens järnvägar 

I skrivelse den 20 augusti 1971 och i anslutning därtill lämnad kom
plettering har statens järnvägar hemställt om investeringsanslag för bud
getåret 1972/73. Vidare har statens järnvägar i skrivelser den 13 okto
ber och den 5 november 1971 hemställt om vissa ändringar i personal
förteckningen vilka kräver riksdagens medgivande. 

Järnvägar m. m. 

1970(71 
1971/72 
1972/73 statens järnvägar 

departcmentschefen 

lng .. behållning 

36 900 000 
26 900 000 
28 830 000 
28 830 000 

Anslag 

367 600 000 
363 600 000 
405 670 000 
342 170 000 

1 Preliminärt belopp inkl. tidigarelagda investeringar. 
2 Preliminärt belopp. 

Utgift 

377 600 000 
1361670000 
2395 000 000 
2337 300 000 
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Utvecklingen av statens jiirnviigars riirelse m. 111. 

Trafikutvcckling 

. 237 

Transportarbetet i SJ:s godstrafik (ton km) mer än fördubblades 
under perioden 1949-1970. Den genomsnittliga ökningen per år under 
hela perioden var 3,7 %, medan 1960-talet gav 4,7 % i medeltal. För 
godsmängdcn (ton) var motsvarande tillväxttal 2,5 resp. 3,7 % per år. 
Denna utveckling hävdar sig väl internationellt. Under 1950-talet ökade 
SJ:s transportarbete i praktiskt taget samma takt som registrerades i gt:
nomsnitt för de västeuropeiska järnvägarna. Under 1960-talet var där
emot SJ:s relativa ökning ungefär tre gånger så stor som det västeuro
peiska genomsnittet. 

Vagnslastgodset ökade med ca 20 milj. ton under perioden 1960-
1970. Härav föll 10,4 milj. ton på malmer - huvudsakligen lappländsk 
järnmalm - och 5,8 milj. ton på skogsprodukter. Järn och stål ökade 
med 1,5, oljor med 0,7 och kemikalier med 0,6 milj. ton. 

Ar 1970 uppgick den transporterade godsmängden sammantaget 
till 62,5 milj. ton, en ökning med 5 % från föregående år. Härav ut

gjordes 61,5 milj. ton av vagnslastgods och resten av styckegods. 
Sedan föregående konjunkturnedgång år 1967 har transportarbetet på 

SJ årligen ökat med 9 % och uppgick år 1970 totalt till 16,2 miljarder 
ton km. 

Godstrafiken är koncentrerad till huvudbanor och större stationer. 
År 1970 kom ca 40 % av de lastade vagnslastvagnarna (inkl. från ut
landet och enskilda järnvägar inkommande vagnar) från de tio mest 
trafikalstrande orterna. Räknat i ton var andelen ännu större. För 
styckegods var motsvarande siffra 30 % mätt i ton. Medeltransportläng
den har också successivt ökat och uppgick år 1970 till ca 25 mil för 
vagnslastgods och ca 35 mil för styckegods. 

Vagnslastgodsets kraftiga ökning under de senaste åren har kunnat 
uppnås vid ungefär oförändrat vagnantal. Vagnarna har lastats fler 
gånger per år än tidigare. Vidare har deras lastkapacitet utnyttjats bätt- · 
re, samtidigt som bärigheten per vagn ökat genom att äldre småbäriga 
vagnar slopats och ersatts med moderna. 

Vagnslastningen steg fram till sensommaren 1970 och har därefter 
varit vikande till följd av konjunkturdämpningen. Arbetskonflikten vid 
SJ i februari och mars 1971 orsakade dessutom ett trafikbortfall men 
godsmängden ökade likväl under första kvartalet 1971 jämfört med förs
ta kvartalet 1970 beroende på att LKAB-strejken detta år medförde 

större bortfall i ton. 

Vagnslastningen per vardag på SJ var i april 1971 8 % lägre än ett 

år tidigare, i maj 13 % och i juni 11 % lägre. Den totala mängden 
vagnslastgods sjönk under april-maj med 14 % . 

Vagnslasttrafikens ökningstakt i tonkm väntas under första hälften 
av 1970-talct bli ca 5 % per år, dvs. något snabbare än under 1960-



Prop. 1972: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 238 

talet. Den internationella godstrafiken förutses liksom hittills bli det 

mesl expansiva inslaget i vagnslastutvecklingen. En mycket stor del av 

kvantitetsökningen i inländsk trafik beräknas komma från skogssck

torn. För bl. a. denna sektor har SJ under senare år utvecklat produkt

anpassade systemtransporter, som förbättrat järnvägens konkurrens

kraft. 

Styckegodstrafikens totala transportarbete ökade år 1970 med ca 

2 % . ökningen hänförde sig helt till fraktstyckegodset, vars konkur

renskraft successivt förbättrats under året genom bl. a. utökad hem

forsling - s. k. tågbilgods. Den totala styckegodsmängden gick dock ned 

med 2 % beroende på att fraktstyckegodsets ökning inte förmådde helt 

väga upp de övriga mera kortväga transportformernas minskning. 

Under arbetskonflikten föll styckegodset nästan helt bort. Godsmäng

dcn var i februari ca 1/3 och i mars 2/3 av fjolårsm~ingden. Under 

april-maj minskade styckegodsmängden med 16 % som följd bl. a. av 

konjunkturdämpningen. 

Htgbilgo<lset och andra transportformer som förbättrar servicen har 

ökat SJ :s möjligheter att konkurrera med lastbilarna om den växande 

styckegodstrafiken. 

SJ:s person t r a fik på j är n. väg har varit vikande under 

1950- och 1960-talen. Under de senaste åren har dock nedgången i 
antalet resande upphört främst till följd av pendeltrafiken inom Stor

stockholm. Ar 1970 ökade resorna pendeltågen med 10 % till ca 

32milj. 

Stommen i den resandetågplan som infördes i maj 1968 har hållits 
oförändrad. Till sommaren 1970 gjordes flera förbättringar på de tra

fikstarka huvudlinjerna samtidigt som tågplanen anpassades till den 

minskade trafikefterfrågan lördag eftermiddag-söndag förmiddag. Plats

utnyttjandet steg från 30.9 % år 1969 till 31,8 % år 1970. Ytterligare 

förbättringar i rcsandetågplanen har gjorts under år 1971, bl. a. genom 

att restiderna i de snabbaste tågförbindelserna Stockholm-Götebnrg och 
Stockholm-Malmö bringals ned under fyra resp. sex timmar. I vilken 

utsträckning detta har haft gynnsam effekt på trafiken kan ännu inte 

bedömas, eftersom en jämförelse med tidigare år försvåras av säväl ar

betskonfliktens verkningar som konjunkturdämpningen. 

SJ räknar med att även i fortsättningen kunna hävda sig väl i trafik

starka relationer på medellånga avstånd och i pendeltågstrafik. I övrigt 

förutses oförändrat eller minskande reseantal. 

SJ:s buss trafik har trots ökat utbud av busskm fått vidkännas 

ett fortgående bortfall av resande. Resebortfallet beror på det vikande 

trafikunderlaget på landsbygden genom avfolkning och ökad privat

bilism. SJ möter denna för busstrafikens ekonomi besvärande utveck

ling med möjliga rationaliseringar men måste i vissa fall Higga ned 

olönsam trafik såvida inte överenskommelser träffats med berörda kom-
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rnuner om skirskild driftersättning. 

Fjärrbussniitet har byggts ut och justerats med ledning av vunna er

farenheter. Fr. o. m. våren 1971 disponeras bl. a. 41 nya långfärdsbus

sar, utrustade med bl. a. toalett. 

Under arbetskonflikten, då resandeti'igtrafiken praktiskt taget helt låg 

nere, Likade SJ:s egen busstrafik samtidigt som privata bussföretag och 

rcsearrangi.irer startade en omfattande veckoslutstrafik och :iven öppnade 

dagliga förbindelser, bl. a. i typiska järnvägsrelationer t. ex. Norrköping

Stockholm. Denna nyetablerade veckoslutstrafik har sedan bibehållits 

i viss utsträckning. 

SJ:s och de samarbetande statsbanornas fä r j e t r a f i k har haft en 

stark ökning av godsmiingden de senaste åren, medan antalet resande 

utvecklats mera oregelbundet. 

Godstrafikens tillväxt har hängt samman med den ökande utrikes

handeln och förstärkts av en viss övergång från sjötransport till land

transport. Resandetrafiken har blivit allt mindre anknuten till järnvägs

resor. varför statsbanefärjorna fått viixande konkurrens från bilfärje

leder och andra båtleder. Detta har medfört en ogynnsammare utveck

ling än tidigare. Ojämnheten i utvecklingen beror bl. a. på skärpta tull

bestämmelser och på tillfälliga införselrestriktioner av olika slag. 

Kvantiteten järnvägsgods överskred år J 970 2 milj. ton på både Trel

Jeborg--Sassnitz-leden och Helsingborg-Helsingör-leden. Samtidigt visa

de leden Värtan-Nådendal, fortsatt god utveckling. Eftersom trafik

ökningen väntas fortsätta - med reservation för konjunkturdämpningar 

- har det ansetts motiverat att besfälla nya färjor. 

Personal och produktivitetsutveckling 

Personalantalet har under de senaste fem åren minskat med i medeltal 

ca I 500 personer eller 3 ~'o per år. Bortses från den busspersonal som 

överförts till AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) blir personalminsk

ningen i medeltal I 325 personer eller 2,6 % per år. Genom att trafiken 

samtidigt ökat har transportprestationen per anställd förbättrats avse

värt. 

År 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Antal anställda 
i medeltal 

52 908 
51 575 
50 132 
47 923 
46 598 

Minskning fran föregående 
år 

Antal 

1 258 
1 333 
1 443 

12 209 
1 325 

O' 
/0 

2,3 
2,5 
2,8 

14,4 
2,8 

' Exkluderas busspersonal, som övergick till SL 1.2.1969, blir minskningen 
1 259 anställda resp. 2,5 % . 
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För att i möjlig mån ytterligare nedbringa personalantalet har SJ 
i princip tillämpat nyanställningsstopp sedan senare delen av 1950-talet. 

För budgetåret 1970/71 uppgick medeltalet anställda exkl. viss städ
ningspersonal till ca 45 900. Personalminskningen förutses bli ca 1 200 
personer under budgetåret l 971/72. Efter en mindre nedgång budget
året 1972/73 på grund av arbetstidsförkortningen beräknas minskningen 
sedan bli ca 1 250 personer under budgetåret 1976/77. 

Fortsatta personalbesparande rationaliseringar är nödvändiga för att 
SJ skall förbli konkurrenskraftigt och kunna motsvara de anspråk som 
företagets olika intressenter ställer. Det i juni 1971 träffade löneavtalet 
för åren 1971-1973 innebär en avsevärd kostnadsökning för SJ. Hiir
till kommer ökade kostnader som följd av arbetstidsförkortningen. 

För att personalbehovet på sikt skall kunna nedbringas i tillräcklig 

grad krävs att SJ efterhand får möjlighet att genomföra personalbespa
rande rationaliseringar, vilket ökar behovet av investeringsmedel. 

Prestationerna uttryckt i trafikenheter (personkm + tonkm) per an
ställd steg med ca 10 % under år 1970. Trots att transportarbetet ökade 
var det totala antalet tågkm något mindre än under år 1969 och antalet 
vagnaxlar per tåg var ungefär oförändrat. Detta innebär att utnyttjandet 
av järnvägsmaterielen förbättrades. Bussarna kördes mer än under år 
1969, men volymindex tyder på att antalet resor har minskat varför 
bussarnas beläggning torde ha försämrats. 

Resultatutveckling 

Järn vägskon junkturcn kulminerade under sensommaren 1970. Intäkts
utvecklingen under första hlilften av budgetåret 1970/71 bekräftar det
ta. Den försvagade konjunkturen samt arbetskonflikten vid SJ bidrog 
till att budgetårets samlade intäkter stannade vid 2 454 mi·lj. kr. (2 522 
milj. kr. budgetåret 1969/70), vilket är 3 % lägre än föregående år. 

Kostnaderna steg under juli-december 1970 något långsammare än 
intäkterna. Efter kalenderårsskiftet var förhållandet i hög grad det om
vända, främst genom att arbetskonflikten inte medförde något mera 
betydande kostnadsbortfall och på grund av att 1971 års löneavtal gav 
mycket kraftigt utslag vid företaget. Av hela budgetårets kostnadsök

ning på 162 milj. kr (6,5 % ) - till totalt 2 662 milj. kr. - hänförde 
sig 70 % till personalkostnaderna, trots att dessas stegring hölls tillbaka 

av en personalminskning med 1 480 personer. 
Resultatet var ca 21 milj. kr. bättre för första budgethalvåret 1970/71 

än för samma period ett år innan. Tidigare berörda händelser och ut
vecklingen fr. o. m. hösten 1970 drog emellertid ned budgetårets slut

resultat till ett underskott av ca 178 milj. kr. efter planenliga avskriv
ningar och disposition av pensionsavsiittningar (30 milj. kr.). Kungl. 

Maj:t har den 15 juli 1971 medgett att avsättningarna till värdeminsk-
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ningskontot på statens järnvägars fond för budgetåret 1970/71 minskas 
med det belopp som kan erfordras för att underskott i resultaträkningen 
för fonden inte skall uppstå för budgetåret. 

Under budgetåret 1970/71 har 17 milj. kr. av föregående års över
skott (52 milj. kr.) inlevererats till statsverket. Förräntningskravet för 
budgetåret 1970/71 uppgick till 158 milj. kr. 

Anhopningen av för SJ:s ekonomi ogynnsamma omständigheter, som 
företaget inte kunnat råda över, omöjliggör varje reell jämförelse mellan 
underskottet för budgetåret 1970/71 och tidigare redovisade resultat. 

System- och produktutveckling 

Det är angeläget att SJ tillvaratar alla rationaliseringsmlijligheter och 

anpassar de resurser som finns elJer anskaffas inom koncernen till kun
dernas krav och förutsebar marknadsutveckling. Resurserna måste ock
så marknadsföras effektivt för att ett gott utnyttjande skall nås. Före
tagets organisatoriska uppbyggnad måste påverkas härav, så att bl. a. 
en stimulerande miljö för system- och produktutveckling säkras. Dess· 
utom förutsätter en sådan utveckling av verksamheten att erforderliga 
finansiella medel ställs till förfogande. 

Vad gäller pc r son trafiken syftar anpassningen av resande
tågplanen närmast till att utveckla trafiken under dagtid på de trafik
starka huvudlinjerna och tona ned den kostnadskrävanc!e nattågskör
ningen. Marknadsföringen inriktas på att skapa efterfrågan i första hand 
på de snabba förbindelserna med hög komfort som SJ erbjuder på 
nämnda linjer. SJ har trots den hårda konkurrensen från privatbilismen, 
flyget och vissa privata bussföretag goda möjligheter att behålla och i 
vissa trafikstarka relationer även öka sin marknadsandel. Detta förut
sätter dock bästa möjliga resckvalitet, vilket tenderar att bli en allt vikti
gare faktor i resenärernas val av färdmedel. 

Under sommaren 1971 har SJ utfört prov med högre tåghastigheter 
för konventionella personvagnar som försetts med nya boggier och 
förbättrad broms. Proven avser i första hand att visa hur spårkrafterna 
och fordonsslitaget påverkas av hastigheter omkring 160 km/tim. 

För sträckan Stockholm-Göteborg sammanställs f. n. underlag för be
dömning av kapital-, underhålls-, drift- och marknadsfrågor för dels 
konventionella loktåg med en högsta hastighet av 160 km/tim, dels 
motorvagnståg för en högsta hastighet av 130, 160 resp. 220 km/tim. 

Utbyggnaden av det år 1970 påbörjade stambusslinjenätet fortgår. 

När så bedöms lämpligt etableras samarbete med andra koneessions

innehavare. På bl. a. sträckorna Umeå-Stockholm och Göteborg-Marie
stad driver SJ och AB Linjebuss exempelvis gemensam busstrafik. 

I g o d st r a f i k e n inriktas utvecklingen av godstågstidtabellen 
och godstågens transportplaner främst på att öka antalet direkta tåg i 
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olika relationer, på att köra fängre och tyngre tåg samt på att höja tåg
hastigheterna. 

För SJ intressanta delar av transportmarknaden är 
- systemtransporter (heltågskörning), som växer bl. a. med kundernas 

ökande intresse för genomgående styrning av materielflödet, 
- utlandstransporter, till följd av ökad utrikeshandel och varuköpar

nas krav på portionslcveranser i vagnslaststorlek, 
- enhetslaster (inkl. container), vilka skapar möjligheter för järnvä

gen att minska de olägenheter som omlastning från järnvlig till bil kan 
innebära, 

- tågbilgods, som omfattar en marknad där SJ:s andel i dag lir liten. 
Exempel på varugrupper där systemlösningar med fördel har använts 

;ir timmer, malm, träflis, cement, olja, fartygsplåt och livsmedel. Stu

dier av andra för systemtransporter lämpliga transportobjekt pågår. 
Vid början av är 1971 hade SJ terminaler för cnhetslastcr i Sto::khalm 

(Solna), Göteborg N, Göteborg/Skandiahamnen, Malmö, Örebro, Sunds
vall och Norrköping. Under år 1971 har terminaler färdigställts i Luleå, 
Gävle, Stockholm (Årsta), Karlstad och Jönköping. Fortsatt utbyggnad 
blir beroende främst av trafikutvecklingen. 

SJ deltar i arbetet på att förbiittra transportförpackningarnas kvalitet 
för att därigenom minska riskerna för godsskador. Den direkta rådgiv
ningen till kunderna i dessa frågor är omfattande. Trafikanterna kan 
även få transportförpackningarna förhandsgodkända för järnvägstrans
port. SJ reglerar utan särskilda formaliteter transportskador på gods i 

godkänd förpackning. 
Kapaciteten i f ä r j e t r a f i k e n kommer att öka genom insatser 

av moderna tågfärjor. Således bcdiknas en ny femspårig tågfärja bli 
levererad till SJ våren 1973. Färjan skall trafikera leden Trelleborg
Sassnitz. På denna led har Dcutsche Reichsbahn (DR) nyligen satt in 
en färja i trafik. Sommaren 1972 planerar DR att sätta in ytterligare 
en färja. De nya Östersjöfärjorna får - liksom tågfärjan Skåne - ett 
särskilt bildäck beläget över tågdäcket. För leden Helsingborg-Helsingör 
har Danske statsbaner (DSB) besttillt en ny färja för leverans till som

maren 1973. 
Möjligheterna att rationalisera SJ:s verksamhet genom att anviinda 

d a t a t ek n i k har haft och väntas komma att få fortsatt stor bety
delse bl. a. vid styrning av produktionen och för bearbetning av infor

mation till företagsledningen. Även relationerna till kunderna kommer 
att kunna förenklas i olika led, från beställningen av transporten till be
talningen av avgifterna. 

SJ:s fjiirrskriftnät skall automatiseras och byggas ut. Arbetet bedrivs 
så att det automatiserade nätet beräknas kunna tas i bruk successivt 
fr. o. m. början av år 1973. Nätet skall kunna användas för såvlil vanlig 
telextrafik till och från SJ:s tjänsteställen som för rapporter till och in-
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formation från den centrala dataanläggningen. Samtliga 240 termina
ler blir sålunda direkt anslutna till en dator, i vilken meddelandena 
tas emot och vidarebefordras automatiskt. 

Ett internationellt utvecklingsarbete pågår i Internationella järnvägs
unionens (UIC) regi med målsättningen att med daiateknikens hjälp 
åstadkomma en effektivare planering av godstrafiken. 

SJ:s automatiska platsbokningssystem (SNAP) omfattar nu sov-, ligg
och sittplatser inom Sverige, till och från Norge och Danmark samt 

från Sverige mot kontinenten. Fr. o. m. hösten 1971 kan beställningar 
även göras för längre tid i förväg än två månader. Tiden för försliljning 
av en. platsbiljett uppgår nu i genomsnitt till knappt en minut. Antalet 
felbokningar har minskat kraftigt. Systemet har dessutom gett en effek
tivare beläggning av vagnarna, vilket minskat behovet av förstärknings
vagnar. 

Vid de ca 150 stationer och resebyråer, som är försedda med 
SNAP-terminaler, säljs ungefär 9 milj. färdbiljetter per år. För närva
rande utreds möjligheterna att utnyttja SNAP-systemet även för för
säljningen av färdbiljetter. 

Andra områden där användandet av administrativ databehandling har 
inneburit minskat manuellt arbete och ökad snabbhet i expeditions
arbetet är fraktberäkning och uppbördsredovisning samt lagcrstyr
ning. Vidare pågår prov med datorframställda turlistor och maskinell 
löneberäkning och bokföring av lönekostnaderna på basis av dessa lis
tor. 

Tågklarcrartjänsten automatiseras genom f j ä r r b 1 o c k e r i n g . 
Under budgetåret 1970/71 har fjärrblockeringsanläggningar tagits i bruk 
på bansträckorna Bollnäs-Ljusdal, Hallsberg-Godegård och Bastu
träsk-Hällnäs, sammanlagt 161 km. Totalt har nu I 860 km av affärs
banenätet försetts med fjlirrblockering. Utbyggnaden beräknas fort

sätta i oförminskad takt. 
Liksom i fråga om utbyggnaden av fjärrblockering har SJ en lång

siktig plan för modernisering av s t ä 1 1 v e r k på de större statio
nerna. De nya ställverken kommer att få personalbesparande effek

ter. 
Användandet av radio t c k ni k vid tågledning och rangerings

arbete blir allt vanligare. Linjeradiosystemet byggs nu ut på sträckan 
Luleå-Riksgränsen. Det beräknas bli färdigt under år 1972. En ut
byggnad pågår även inom storstockholmsområdet. I de långsiktiga pla
nerna ingår radioanläggningar även för linjerna Stockholm-Göteborg, 

Stockholm-Malmö och Göteborg-Malmö. 
[ bangårdstjänstcn används radio i allt större utsträckning för allmän 

ordergivning och information, för kommunikation mellan signalgivare 
och lokförare samt vid vagnupptagning och bromsprovning. 

J Nässjö har prov med radiostyrning av förarlösa växlingslok nu 
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avslutats. Erfarenheterna är goda. På ytterligare ca 15 stationer kom
mer växlingslok att förses med anordningar för radiostyrning. 

A n d r a akt u e 11 a u t v e c k 1 i n g s p r o j e k t är införandet 
uv automatkoppel, automatisk hastighetsövervakning och automatiserad 
kontroll av vagnparkens funktionsduglighet. 

Hur det framtida godsvagnsunderhållet bör läggas upp undersöks 
f. n. I undersökningen ingår bl. a. frågan om att eventuellt förlägga un
derhållet av standardvagnar till annan huvudverkstad än Göteborg. På 
uppdrag av Kungl. Maj:t har SJ framlagt förslag om byggande av ny hu
vudverkstad i Östersund. 

r syfte att uppnå konstruktionsförbättringar på den rullande materie
len pågår prov med skivbromsar och magnetskenbromsar för per

sonvagnar samt med fibcrblo:::khromsar för malmvagnar. 
Inom bantjänsten pågår en successiv utökning och förbättring av 

maskinparken. Som exempel kan nämnas maskiner för slipersbyte, sli
persrcglering, rälsskarvreglering, ballastjustering, spårriktning, sidrikt
ning av spårväxlar och komprimering av ballasten på sträckor med hel
svetsade räler. Inom eltjänsten anskaffas nu - efter en viss provtid 
- hydrauliskt manövrerade hisskorgar, monterade på utrangerade mo
torvagnschassier. Korgarna används vid ombyggnadsarbeten på kontakt
ledningen. 

Höjningen av standarden på bantjänstens personal- och expeditionslo
kaler sker parallellt med den fortlöpande koncentrationen av tjänsten 

till ett färre antal platser. 
överliggningsrummen upprustas enligt speciella anvisningar. Under 

budgetåret 1971/72 kommer moderna överliggningsrum för tågperso
nal att byggas i ilgodshuset vid Stockholm C. 

En inventering har gjorts av miljövårdande anläggningar, som beräk
nas bli aktuella t. o. m. budgetåret 1973/74. De flesta av de miljö
vårdande objekten är av typen rening och neutralisering av avlopps
vatten från lok och vagntvättanläggningar. Arbetet med tekniska lös
ningar för slutna toalettsystem .i personvagnarna pågår.· 

Medelsförbrukning under budgetaren 1970/71-1972/73 

I prop. 1970: 1 angavs en investeringsram av 367,6 milj. kr. för 
b u d g e t å r e t 1 9 7 0 / 7 1. Genom Kungl. Maj:ts beslut den 11 de

cember 1970 utökades ramen ·med 10 milj. kr., vilket möjliggjorde en 

ökad lok- och vagnsanskaffning i syfte att ombesörja den beräknade mer
trafiken till följd av transportstödet till Norrland. 

I prop. 1971: 1 har för budgetåret 1 9 7 1 I 7 2 angetts en 
investeringsram av 355 milj. kr. Genom Kungl. Maj:ts beslut den 7 

september 1971 har ramen utökats med 2 770 000 kr. ökningen avses i 
samråd med arbetsmarknadsstyrclsen (AMS), användas för tidigarelägg
ning av vissa husbyggnads- och anläggningsarbcten. Som en följd av 
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Kungl. Maj:ts uppdrag till AMS att vidta åtgärder för att genom tidiga
reläggning av statliga besfällningar öka sysselsättningen inom industrin 
har Kungl. Maj:t senare höjt ramen med ytterligare 3,9 milj. kr. Här
igenom uppgår den fastställda investeringsramen för budgetåret till 
361 670 000 kr. 

För bu d g e tå r e t 1 9 7 2 I 7 3 har SJ beräknat medelsförbruk
ningen till 395 milj. kr., vilket är ca 33,3 milj. kr. mer än den vidgade 
investeringsramen för innevarande budgetår. 

lnvesteringsprogram 

SJ har tidigare till kommunikationsdepartementet lämnat uppgifter till 
1971 års reviderade långtidsbudget om den beräknade totala inves
teringsomfattningen under perioden 1972/73-1975/76. SJ har inte fun
nit anledning att ändra dessa uppgifter under förutsättning bl. a. att 
nya kapitalkrävande överenskommelser inte träffas mellan SJ och 
Stockholms läns landsting om pendeltågstrafiken i storstockholmsora
rådet. 

I följande tabell anges det beräknade medelsbehovet under bedöm-
ningsperioden med uppdelning på objekthuvudgrupper. 

1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 

milj. kr. 

Fasta anläggningar 170 185 190 200 215 
Rullande materiel 168 180 185 190 190 
Färjor 19 
Bussar 5 12 12 12 12 
Försvars beredskap 2 3 3 3 3 
Inventarier 19 22 22 22 22 
Återbetalning till AMS för 
tidigarelagda beställningar 4 
Diverse och oförutsett 8 8 13 13 13 

395 410 425 440 455 

I angivna belopp för budgetåren 1972/73-1976/77 ingår bl. a. 
kostnader för byggande av järnvägstunnel Helsingborg-Helsingör, fort
satt utbyggnad av fjärrblockeringen, anläggning för automatisk has
tighetsövervakning, höjning av hastigheten för vissa resandetåg samt 
införande av automatkoppel. Huvudparten av det beräknade kapital
behovet för dessa investeringar - bortsett från fjärrblockeringen - lig

ger dock efter budgetåret 1976/77. Som konkreta exempel kan nämnas 
att i planerna för anskaffning av rullande materiel ingår 75 ellok och 

5 000 godsvagnar. I övrigt innehåller planerna olika personalbesparande 
investeringar samt sådana åtgärder för att förbättra transportstandarden 
och höja kapaciteten, som erfordras för den förutsedda trafikutveck
lingen. Under rubriken Fasta anläggningar ingår dock inte några kost-
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nader för vare sig flyttning av huvudverkstaden i Örebro eller ny hu
vudverkstad i Östersund. I medelsbchovet för Diverse och oförutsett 
ingår bl. a. kostnader för aktieteckning i dotterbolag. 

Av följande sammanställning framgår faktisk resp. beräknad me
delsförbrukning budgetåren 1970/71-1972/73. Den beräknade medels
förbrukningen budgetåret 1972/73 avseende sådana olönsamma järn

vägslinjer för vilkas drift SJ erhåller ersättning av statsmedel - ersätt
ningsberättigade banor - redovisas särskilt. 

Fasta anläggningar 
Bangårdar 
Ny- och ombyggnad av 
järn vägslinjer 
Förstärkning av spåröver-
byggnaden 
Broar m. m. 
Hus byggnader 
Lokstationer och driftverk-
städer 
Garage m. m. (busstrafik) 
Huvudverkstäder 
Huvudförriid 
Signalsäker het 
Fjärrblockering 
Vägskydd 
Teleanläggningar 
Elektrisk tågdrift 
Elcktrobyggnader 

Summa 

Rullande materiel 
Lok- och motorvagnar 

Faktisk 
utgift 

1970/71 

44 055 

957 

24119 
7 679 

11 852 

3 399 
399 

1 131 
366 

9 749 
20 397 
7 903 

11 489 
28 758 

1-3 015 

169 238 

80 317 
Person-, post- och resgodsvagnar 267 
Godsvagnar 45 450 
Tjänstefordon 259 
Ombyggnad av rullande materiel 21 667 

Summa 147 960 

Färjor 9 935 
Bussar 16 141 
Fiirsvarsberedskap 2 436 
lm·entarier 16 186 
Återbetalning till AMS för 
tidigarelagda beställningar 
Diverse och oförutsett 15 677 

Totalsumma 377 573 

Beräknad utgift 

1971 /72 1972/73 
Totalt Varav för er

sättningsbe
rättigade ba-
nor 

tusental kr. 

31100 28 800 1 300 

700 

21 000 26 000 3 400 
6000 5 200 300 

10 300 8 500 1 600 

1 100 1 500 
300 100 

1 300 2 800 
200 600 

14 500 16 000 1 200 
26 500 28 000 

3 000 3 000 1100 
11 500 17 700 1 900 
27 000 32100 400 

154 500 170 300 Il 200 

53 300 58 600 

61 200 85 000 
100 1 400 

23 400 23 000 

138 000 168 000 

18 900 18 900 
15 700 5 400 

2 300 2 300 
19 200 18 700 1 600 

3 900 
6 400 7 500 200 

0 355 000 395 000 13 000 

1 Överföring av clektrobyggnadsförrådet till SJ:s huvudförråd. 
2 Exkl. vidgning av investeringsramen med totalt ca 6,7 milj. kr. på grund av 

tidigarelagda investeringar. 
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SJ anför i huvudsak följande rörande de olika objcktgruppcrna. 

Bangårdar 

Tidigare anmälda större arbeten avser utbyggnad av godsbangården 

Malmö, ny godsbangård med terminalanläggningar i Jönköping, ut
byggnad av målbromsanläggning i Sävenäs, bangårdsombyggnad med 
linjeomläggning och reläställverk i Bastuträsk, terminaler för enhetslas
ter i bl. a. Stockholm S och Karlstad samt bangårdsarbeten för pendel
tågstrafiken i storstockholmsområdet. De största arbetena för pendel
tågstrafiken pågår vid Karlberg och Älvsjö. Större arbeten har igång
satts även på Nynäsbanan. 

I Värtan och Trelleborg kräver den fortgående ökningen av godstra
fiken med utlandet och de med anledning därav beställda färjorna att 
tågfärjelägen med tillhörande spåranordningar om- och tillbyggs. I 
Trelleborg har två alternativ till utbyggnader diskuterats. Frågan om 
vilket alternativ som skall väljas iir ännu ej avgjord. Medelsbehovet bud
getåret 1972/7 3 har - oavsett alternativ - beräknats till 2 milj. kr. 

Vid Borlänge rangcrbangård planeras ett nytt förbigångsspår, som 
kommer att ge ett med hänsyn till trafikökningen erforderligt kapaci
tetstillskott. Investeringsbeloppet beräknas till 600 000 kr., varav 300 000 
kr. avser budgetåret 1972/73. 

Vid Sundsvall planeras ett nytt anslutningsspår till huvudlinjen i ös
ter mot Hudiksvall. Spåret kommer att öka bangårdens kapacitet, vilket 
är nödvändigt på grund av den ökande godstrafiken i sundsvallsom
rådet. lnvesteringsbeloppet beräknas till 800 000 kr., varav hälften fal
ler på budgetåret 1972/73. 

Av bediknad total medelsförbrukning under budgetåret om 28,8 
milj. kr. avser 6,3 milj. kr. nya arbeten. 

N y- o c h o m b y g g n a d a v j är n v ä g s I i n j e r 

Tidigare anmält större objekt utgörs av enkelspårig tunnel Helsing
borg-Helsingör. Några investeringskostnader har hittills inte nedlagts 
på tunnelprojektet. I avvaktan på resultatet av regeringsförhandlingar 
om öresundsfrågorna har något medelsbehov ej heller beräknats för 
budgetåren 1971/72 och 1972/73. Skulle förhandlingarna emellertid 
leda till ett beslut om byggnation kan - beroende på när beslutet fat

tas - medel erfordras, i första hand för grundundersökningar. 

Förstärkning av spåröverbyggnaden 

På huvudlinjerna ersätts slitna räler med nya 50 kg/m räler med hög
klassig befästning. Rälerna sammansvetsas till skarvfria spår. Den för-
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bättrade banstandarden ger många fördelar, av vilka de viktigaste är 
ökad linjekapacitet till följd av högre hastighet för resandetågen, ökad 
reskomfort och lägre banunderhållskostnader. 

Frigjorda räler används efter justering på mindre starkt trafikerade 
linjer, vilket innebär en förstärkning av spåröverbyggnaden. Härigenom 
kan användningsområdet för de moderna tunga dieselloken vidgas samt 
godsvagnar framföras med högre hastighet och med fullt utnyttjad last
kapacitet, motsvarande 20 tons axeltryck. 

Den totala medelsförbrukningen budgetåret 1972/73 beräknas till 
26 milj. kr. 

Bro arm. m. 

Det mest kapitalkrävande av tidigare anmälda arbeten är ombyggnad 
av svängbron över Göta kanal i Motala. 

Budgetåret 1971/72 beräknas ett par nya snögallerier (14 och 15) 
bli färdigställda på sträckan Riksgränsen-Vassijaure. Härefter plane
ras ett utbyte även av två snögallerier (3 och 7) på sträckan Kopparåsen
Björkliden. Gallerierna, som är byggda av trä, är nu i mycket dåligt 
skick och kommer att ersättas med stål- och plåtkonstruktioner. Av 
investeringsbeloppet om 3 milj. kr. beräknas 400 000 kr. falla på budget

året 1972/73. 
Av den beräknade medelsförbrukningen om totalt 5,2 milj. kr. avser 

2,3 milj. kr. nya objekt. 

Hus byggnader 

De större tidigare anmälda objekten är godsterminal i Nässjö och 
skolbyggnad i Ängelholm. 

Nytt stationshus planeras vid Jönköping C. Flyttning av godstra
fiken till det tidigare flygfältsområdet i stadens södra del pågår medan 
persontrafiken bibehålls vid Jönköping C. Nytt stationshus med termi
nal skall byggas väster om det nuvarande. Kostnaderna för den nya 
persontrafikterminalen - gemensam för tåg- och busstrafiken - skall 
delas lika mellan SJ och kommunen. På SJ beräknas falla ca 3 milj. kr., 
varav 1,2 milj. kr. på budgetåret 1972/73. 

Den totala medelsförbrukningen för budgetåret 1972/73 beräknas 
till 8,5 milj. kr., varav 4,7 milj. kr. för nya objekt. 

Lokstationer och driftverkstäder 

Tidigare anmälda objekt utgörs bl. a. av loktvättanläggning och 
avloppsrening i Sävenäs. Den beräknade totala medelsförbrukningen 
för budgetåret 1972/73 uppgår till 1,5 milj. kr., varav 700 000 kr. av

ser nya objekt. 
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G a r a ge m. m. ( b u s st r af i k) 

Endast mindre nya arbeten planeras budgetåret 1972/73. Medelsför
brukningen beräknas till 100 000 kr. 

Huvudverkstäder 

I 1969 års anslagsframställning anmälde SJ planer på en flyttning av 
huvudverkstaden i Örebro. Förhandlingarna med Örebro kommun på
går om förslag till flyttning av verkstaden. Investeringar vid huvud
verkstäder planeras härutöver bl. a. i Åmål och Notviken. 

Vid Amål planeras en sprutmålningsanläggning samt nytt tak på 
elverkstadens högskepp. Sprutmålningsanläggningen höjer kvaliten på 
målningsarbetena och ger vissa rationaliseringsvinster. Vidare väntas 
arbetshygienen avsevärt förbättras genom att målningen sker i ett slu
tet rum. 

I Notviken planeras om- och tillbyggnad av vagnverkstaden. Anlägg
ningen erfordras för att klara framtida underhållsarbeten på dels de 
äldre treaxliga malmvagnarna, dels på de successivt anskaffade nya 
boggimalmvagnarna. 

Verkstäderna i Åmål och Notviken ligger inom det allmänna stöd
området. Enligt kungörelsen (1970: 180) om statligt regionalpolitiskt 
stöd kan sådant stöd utgå bl. a. i form av lokaliseringsbidrag eller av
skrivningslån, som motsvarar högst 35 % eller, om särskilda skäl före
ligger, högst 50 % av den sammanlagda kostnaden. SJ anser, att den 
del av ovanstående investeringar, som kan bli föremål för lokaliserings
bidrag eller avskrivnJngslån, ej bör vara räntepliktig utan avskrivas ge
nom att statsmakterna anvisar motsvarande belopp på statens drift
budget. SJ hemställer därför att ett anslag om 585 000 h. tas upp för 
detta ändamål på statens driftbudget för budgetåret 1972/73. Återsto
den av kostnaderna, vilka för budgetåret 1972173 beräknas uppgå till 
1,1 milj. kr., förutsätts komma att finansieras över SJ:s investeringsbud

get. 
Totalt beräknas medclsförbrukningen budgetåret 1972/73 till 2,8 

milj. kr., varav 1,3 milj. kr. utgör nya objekt. 

Huvudförråd 

Tidigare anmält större objekt är ny förrådsbyggnad i Notviken. In
vcsteringsbehovet budgetåret 1972/73 uppgår till 600 000 kr., varav 

200 000 kr. för nya arbeten. 

Signalsäkerhet 

Tidigare anmälda större objekt är signalställverk i Eslöv, Hässle
holm, Falkenberg och Västerås, prov med automatiska signalanlägg-
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ningar för hastighetsövervakning på sträckan Hallsberg-Töreboda samt 

åtgärder mot störningar på SJ:s signalanläggningar, förorsakade av 

tyristorlok. 

I fjolårets anslagsframställning anmäldes ett nytt ställverk i Västerås. 

Nu planeras nya ställverk även i Östersund och Gullberna. I nu

varande anläggning i Östersund är växlarna endast lokalt omläggbara. 

Ett modernt ställverk med spårledningar och centralt omläggbara väx

lar beräknas ge personalbesparingar motsvarande 6 man. Dessutom er

hålls ökad säkerhet och förbättrad tågföring. Investeringsbeloppet be

räknas till 2.3 milj. kr.. varav 500 000 kr. budgetåret 1972/73. 

Signalsäkerhetsanläggningen i Gullberna skall fjärrmanövreras från 

Karlskrona. Fjärrmanövreringen medför att Gullberna kan avbeman

nas. Personalbesparingen utgör 3 man. lnvesteringsbeloppet beräknas till 

600 000 kr. 

Nya arbeten uppgår budgetåret 1972/73 till 1.9 milj. kr. av den pla

nerade totala medelsförbrukningen om 16 milj. kr. 

Fjärrblockering 

Utöver tidigare anmälda sträckor beräknas utbyggnad av fjiirrblocke

ring påbörjas under innevarande eller nästa budgetår på följande 

sträckor: Älvsjö-Västcrhaninge, Kungsängen-Enköping, Ange-Sunds

vall, Laxå-Kil, Kil-Mellerud och Mellerud-Kornsjö. Investeringarna 

möjliggör stora personalrationaliseringar. Som exempel kan nämnas att 

på sträckan Kil-Mellerud (110 km) väntas fjärrblockeringen totalt kosta 
11,2 milj. kr. och ge personalbesparingar om 27 man. 

Planerad medelsförbrukning budgetåret 1972/7 3 uppgår totalt till 

'.!8 milj. kr., varav 4,5 milj. kr. avser nya objekt. 

Vägskydd 

Till säkerhetsanordningar vid oskyddade plankorsningar och ändring

ar av säkerhetsanordningar för ökat skydd beräknas 300 000 kr. åt

gå under vartdera budgetåret 1971/72 och 1972/73. Kostnaderna för 

övriga vägskyddsanläggningar beräknas uppgå till 2,7 milj. kr. vart

dera budgetåret. Häri ingår bl. a. kostnader för fortsatt automatisering 

av skyddsanordningar i samband med att fjärrblockering installeras 

på huvudlinjerna. Medelsförbrukningen budgetåret 1972/73 beräknas 

således till 3 milj. kr .. exkl. bidrag från statens trafiks~ikerhetsverk. 

Teleanläggningar 

Tidigare anmälda större objekt är utbyte av teleblankledningar mot 

jordkablar på sträckan östersund-Ulriksfors, linjeradio på sträckan 
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Kiruna-Luleå och inom storstockholmsområdet, automatisering och ut
byggnad av fj1irrskriftnätet, installation av varmgångsdetektorer samt 
åtg1irder mot störningar på SJ:s telekablar förorsakade av tyristorlok. 

Ett nytt större objekt planeras på sträckan Storuman-Slagnäs, som 
har teleblankledningar. Sträckan utgör en fortsättning på en tidigare . 
kabelförsedd del av inlandsbanan. Ett byte till jordkablar resulterar i 
betydligt lägre underhållskostnader och ökad driftsäkerhet. Investering

en möjliggör dessutom snabb uppkoppling av reservförbindelser vid 
skador på kabeln utmed norra stambanan. lnvesteringsbeloppet beräk
nas till I.I milj kr., varav 700 000 kr. budgetåret 1972/7 3. 

Totalt planeras investeringar i teleanläggningar om 17 ,7 milj. kr., 
varav 3,3 milj. kr. för nya objekt. 

Elektrisk tågdrift 

Tidigare anmälda större arbeten avser anskaffning av nya omformar
aggregat, modernisering av mdre aggregat, driftcentral i Göteborg för 
fjärrstyrning av omformarstationerna i Göteborg och Varberg, fjärr
styrning av frånskiljare inom Göteborgs närtrafikområde, fjärrstyr
ning av omformarstationerna i Falun och Borlänge, ny omformarsta
ticn i Hallsberg, höjning av standarden på kontaktledningen Söder
tälje-Alingsås, Katrineholm-Malmö och Almedal-Ängclholm, dubble
ring av återlcdningen bl. a. på linjerna Södertälje-Göteborg, Katrine
holm-Malmö, Almedal-Astorp och Avesta-Boden samt ombyggnad 
av hj1ilpkraftledningen Katrineholm-Hässleholm och Södertälje-Alings
ås. Arbetet med att installera elvärme i spårväxlar har pågått sedan år 
1966 och är nu i huvudsak slutfört. 

I 1970 års anslagsframställning anmäldes ny omformarstation i Myr
heden. Stationen skulle förläggas i bergrum. Efter förnyade övcrvligan
den har beslut fattats att i stället anfögga en öppen omformarstation 
i Långträsk. Totalkostnaden beräknas till 2.8 milj. kr. Arbetena pla
neras börja budgetåret 1971 /72. 

Illand nyanmälda objekt som utgör en fortsättning av den tidigare 
inledda upprustningen av matningsanläggningarna för den elektriska 
tågdriften - arbeten vilka motiveras bl. a. av den kraftigt ökande tra

fiken på huvudlinjerna - kan n1imnas en etappvis modernisering av 18 
omformaraggregat som kommer att utföras vid SJ:s huvudverkstad i 

Åmål. Invcsteringsbeloppet för de nio aggregaten i sista i.:tappen bcriiknas 

till 2,2 milj. kr., varav 300 000 kr. för budgetåret 1972/73. 
I Maricdamm behövs en ny omformarstation. Den ökande godstra· 

fiken har medfört att spänningsfallen i kontaktlcdningen Hallsberg
Mjölby blivit ett allt större problem. Spänningen sjunker tidvis under 12 
kV, vilket är det gränsviirde vid vilket allvarligare gångtidsförluster börjar 
inträda. En ny omformarstation minskar spänningsfallen samt möjlig-
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gör ökad trafik och tyngre tåg på sträckan. Investeringsbcloppet be
räknas till 3,1 milj. kr., varav 1 milj. kr. faller på budgetåret 1972/73. 

Även på sträckorna Ånge-Bispgården och Bräcke-Östersund före

ligger problem med spänningsfaU i kontaktledningen. lnvcstcringsbclop
pet för förstärkningar av kontaktledningen och dubblering av återled
ningen beräknas till 3,3 milj. kr., varav 900 000 kr. budgetåret 1972/73. 

SJ planerar att från driftcentralen i Göteborg fjärrstyra ett flertal 
omformarstationcr. Närmast i tur för anpassning till fjärrstyrning står 
nu omformarstationen i Uddevalla inkl. Mellerud, som redan nu fjärr
styrs från Uddevalla. Projektet är en utpräglad rationaliseringsinveste
ring, som ger betydande pcrsonalkostnadsminskningar. Investeringsbe
loppet beräknas till 700 000 kr., varav 400 000 kr. budgetåret 1972/73. 

Det totala investeringsbcloppet i anföggningar för elektrisk tågdrift 
beräknas till 32,1 milj. kr. för budgetåret 1972/73. Härav utgör 3,7 milj. 
kr. nya arbeten. 

Lok och motorvagnar 

Nya ellok behövs dels som ersättning för äldre uttjänta lok, dels 
för nytillkomna behov på grund av ökad godstrafik och höjning av 
hastigheten för flertalet godståg på huvudlinjerna. Det ökade be
hovet av dragkraft kan endast till en liten del täckas av lok som fri
görs när persontåg dras in. 

Av lok litt. Rc har två beställningar om tillsammans 60 lok slutle
vererats. Ytterligare beställningar har gjorts, omfattande totalt 50 lok. 
I förhållande till 1970 års anskaffningsplaner innebär detta en minsk
ning med 1 0 lok. 

I fjolårets anslagsframställning anmäldes sålunda inköp av 20 lok för 
den väntade trafikökningen med anledning av transportstödet till Norr
land. Vid beställningen har antalet ändrats till 10 på grund av knapphe
ten på invcstcringsmedel. En beställning av 15 starkare lok med sex 
drivaxlar har framflyttats till mitten av år 1972. Medelsbehovet för 
dessa lok beräknas till 5 milj. kr. budgetåret 1972/73. Loken skall i 
stor utsträckning utrustas med samma komponenter som Rc-loken. 
De kommer att användas i godsexpresståg på stambanan norr om Ånge 
och längre fram även för de allt tyngre godstågen på huvudlinjerna sö

derut. 
Utöver nämnda, tidigare anmälda beställningar av ellok planeras nu 

ytterligare en, omfattande 10-15 lok. Det är. ännu inte bestämt om be
ställningen skall avse Rc-lok eller sexaxliga lok. Medelsbehovet härför 

beräknas till ca 10 milj. kr. för budgetåret 1972/73. 
Av diesellok har 10 litt. V4- och 30 litt. Z66-lok beställts planenligt. 

Härutöver planerar SJ att bestlilla ytterligare diesellok för leverans un
der åren 1973-1975. De nya dieselloken kommer att ersätta äldre 
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uttjänta lokomotorer, batterilok o::h ånglok. De kommer även att täcka 
det ökande behovet av dragkraft i tung växlingstjänst resp. användas 
för nytillkomna transportuppgifter i växlingstjänst på oelektrifierade ban
gårdar och industrispår samt i tågtjänst på kortare sträckar. 

Det planerade investeringsbcloppet för tidigare inte anmälda beställ
ningar av ellok uppgår budgetåret 1972/73 till 17 ,6 milj. kr. Den tota
la mcdelsförbtukningen beräknas till 58.6 milj. kr. 

Godsvagnar 

SJ räknar med en fortsatt ökning av godstrafiken, vilket kriiver fler 
vagnar. Därtill kommer att nya moderna vagnar behövs som ersättning 
för äldre vagnar. 

Under budgetåret 1970/71 beställdes 100 slutna tvåaxliga standard
vagnar, dvs. 600 vagnar mindre än vad som planerades i augusti 1970. 
I sistnämnda planer ingick bl. a. 500 vagnar för den beräknade trafik
ökningen med anledning av transportstödet till Norrland. Dessa har 
måst utgå ur planerna på grund av den begränsade tillgången på in
vesteringsmedel. En tidigare anmäld beställning om 200 vagnar pla
neras under innevarande budgetår och ytterligare en om 200 vagnar 
under budgetåret 1972/73. 

Under budgetåret 1970/71 beställdes 600 öppna boggivagnar och 
en beställning om 200 vagnar planeras innevarande budgetår. Ytterli
gare en beställning om 200 öppna boggivagnar planeras under budget
året 1972/73. 

I 1970 års anslagsframställning anmäldes planer på beställningar 
under budgetåret 1970/71 av 1 300 öppna tvåaxliga vagnar för mertra
fiken med anledning av transportstödet till Norrland. I nu föreliggande 
planer har detta ändrats till två beställningar om vardera. 500 vag
nar i slutet av år 1971 resp. år 1972. Alternativt kommer boggivagnar 
i stället att beställas. Utöver ovanstående nya beställningar planeras 
under budgetåret 1972/73 beställningar av två- eller fyraxliga öppna 
godsvagnar till ett belopp av ca 27 milj. kr. 

Sammantaget innebär anskaffningarna av godsvagnar en medelsför
brukning för budgetåret 1972/73 om 85 milj. kr., varav 45,3 milj. kr. 
avser nyanmälda behov. 

Tjänstefordon 

Under budgetåret 1972/73 planeras inköp av 25 s. k. bankettbredd
ningsvagnar till en totalkostnad av 1,3 milj. kr. Vagnarna är special
konstruerade för transport och lossning av grus vid breddning av ban
vallen på linjer med makadamballast. Dessa och liknande vagnar 
ingick före budgetåret 1971/72 under rubriken Jnvesteringsinventarier. 

Totalt beräknas medelsförbrukningen till 1,4 milj. kr. 
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Ombyggnad av rullande materiel 

Arbetena avser bl. a. byte av bromsventiler på lok, utrustning för ra
diostyming av växlingslok, boggiombyggnad och förbättrad motorventi
lation på vissa motorvagnar, ombyggnad av öppna godsvagnar till olika 
typer för transport av timmer, flis etc. samt förlängning av äldre öpp
na godsvagnar i samband med automatkoppelombyggnad. 

Ombyggnadsarbetena syftar till att minska underhållskostnaderna, 
öka kapaciteten och anpassa materielen till nya transporttekniska krav. 

Av den beräknade medelsförbrukningen budgetåret 1972/73 om 
23 milj. kr. utgör investeringar för automatkoppel 4 milj. kr. 

Färjor 

Medelsbchovet budgetåret 1972/73 om 18,9 milj. kr. avser återstående 
betalning av deni nya färjan som beställdes år 1970 för leverans våren 
1973. Någon ytterligare beställning planeras inte f. n. 

Bussar 

3,4 milj. kr. beräknas åtgå budgetåret 1972/73 för slutbetalning av 
en tidigare beställning om 203 bussar. Leveranserna beräknas vara av

slutade våren 1972. 
SJ planerar att anskaffa ytterligare 24 långfärdsbussar. Bussarna ut

gör i huvudsak ersättning för äldre långfärdsbussar, som kommer 
att överföras till vagnparken för linjetrafik. Kostnaderna uppgår till 

5 milj. kr., varav 2 milj. kr. faller på budgetåret 1972/73. 
För budgetåret 1972/73 planeras således en total medelsförbrukning 

om 5,4 milj. kr. 

Försvarsberedskap 

SJ beg~ir för budgetåret 1972/73 ett avskrivningsanslag för försvars
beredskap om 2.3 milj. kr. Redogörelse för hur SJ planerar att använ
da de begärda medlen har lämnats i särskild skrivelse den 26 oktober 

1971. 
Innehållet i nämnda skrivelse torde få bringas till riksdagens känne

dom i samband med att handlingarna i ärendet ställs till vederbörande 

utskotts förfogande. 

Inventarier 

Den för budgetåret 1972/73 beräknade medclsförbrukningen om 18,7 
milj. kr. avser bl. a. anskaffning av hanteringsutrustning för enhetslas-
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ter, skåp- och lastbilar, motortrallor, arbetsmaskiner, truckar, trakto
rer, biljcttmaskiner och kassaapparater, verkstadsmaskiner samt last
ningskranar. Anskaffningarna möjliggör rationalisering av driften och 
underhållsarbetet samt förbättrar i många fall SJ:s service. 

Återbetalning till AMS för tidigarelagda 
beställningar 

Kungl. Maj:t har i skrivelse den 8 juli 1971 uppdragit åt arbets
marknadsstyrelsen (AMS) att vidta åtgärder för att genom tidigarelägg
ning av statliga industribeställningar öka sysselsättningen inom in
dustrin under andra halvåret 1971 och första halvåret 1972. SJ har i 
anledning härav i samråd med AMS tidigarelagt beställningar till ett 
sammanlagt belopp av 3,9 milj. kr. AMS har förskotterat beloppet. An
skaffningarna omfattar sådan materiel, huvudsakligen öppna gods
vagnar, som SJ annars skulle ha inköpt under budgetåret 1972/73. Ef
tersom deni beställda materielen normalt skulle ha levererats och beta
lats under budgetåret 1972/73 har SJ räknat med att under detta bud
getår återbetala de av AMS förskotterade medlen. 

Enligt beslut av 1969 års riksdag skall myndighet ersättas för de mer
kostnader som tidigareläggningen orsakar. I normalfallet utgår er
sättning med 10 % av anskaffningens belopp. SJ hemställer med stöd 
h1irav att ett avskrivningsanslag på lägst 10 % av de beräknade anskaff
ningskostnaderna, dvs. 400 000 kr., anvisas för budgetåret 1972/73. 

Diverse och oförutsett 

Den beräknade mcdelsförbrukningcn budgetåret 1972/73 om 7,5 
milj. kr. avser dels återanskaffning eller reparation av SJ-anläggningar, 
som förstörts eller skadats genom olyckshändelser, dels oförutsedda ar
beten och anskaffningar utanför investeringsprogrammet. 

A vskrivningsanslag för investeringar i ersiittningsberättigade 

järn vägs/ injer 

Investeringarna i ersättningsberättigade järnvägslinjer budgetåret 1972/ 
73 beräknas uppgå till 13 milj. kr. i enlighet med följande specifikation 
och avser de i 1969 års separatredovisning ingående jämv~igslinjcrna 
med de avgränsningar som de sakkunniga granskningsmännen föresla

git och som 1970 års vårriksdag i princip beslutat. 
Anläggningar för försvarsberedskap, för vilka SJ hemställer om sär

skilt avskrivningsanslag och de kostnader för vägskyddsanläggningar 

som skall bestridas av statsmedel ingår inte i specifikationen. 
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Anläggningar, lokaliserade till det olönsamma nätet, 
vilka inte berör affärsbanenätet 
Anläggningar, belägna vid gränsstationer mellan det 
olönsamma nätet och affärsbanenätet samt anläggningar, 
lokaliserade till det olönsamma nätet, vilka berör även 
affärsbanenätet 

milj. kr. 

8,8 

4,2 
13,0 

Investeringarna i det ersättningsberättigade bannätet har beräknats 
enligt de principer som närmare redovisats i 1964 och 1965 års anslags
framställningar. 

Med hänsyn till att investeringar i ersättningsberättigade järnvägslin
jer inte skall förräntas har dessa investeringar under budgetåren 1967 / 
68-1971/72 avskrivits genom att statsmakterna anvisat motsvarande be
lopp på statens driftbudget. SJ hemställer därför att ett avskrivnings

anslag om 13 milj. kr. för detta ändamål anvisas för budgetåret 1972/ 

73. 

Ersättning för driftkostnader för försvarsberedskap 

Kostnaderna för försvarsberedskap (exkl. civilförsvar) beräknas bud
getåret 1972/73 uppgå till 15,7 milj. kr. Kostnaderna saknar motsva
righet hos konkurrerande företag. Under åberopande av de riktlinjer 
som riksdagen fastställt för den statliga trafikpolitiken hemställer SJ 
om att 15,7 milj. kr. anvisas på statens driftbudget för täckande av 
SJ:s försvarskostnader exkl. civilförsvar under budgetåret 1972/73. 

Planeringen och övrig verksamhet blir beroende av anvisade medel. 
SJ anser sig inte utan sådan ersättning kunna upprätthålla annan bered
skap än den som är betingad av en strävan att som transportföretag söka 
upprätthålla en trafik av i princip samma art och omfattning som under 
normala fredsmässiga förhållanden. 

Plan för nybyggnad av huvudverkstaden i Östersund 

Kungl. Maj:t har den 20 mars 1970 gett SJ i uppdrag att utarbeta och 
framlägga en plan för nybyggnad av huvudverkstaden i Östersund. I 
skrivelse den 12 augusti 1971 har SJ redovisat förutsättningarna för en 

utökad verksamhet vid verkstaden i Östersund samt kostnaderna här
för. Utredningsresultatet visar bl. a. att det vid en nybyggnad är möjligt 
att öka kapaciteten vid verkstaden och att - utöver underhåll av tjänste
vagnar, snöröjningsmateriel, seriemässig ombyggnad av speciella gods
vagnar och dieselmotorvagnar - även förlägga en del av det godsvagns
underhåll, som nu bedrivs i Helsingborg, Göteborg och Amål till 
Östersund. Den geografiska omfördelningen av godsvagnsundcrhållet 
innebiir dessutom att verksamheten vid huvudverkstaden i Gävle ökas 
något. 
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Personellt innebär ett realiserande av förslaget en ökning av antalet 
anställda vid verkstaden i Östersund från ca 175 till 250-275, förutsatt 
att transporterna på järnväg ökar i den takt SJ räknat med. 

Vid verkstäderna i Helsingborg, Göteborg och Åmål innebär däremot 
förslaget att antalet anställda minskar med resp. 65, 160 och 10. 

Den nya verkstaden bedöms kosta ca 25 milj. kr., exkl. kostnad för 
mark. Östersunds kommun har anvisat ett lämpligt markområde i 
Lugnvik vid Inlandsbanan ca 5 km norr om Östersunds station. Kost
naden för marken har av SJ beräknats till ca 1 milj. kr. Därtill beräknas 
ytterligare ca 1 milj. kr. åtgå för följdändringar av verkstadstjänsten i 
bl. a. Helsingborg. För budgetåret 1971172 beräknas kostnaden till 1 milj. 
kr. och för budgetåret 1972/73 till 5 milj. kr. (Angivna belopp ingår inte 
i det tidigare redovisade medelsbehovet under. rubriken Huvudverkstä
der.) Tidigast år 1975 skulle verkstaden kunna vara färdig. 

SJ anser sammanfattningsvis att det är lämpligt att förlägga en ny 
huvudverkstad till Östersund förutsatt att Kungl. Maj:t beviljar avskriv
ningsanslag motsvarande 50 % av kostnaden för den nya verkstaden. 
Vidare hemställer SJ att Kungl. Maj:t gottgör SJ för flyttnings- och om
skolningskostnader för berörd personal. 

Alternativet till en utbyggnad av huvudverkstaden i Östersund är ned
läggning av verkstaden. Detta skulle - förutom sysselsättningsbortfall 
för ca 175 personer - innebära ökade investeringar vid verkstäderna i 
Göteborg och Helsingborg samt vid vissa driftverkstäder om tillsammans 

ca 13 milj. kr. 

Inriittande av vissa tj{inster 

En tjänst som förrådsdirektör i Cp 2 har vakantsatts i samband med 
innehavarens avgång ur SJ:s tjänst den 31 december 1971. En tjänst 
som överingenjör i Cp 2 kommer att vakantsättas i samband med inne
havarens avgång ur SJ:s tjänst vid utgången av februari månad 1972. 
Med anledning härav och i enlighet med tidigare beslut om utbyte av 
vakanta ordinarie tjänster i lägre lönegrader än C 4 mot extra ordinarie 
tjänster i motsvarande lönegrad föreslår SJ, att tjänsten som förråds
direktör i Cp 2 utbyts mot en extra ordinarie tjänst i Ce 2, vilken med 
hänsyn till nuvarande organisation bör benämnas byråchef, samt att 
tjänsten som överingenjör i Cp 2 utbyts mot en extra ordinarie tjänst som 

överingenjör i Ce 2. 
SJ föreslår vidare att benämningen på en tjänst som överinspektör 

Ce 1 av organisatoriska skäl ändras till byråchef. 

Remissyttranden 

Arbetsmarknadsstyrelsen har avgett det yttrande som redovisats under 

rubriken Vägväsendet (s. 74). Affärsverksdelegationen har avgett det 

9 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr I. Bil. 8 
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yttrande som redovisats under rubriken Postverket (s. 215). Arbets· 
marknadsstyrelsen har vidare i särskilt yttrande förklarat sig från sys

selsättningssynpunkt klart positiv till utbyggnaden av ny huvudverkstad 
i Östersund. 

Departementschefen 

Investeringsramen för innevarande budgetår angavs i prop. 1971: 1 
(bil. 8, s. 186) till 355 milj. kr. Genom Kungl. Maj:ts beslut den 7 
september 1971 höjdes ramen med ca 2,8 milj. kr. på grund av en kon
junkturbetingad tidigareläggning av vissa husbyggnads- och anläggnings
arbetcn. Som en följd av Kungl. Maj:ts uppdrag till AMS att vidta åt

gärder för att genom tidigareläggning av statliga beställningar öka sys
selsättningen inom industrin har Kungl. Maj:t senare beslutat om en 
höjning av ramen med ytterligare 3,9 milj. kr. Invcsteringsramen för 
budgetåret 1971/72 uppgår därmed till ca 361,7 milj. kr. 

För budgetåret 1972/73 har SJ föreslagit en medelsförbrukning av 
395 milj. kr. SJ:s förslag till rambelopp har beräknats utan hänsyn till 
erforderligt belopp för en ny huvudverkstad i Östersund. Däremot ingår 
delvis medel för sådana investeringar som tidigarelagts till innevarande 
budgetår genom Kungl. Maj:ts nyss nämnda beslut. Av investerings
planen för kommunikationsverken framgår att jag tillstyrker en investe
ringsram av 337,3 milj. kr. I förhållande till den i prop. 1971: 1 (bil. 8, 
s. 186) beriiknade investeringsramen för innevarande budgetår, exkl. in
vesteringar för Storstockholms lokaltrafik, innebär detta en ökning med 
ca 13 milj. kr. 

Av följande sammanställning framgår hur investeringarna i stort be
räknas bli fördelade under budgetåret 1972/73. Sammanställningen vi
sar också utfallet för budgetåret 1970/71 och den i prop. 1971: l be
riiknade medelsförbrukningen för innevarande budgetår. 

Fasta anläggningar 
Rullande materiel 
Färjor 
Bussar 
Försvars beredskap 
Inventarier 
Diverse och oförutsett 

1970/71 1971 /72 
Utfall Beräknad 

169,2 
148,0 

9,9 
16,2 
2,4 

16,2 
15,7 

. 377,6 

i prop. 1971: 1 
milj. kr. 

159,0 
130,0 
18,8 
19,2 
2,3 

20,7 
5,0 

355,0 

1972/73 
Verket Departements

chcf en 

170,3 
168,0 

18,9 
5.4 
2,3 

18,7 
111,4 

395,0 

145,0 
142,0 
18,9 
5,4 
2,3 

16,3 
7,4 

337,3 

1 Inkl. föreslagen återbetalning till AMS.för tidigarelagda b::ställningar om 
3,9 milj. kr. 
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Den av mig beräknade nedgången i den totala medelsförbrukningen 
under budgetåret 1972/73 i förhållande till budgetåret 1971/72 sam
manhänger med den förväntade minskningen av investeringarna för 
Storstockholms lokaltrafik, vilka i huvudsak berör objektgruppen Fas
ta anläggningar. För detta ändamål har för budgetåret 1972/73 beräk
nats ett utrymme av ca 20 milj. kr. 

Innan jag närmare redovisar mina synpunkter på SJ:s investerings

program vill jag i korthet beröra frågan om en ny huvudverkstad i Ös
tersund. På Kungl. Maj:ts uppdrag har SJ redovisat förutsättningarna 
för en utökad verksamhet vid verkstaden samt kostnaderna för en ny
byggnad i anslutning härtill. Utredningsresultatet visar bl. a. att det 
tir möjligt att öka kapaciteten vid verkstaden. Ett realiserande av för
slaget skulle under vissa angivna betingelser innebära en ökning av an
talet anställda från ca 175 till 250-275. Den totala kostnaden för ett så
dant projekt har beräknats till ca 25 milj. kr., exkl. kostnad för 

mark. För budgetåret 1971/72 beräknas kostnaden till I milj. kr. och 
för budgetåret 1972/73 till 5 milj. kr. SJ förordar att en ny huvud
verkstad byggs ut i Östersund förutsatt att ett avskrivningsanslag mot
svarande 50 % av kostnaden för den nya verkstaden beviljas. Med 

hänsyn till sysselsättningseffekterna i östersundsregionen ställer· jag mig 
positiv till den föreslagna utbyggnaden. I den av mig förordade medels
ramen ingår således en investering om 5 milj. kr. för detta ändamål. Jag 
finner det också rimligt att SJ kompenseras för viss del av investerings
kostnaden på föreslaget sätt. Chefen för finansdepartementet tillstyr
ker i annat sammanhang denna dag avskrivningsanslag för ändamålet 

om 2,5 milj. kr. 
Invcsteringsprogrammet i övrigt möjliggör dels en successiv ökning 

och anpassning av SJ:s kapacitet med hänsyn till de krav som SJ:s kun
der ställer, dels rationalisering i olika hänseenden och därmed förbätt
rade möjligheter för SJ att hävda sig marknads- och prismässigt, dels 

förbättring av SJ:s driftsäkerhet. 
Till de kapacitetshöjande åtgärderna hänför sig bl. a. anskaffningen 

av rullande materiel. Den sannolika ökningen av godstrafiken - ge
nomsnittligt med ca 5 % per år - kräver en ökad satsning på anskaff
ning av lok och godsvagnar. En eftersläpning i förhållande till trafik
efterfrågan skulle innebära att SJ:s möjligheter att hävda sig gentemot 
andra transportmedel försämras. I det investeringsprogram som jag för
ordar ligger med hänsyn härtill en ökning avseende ruJlande materiel om 
12 milj. kr. jämfört med den av mig för innevarande budgetår förorda

de medelsförbrukningen för motsvarande ändamål. Härtill kommer att 
ytterligare ca 4 milj. kr. av SJ:s föreslagna investeringar i rullande ma
teriel under budgetåret 197217 3 kommer att kunna realiseras redan in
nevarande budgetår till följd av medgiven ramökning. Till de kapaci
tetshöjande åtgärderna hÖr också de fortlöpande utbyggnadsarbetena på 
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bangårdar, fortsatta förstärknings- och ombyggnadsarbeten på banan 
etc. 

Bland de mera betydande rationaliseringsåtgärderna, av vilka flera är 
angelägna även från säkerhetssynpunkt, kan nämnas en fortsatt utbygg
nad av linje- och fjärrblockering, målbromsning på rangerbangårdar 
och införandet av linje- och växlingsradio. Investeringsramen bedöms 
i övrigt möjliggöra fortsatta insatser för rening och neutralisering av 
avloppsvatten från bl. a. lok- och vagntvättanläggningar samt åtgär
der för en förbättrad arbetsmiljö. 

I den av mig förordade medelsförbrukningen ingår också investeringar 
om 13 milj. kr. i järnvägslinjer tillhörande det ersättningsberättigade 
nätet. För investeringar i försvarsberedskap vid SJ beräknar jag 2,3 milj. 
kr. Chefen för finansdepartementet tillstyrker i annat sammanhang denna 
dag avskrivningsanslag för dessa ändamål om 13 resp. 2,3 milj. kr. 

Beredningen av frågan om ersättning till SJ för driftkostnader för 

försvarsberedskap är ännu inte avslutad. En bedömning av det underlag 

som förelegat i sammanhanget ger i och för sig vid handen att flertalet 
av de kostnadspostcr som åberopas avser åtaganden som saknar motsva
righet inom transportsektorn i övrigt. I avvaktan på att slutlig ställning 
tas i ersättningsfrågan bör SJ äga tätt att föreslå begränsningar i viss ut
sträckning av sådana engagemang som inte betingas av SJ:s ekonomiska 
intressen. 

Jag är - bortsett från vad jag nyss anfört beträffande huvudverk
staden i Östersund - inte beredd att förorda särskilt anslag på statens 
driftbudget eller kompensation i annan form för investeringar vid vis
sa i SJ:s anslagsframställning angivna huvudverkstäder. 

För att få till stånd en trafikpolitiskt betingad anpassning av SJ:s kost
nadsansvar har tidigare beslutats om dels en nedskrivning av det i SJ 
investerade statskapitalet med ca 1 060 milj. kr., dels en omläggning av 
pensionskostnadsredovisningen (prop. 1971: 85, TU 1971: 5, rskr 1971: 
145). Sammanfattningsvis innebär den redovisningsmässiga omläggning
en av SJ :s pensionskostnader att skillnaden mellan de faktiska kostna
derna för kompletteringspensionen och de försäkringstekniskt beräkna
de kostnaderna - ca 90 milj. kr. - inte skall belasta SJ:s resultat utan 
skall tas upp som en resultatdisposition, vilken måste beaktas vid be
stämmandet av den möjliga inleveransen till statsverkct för budgetåret. 

Bl. a. den försvagade konjunkturen kan för SJ :s del berliknas medföra 
en minskning av trafikintäkterna av storleksordningen 150 milj. kr un

der budgetåret 1971 /72. Denna för SJ ogynnsamma utveckling innebär 
att verket - om särskilda åtgärder inte vidtas - i sin årsredovisning 
kommer att uppvisa ett betydande underskott för innevarande budgetår. 
Jag förordar därför att tidigare pensionsavsättningar får disponeras och/ 
eller avsättningarna till värdeminskningskontot får minskas i den ut
sträckning som kan komma att erfordras för att SJ skall kunna be-
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strida de på budgetåret belöpande utgifterna i verksamheten. 
Jag vill i detta sammanhang även ta upp frågan om SJ:s behov av rö

relsemedel. Härvidlag förordar jag att verkets nuvarande rörliga kredit 
hos riksgäldskontoret ökas från 150 milj. kr. till 250 milj. kr. Därmed 
skapas ett bättre utrymme för oförutsedda behov av rörelsemedel. 

Jag vill också erinra om att Kungl. Maj:t den 18 juni 1971 medgav 
att SJ per den 30 juni 1971 till Statsföretag AB fick utan vederlag över
låta samtliga aktier i Kalmar Verkstads AB. Bortskrivning av aktiernas 
bokförda värde--'- ca 1,6 milj. kr. - har skett med anlitande av befintliga 
medel inom värdeminskningskontot. 

I enlighet med tidigare beslut om utbyte av vakanta ordinarie tjäns
ter i lägre lönegrader än C 4 mot extra ordinarie tjänster har SJ hem
ställt att dels en tjänst som förrådsdirektör i Cp 2 byts ut mot en extra 
ordinarie tjänst i Ce 2, vilken med hänsyn till nuvarande organisation 
bör benämnas byråchef, dels en tjänst som överingenjör i Cp 2 byts ut 
mot en extra ordinarie tjänst som överingenjör i Ce 2. SJ har vidare 

föreslagit att benämningen på en tjänst som överinspektör i Ce 1 av 

organisatoriska skäl ändras till byråchef. Jag tillstyrker SJ:s förslag. 
Anslaget till Järnvägar m. m. bör beräknas med hänsyn till att en mar

ginal utöver investeringsramen bör finnas för att möjliggöra en av kon
junkturmässiga eller andra sklil påkallad ökning av medelsförbrukning
en. 

Med hänvisning till vad jag sålunda anfört förordar jag att medel 
för nästa budgetår anvisas enligt följande anslagsberäkning. 

Beräknad rnedelsförbrukning budgetåret 1972/73 
10 % marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1.7.1972 

Erforderligt anslag budgetåret 1972/73 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

milj. kr. 

337,3 
33,7 

- 28,8 

342,2 

1. till Järnvägar m. m. för budgetåret · 1972/73 anvisa ett in
vesteringsanslag av 342 200 000 kr.; 

2. uppdra åt fullmäktige i riksgäldskontoret att för beredande 
av ytterligare rörelsemedel åt statens järnvägar tillhandahålla 
verket en från 150 000 000 kr. till 250 000 000 kr. ökad rör
lig kredit; 

3. bemyndiga Kungl. Maj:t att i enlighet med vad jag förordat 
i det föregående inrätta tjänster på löneplan C vid statens 

järnvägar. 

9* Riksdagen 1972. 1 saml. Nr 1. Bil. 8 
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D.LUFTFARTSVERKET 

Balansräkningen per den 30 juni 1971 för luftfartsverket visar, att 
bokförda bruttovärdet av luftfartsverkets tillgångar uppgick till samman
lagt 560,7 milj. kr., varav 260,4 milj. kr. avsåg mark, fältområden m. m., 
87,2 milj. kr. byggnader, 132,8 milj. kr. telc-, radio- och belysningsan
läggningar samt 35,9 milj. kr. fordon, maskiner, redskap m. m., 25,6 
milj. kr. kundfordringar och 18,8 milj. kr. poster av finansiell natur. 

Statskapitalet ökade med 25,5 milj. kr. under 1970171 och uppgick 
vid budgetårets utgång till 283 milj. kr. Beloppet motsvarade det bok
förda nettovärdet av affärsverksfondens tillgångar. 

Driftöverskottet för 1970/71 uppgick till 17,7 milj. kr., vilket mot
svarar gällande normalränta på det disponerade statskapitalet. Därvid 
upptogs som intäkt 3,9 milj. kr. av det av riksdagen anvisade driftbi

draget. 

Luftfartsverket 

I skrivelse den 24 augusti 1971 och i anslutning därtill lämnad komp
lettering har luftfartsverket hemställt om investeringsanslag för budget

året 1972/73. 

Flygplatser m. m. 

1970/71 
1971/72 
1972/73 verket 

departementschefen 

lng. behållning 

6 900 000 
16 400 000 
14 700 000 
9 100 000 

Anslag 

48 000000 
65 100 000 
94 500 000 
88 000 000 

1 Preliminärt belopp inkl. tidigarelagda investeringar. 
2 Preliminärt belopp. 

Utvecklingen inom luftfarten 

Utgift 

38 400 000 
172 400 000 
299 300 000 
288 300 000 

En sammanfattande redovisning av utvecklingen inom den reguljära 
v ä r I d s I u f t farten lämnas i följande tabell. 

Som framgår av tabellen har den reguljära flygtrafikens tillväxttakt 
avtagit under år 1970. Det samlade transportarbetet ökade med 11 % . 

En analys av världsluftfartens utveckling sedan år 1946 visar att 1970 
års ökningstakt är en av periodens a11ra Yågsta. Endast för åren 1958 
och 1961 noterades lägre ökningstakt än år 1970 (4 % resp. 9 % ). 

Särskilt anmärkningsvärd är den markanta nedgången i flygfraktens 
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Linjefart bedriven av flygbolag inom 120 ICAO-stater 1 

A. Passagerartrafik 
passagerare 
person km 

B. Flygfrakt (tonkm) 
C. Post (tonkm) 
D. Totalt (tonkm) 

Antal 
1970 
milj. 

382 
466 000 

12 425 
3 155 

57 270 

förändring i % 

1969-1970 1968-1969 

7 11 
11 13 
8 21 
9 7 

11 14 
1 Sedan den 14 november 1970 ingår även Sovjetunionen som medlem i den 

internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO). 

ökningstakt, från 21 % år 1969 till 8 % år 1970. Även om flygposttra
fiken visade en ökad tillviixttakt, 9 % jämfört med 7 % , ligger denna 
väsentligt under den genomsnittliga under perioden 1965-1968, 20 % . 

En av anledningarna till denna minskade tillväxt inom världsluftfarten 
under år 1970 är den konjunkturavmattning som under året drabbat åt

skilliga länder. Av särskild betydelse har varit försvagningen i Förenta 
Staternas ekonomi, då detta land svarar för drygt 50 % av världens ci
vila luftfart. Flygbolagens ökade kostnader och reducerade vinster har 
också påverkat utvecklingen. Många nordamerikanska flygbolag har un
der år 1970 inskränkt driften och senarelagt eller annullerat sina beställ
ningar av nya flygplan. 

C h a r t e r f 1 y g v e r k s a m h e t e n är huvudsakligen orienterad 
till Europa och USA, där över 90 % av charterflygföretagen är hemma
hörande. Svårigheter föreligger att fastställa omfattningen av interna
tionell chartertrafik på grund av bristen på tillförlitlig statistik. Char
terbolagens flygplanbeställningar, särskilt i Europa, indikerar dock klart 
att chartertrafiken fortsätter att öka kraftigt trots den allmänna kon
junkturavmattningen. 

Charterflygningar bedrivs förutom av rena charterbolag även av vissa 
linjebolag. Inom IA TA (flygbolagens internationella sammanslutning, 
International Air Transport Association) gjorda beräkningar visar att 
under år 1969 ca 19 % av IATA-bolagcns totala internationella trafik 
utgjordes av charter. över Nordatlanten svarar de totala charterflyg
ningarna för ca 25 % av all transatlantisk trafik, vilket torde innebära 
en personbefordran betydligt överstigande två miljoner passagerare 
under år 1970. 

A 11 m än f 1 y g e t (bruksflyg, skol- Öch privatflyg) fortsatte att ex
pandera under år 1970 om än i långsammare takt än genomsnittet för 

1960-talet. Allmänflyget svarar för en mycket stor del av världens totala 
civila flygverksamhet. Sålunda producerade allmänflyget ca 30 milj. 
flygtimmar under år 1970, medan motsvarande produktion för linjefar~ 
ten uppgick till 12 milj. flygtimmar. 

9** Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bil. 8 
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Under 1960-talct ökade anta I e t flyg p Ian i kommers i e 11 

trafik (inom ICAO-länderna exkl. Sovjetunionen) från 5 100 till 

7 300 eller med 43 % . Under samma tid har också flygplansflottans 

sammansättning förändrats. Sålunda utgjorde andelen jetdrivna flygplan 

vid slutet av år 1961 endast 12 % under det att motsvarande andel vid 

slutet av år 1970 uppgick till 52 % . Vad gäller flygplansflottans storlek 

kan i sammanhanget som jämförelse nämnas att antalet allmiinflygplan, 

exkL sådana som används i kommersiell trafik, den 1 januari 1970 upp

gick till ca 166 000. 

I fråga om f l y g t r a n s p o r t a r b e t e t s u t v e e k l i n g 

S ve r i ge kan nämnas att antalet personkm i utrikes linjefart och char

tertrafik under år 1970 ökat med 11 % resp. 13 % till sammanlagt 

7 616 milj., vilket är något lägre än genomsnittet under perioden 1965-

1970. Det inrikes persontransportarbctet uppskattades till 642 milj. per

sonkm år 1970 vilket innebar en ökning under året med 10 % . Linjetra

fikens andel av transportarbetet beräknades till 567 milj. personkm och 

ökningen under året till 12 % . Frakttransporterna ökade under året, 

8 % mätt i tonkm, och uppgick därmed till 166 milj. tonkm, varav en

dast ca 6 milj. hänförde sig till inrikestrafiken. 

FJygverksamheten i landet visade, mätt i flygtimmar, en svag minsk

ning under år 1970 jämfört med år 1969 och uppgick till totalt 369 000 

flygtimmar. Totala antalet flygkm var i stort sett oförändrat, 111 milj. 

Antalet flygtimmar för inrikes linjefarten minskade med ca 6 % till 

105 000, under det att antalet flygkm ökade med ungefär samma 

procenttal. Denna utveckling förklaras av införandet av jetplan på vissa 
längre linjer, vilket förkortat restiden avsevärt. Antalet flygtimmar inom 

allmänflyget ökade obetydligt till 247 000, medan antalet flygkm låg 
kvar på samma nivå som året dessförinnan, 47 milj. 

Antalet motordrivna, svenskregistrerade luftfartyg vid slutet av år 

1970 utgjorde 1 004, vilket innebär en ökning under året med 42 enhe

ter. Liksom under hela senaste femårsperioden är ökningen starkast 

bland flygplan med startvikt upp till 2 ton, dvs. huvudsakligen privat

flygplan och plan tillhörande flygklubbar, vilkas antal under året ökat 

med drygt 6 % till 817. 

En sammanfattande redogörelse för f 1 y g t r a f i k u t v e c k 1 i n g

en på s ven sk a st a t 1 i g a f I y g p I a t s er Jämnas i följan

de tabell. 
Den allmänna dämpning inom civil luftfart som noterades under år 

1970 gjorde sig gällande även i Sverige, främst beträffande utrikes char

tertrafik, där ökningen av passagerarfrekvensen var den lägsta under hela 

1960-talet, med undantag för år 1967 då tillväxten i utrikes chartertrafik 

var mycket måttlig. 

Som framgår av tabellen uppgick antalet ankommande och avresande 

passagerare vid statliga flygplatser till 5,7 milj. under år 1970, innebä-
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Antal 1970 Förändring i % 
(1 000-tal) 

från 1969 i genomsnitt 
1965-1970 

A. Passagerare 1 

Linjefart 
utrikes 1 894 11 11 
inrikes 2 673 9 13 

Charter 
utrikes 1 051 5 11 
inrikes 71 -5 -5 

Summa A 5 689 9 11 

B. Fraktgods 1 (ton) 
utrikes linjefart 43 6 16 
inrikes )) 26 8 9 

Summa B 69 6 13 

C. Post1 (ton) 23 5 9 

D. Landningsfrekvens 
Linjefart• 

utrikes 28 3 7 
inrikes 57 8 8 

Charter• 
utrikes 8 7 3 
inrikes 5 8 -5 

Bruksflyg 
utrikes 2 -9 40 
inrikes 24 5 13 

Övrig trafik (privat- och 
skolflyg samt militär 
luftfart) 179 0 4 

Summa D 303 2 5 

1 Ankommande och avgående. 
2 Passagerar- och fraktflygningar. 

rande en ökning med 9 % jämfört med föregående år (1969 16 % ). Den 

starkaste ökningen faller på utrikes linjefart, där passagerarantalet ökade 

med 11%(196913 %). 
Gods- och posttransportema uppgick år 1970 till 74 400 ton resp. 

22 800 ton innebärande ökningar med 6 % resp. 5 % jämfört med år 

1969. För fraktgodsutvecklingen innebär detta en mycket markant stag
nation, då motsvarande ökning för år 1969 utgjorde 25 % . 

Antalet landningar på statliga flygplatser under 1970 utgjorde 303 000 

vilket ger en ökning av 2 % i jämförelse med föregående år (1969 4 %). 
Den högsta ökningen noteras i inrikes linje- och chartertrafik med ca 

8 % för resp. trafikslag. Tillväxttakten för landningar i utrikes linjefart 

uppgick till 3 % år 1970 (1969 11 % ), vilket är den lägsta ökningen som 

registrerats för denna kategori landningar under den senaste sexårsperio

den. Allmänflygets landningsfrekvens på statliga flygplatser har hållit 

sig tämligen konstant de senaste två åren. Dock använder allmänflyget 

kommunala och privata flygfält i växande utsträckning. Orsaken härtill 
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är bl. a. att antalet godkända kommunala och privata flygplatser ökat 
mycket kraftigt under de senaste åren. 

En återhämtning av 1970 års trafiksvacka förefaller bli möjlig under 
år 1971. En jämförelse mellan första kvartalet 1971 och motsvarande 
lid år 1970 visar nämligen en ökning av passagerar- och landningsfre
kvensen med 21 % resp. 7 % . Emellertid bör beaktas att den drygt må
nadslånga tågledarstrejkcn under februari-mars 1971 förde med sig en 
osedvanligt intensiv trafik på inrikesflyget under denna tid. 

En genomgående tendens i flygtrafikens utveckling är att tillväxttakten 
i antalet befordrade passagerare sker snabbare än motsvarande tillväxt 
i antalet landningar. Orsaken är bl. a. den successiva övergången till 
tyngre flygplan med större lastkapacitet. För chartertrafiken har denna 
utveckling varit särskilt markant. Av linje- och chartertrafiken under år 
1970 svarade sålunda charterflyget för 20 % av antalet passagerare men 
endast för 13 % av antalet landningar. 

Fördelningen på landets fyra största flygplatser av antalet landningar 
och passagerare under år 1970 framgår av nedanstående tabell. 

Flygplats Landningar % av Passagerare % av 
l 000-tal total (ank+avr) total 

l 000-tal 

Arlanda 37 12 2 535 45 
Bromma 60 20 657 11 
Torslanda 42 14 752 13 
Bulltofta 33 11 549 10 
Övr. flygplatser 131 43 1196 21 

Summa 303 100 5 689 100 

Av det stora antalet landningar på Bromma flygplats hänförde sig en
dast en mindre del eller 23 % till linjefart och chartertrafik. Detta för
klarar den relativt låga passagerarandelen för Bromma. För Arlanda där
emot är förhållandet det motsatta. Där utgör nämligen andelen land
ningar i linjefart och chartertrafik 71 % . 

Den kontrollerade civila trafiken som trafikerar landets luftleder och 
informationssträckor består till ca 75 % av linje- och chartertrafik. Res
terande 25 % utgör allmänflygets andel. Kontrollerade överflygningar, 
<lvs. trafik som vare sig startar eller landar inom riket men som trafike
rar luftlederna i svenskt luftrum, beräknas uppgå till drygt I 0 % av den 
totala kontrollerade trafiken. 

Medelsförbrukning under budgetåren 1970/71-1972/73 

För b u d g e t å r e t 1 9 7 0 /7 1 fastställdes investeringsramen till 
46,3 milj. kr. I föregående års statsverksproposition beräknades betal· 
ningsutfallet till 41,5 milj. kr. På grund av förseningar i förhandlingarna 
med vissa kommuner rörande de kommunala investeringsbidragen kom 
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medelsförbrukningen under året att uppgå till endast 38,4 milj. kr. 
För bud ge tår e t 1 9 7 1/7 2 fastställdes investeringsramcn till 

71,4 milj. kr. Luftfartsverket räknar med att medelsförbrukningen skall 
uppgå till 66,8 milj. kr. Härtill kommer investeringar i sysselsättnings
främjande syfte om sammanlagt 5,6 milj. kr. 

För b u d g e t år e t 1 9 7 2/7 3 föreslår luftfartsverket en investe
ringsram av 99,3 milj. kr. efter avdrag av de kommunala bidrag som en
ligt riksdagens beslut skall utgå till investeringarna. 

Investerings program 

Luftfartsverket framhåller att den allmänna målsättningen för verkets 
investeringsverksamhet är att vidmakthålla och utbygga statens flygplat
ser för civil luftfart samt erforderliga anläggningar för trafikledningen 
vid flygplatser för luftfart i regelbunden trafik och i det luftrum som 
nyttjas för civil luftfart i den mån trafikledningen inte ankommer på mi
litär myndighet. Avgörande för bedömningen av investeringsbehoven är 
i första hand säkerhetskraven så som de internationellt definierats av 
ICAO med de nationella preciseringar som fastställts av luftfartsinspek
tionen. 

I övrigt sker investeringsövervägandena avseende ökad kapacitet och 
standard med beaktande av luftfartens behov av service och verkets möj
ligheter att sälja dessa tjänster till sina kunder till priser som medger upp
fyllandet av det av statsmakterna uppställda trafikpolitiska kravet på 
full kostnadstäckning inom luftfartsverkets verksamhetsområde. 

Luftfartsverket har sålunda till uppgift att tillhandahålla markorgani
sation av internationell standard för den civila luftfarten. Dimensione
rande faktorer är främst den reguljära luftfartens flygplansmateriel, 
routenät m:h turtäthet, vilka faktorer i sin tur styrs av passagerarunder
laget. 

Flygföretagen har i snabb takt utökat sin transportkapacitet och i hög 
grad övergått till jetflygplan, som ställer större krav på markorganisa
tionen än tidigare generationer av flygplan. Kravet på driftekonomi, 
större transportkapacitet och förnyad flygplansflotta medför att ett ut
ökat antal av de viktigare linjerna i inrikestrafiken inom några år sanno
likt kommer att trafikeras med jetflygplan. Verkets målsättning är att 
jetflygplan med kapacitet för ca 100 passagerare skall kunna tas emot på 
samtliga primärflygplatser. Detta medför behov av förlängning av start
banorna till 1 800 m och ökning av bärigheten på banorna vid flera flyg
platser. Vidare krävs flera och större uppställningsplattor samt utökad 
och förbättrad fordons- och maskinpark för snöröjning, mätning av ba
nornas bromsverkan samt brand- och räddningstjänst. Härtill kommer 
behov av utökade driftbyggnader, förråd, garage och verkstäder, ny el
ler förbättrad instrumentinflygningsutrustning vid de flesta landnings
banor samt förbättrade meteorologiska instrument. 
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Vidare är målsättningen att trafikökningen skall få fortsätta utan så
dana hämmande restriktioner, som orsakas av flygplatsens bristande ka
pacitet. Detta medför krav på viintslingor intill startbanorna och krav 
på taxibanor vid vissa flygplatser samt utökning av stationsbyggnader, 
körvägar och bilparkeringsplatser. 

Luftfartsverket har i allt högre grad kommit att omhänderha stations
tjänsten. Verket sköter f. n. den tjänsten för praktiskt taget all charter
trafik. På Bulltofta, Jönköpings, Norrköpings och Kiruna flygplatser skö
tt:r verket dessutom ramptjänst åt linjefarten. Denna verksamhet avser 
huvudsakligen att ge service för flygplanen före start och efter landning 
·i form av t. ex. gods- och bagagehantering samt städning. Stationstjäns

ten befinner sig i ett expansivt skede och kräver anskaffning av ytterli
gare materiel, såsom startaggregat och truckar. 

Målsättningen är även att förbättra och modernisera den radiotek
niska utrustning som erfordras för att tillgodose de större krav på ra
diokommunikation, navigering och trafikövervakning som ställs av ökat 
antal flygplan i luftrummet och förhöjda prestanda hos dessa flygplan. 
Bl. a. kommer en omläggning av luftledssystemet enligt SVEDA-planen 
att påbörjas. Planen omfattar flygvägssystemet i södra Sverige och östra 
Danmark, innebärande bl. a. att luftled Röd 1 (Stockholm-Köpen
hamn) inom Malmö FIR (flyginformationsrcgion) flyttas västerut. Bak
grunden till förslaget är den civila flygtrafikens behov av dubblerade flyg
vägar inom vissa luftleder samt svenska flygvapnets behov av mera 
ostörd verksamhet i syd- och mellansverige. Planen innebär att 13 nya 
VOR-stationer (VHF Omnidirectional Radio Range =allriktad ultra
kortvågsfyr) och fyra stationer för avståndsmätning (DME = Distancc 
Measuring Equipment) installeras och färdigställs för operativ drift 
våren 1974. 

Bland övriga investeringar för trafikledningsändamål ingår installa
tion av primär- och sekundärradar. Genom sistniimnda radar erhålls in
formation om flygplanets såväl flyghöjd som identitet, vilket medverkar 
till att i väsentlig grad öka automationen inom trafikledningen. 

I utbyggnaden och förbättringen av kontrollcentralerna ingår bl. a. 

installation av utrustning för presentation av radardata och för urval och 

presentation av färdplansdata och andra data som erfordras för trafik
ledning. 

Inom brand- och räddningstjänsten sker en kraftig upprustning i fråga 
om både personal och materiel. Flygplatsbrandkåren skall ingripa vid 
haveri på flygplatsen och i dess närhet. En1igt JCAO:s rekommenda
tioner skall vid haveri på eller i omedelbar närhet av flygplatsen sUick
ning kunna påbörjas senast tre minuter efter larm. Luftfartsinspektio
ncn anser att denna tid bör nedbringas till 90 sekunder, som är den 
tid, under vilken ett flygplan skall kunna utrymmas av passagerare och 
besättning. Detta medför att brandstationerna bör vara väl lokaliserade 
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och fordonen snabba samt att personalen håller en hög beredskap. 
De nya brandfordonen som flygplatserna utrustas med har stor kapa

citet och är utrustade för effektiv insats. Utöver brandbilar utrustas flyg
platserna med räddningsbandvagnar, snöskotrar, båtar m. m. 

Nya brandstationer erfordras på ett antal flygplatser beroende på ut

rymmesbrist eller på nuvarande stationers ogynnsamma belägenhet i för

hållande till bansystemet. I det fall en brandstation iir olämpligt pla
cerad måste beredskap hållas vid bansystemet för att säkerst~illa snabb 

utryckning. Sådant arrangemang är personalkrävande, varför det i vissa 

fall är rationellt att uppföra en ny brandstation, vilket även ger större 

möjlighet till övningsverksamhet och andra aktiviteter under pf1gående 
flygning. 

Luftfartsverkets förslag till investeringsprogram för budgetåret 1972/ 
73 upptar arbeten och anskaffningar till ett sammanlagt belopp av 140 

milj. kr. Härav hänför sig 106,3 milj. kr. till redan påbörjade eller beslu

tade objekt och resten, 33,7 milj. kr., till nya objekt. Av följande sam

manställning framgår total faktisk resp. beräknad medelsförbrukning 

budgetåren 1970/71-1972/73. 

Arlanda 
Bromma 
Torslanda 
Ny flygplats i göteborgs-
regionen 
Bulltofta 
Sturup 
Kiruna 
Luleå 
Skellefteå 
Umeå 
Örnsköldsvik 
Sundsvall/Härnösand 
Östersund 
Karlstad 
Norrköping 
Visby 
Jönköping 
Kalmar 
Ronneby 
Halmstad 
Ängelholm 
Radio och tele, en-route 
Fordon, maskiner, redskap 
Flygledarskola i Sturup 
Vissa byggnader 
Diverse 

Summa 
Avgår kommunalt bidrag 

Faktisk utgift 
1970/71 

6 621 
815 

1 767 

203 
142 

19 677 
I 844 

197 
103 
280 

71 
228 

60 
100 
115 
182 

2 275 
60 
71 

30 
5 807 
7 443 

371 

1 373 

49 835 

11404 

Luftfartsverkets kostnadsandel 38 431 

Beräknad utgift 
1971/72 1972/73 

tusental kr. 

27 591 41 570 
995 2 470 

1 340 2 755 

4 000 9 500 

32 090 34 565 
2 445 780 

400 1 760 
310 1 075 

5 2 230 
385 90 

2 500 6 520 
200 20 

795 
785 1 000 

675 
630 585 

575 
150 
100 960 

7 295 11 800 
9 000 11 075 
2 600 7400 

300 300 
1 325 1 500 

94 446 140 000 

27 622 40 656 

66 824 99 344 
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Investeringsprogrammet för A r I a n d a f 1 y g p 1 a t s domineras 
av projekteringsarbetena m. m. på det nya stationsområdet som beräknas 
till sammanlagt 25,8 milj. kr. Under innevarande budgetår påbörjas, så 
snart avtal härom kunnat träffas med de regionala intressenterna, pro
jekteringsarbetena avseende byggnaden med tillhörande anläggningar. 
Härav åtgår ca 7,5 milj. kr. under budgetåret 1972/73. 18,3 milj. kr. 
avser således fortsatt projektering och påbörjande av vissa anläggnings
arbeten. Färdigställandet av den nya chartcranläggningen - hall med till
hörande plattor m. m. - beräknas ske under våren 1973. För budgetåret 
1972/73 beräknas härför 8,4 milj. kr. 

Av övriga investeringar på Arlanda utgör 2,6 milj. kr. redan påbör
jade arbeten. För nya arbeten beräknas 3,8 milj. kr. Bland de nya inves
teringsobjekten ingår terrassering och beläggning av glidbaneytorna för 
ILS kategori-I för bana 26 och kategori-Il för bana 01. övriga arbeten 
avser bl. a. uppförande av kontorsbaracker och paviljong för brandsko
lan samt anskaffning av transformator för bebyggelsen väster om nuva
rande fraktområde. 

På Bromma f I y g p I a t s planerar verket investeringar om sam
manlagt 2,5 milj. kr. Härav avser 330 000 kr. redan beslutade projekt. 
De nya planerade investeringarna omfattar anordnande av förbipassage 
på taxibanan till bana 30, utökning av antalet uppställnings- och parke
ringsplatser för flygplan, terrasscring och beläggning av markyta vid glid
banesändaren samt installering av radarprescntationsutrustning i tornet. 

För T o r s 1 a n d a f 1 y g p I a t s beräknar verket investeringsut
gifterna under budgetåret till 2,8 milj. kr. Härav avser 1, 1 milj. kr. re
dan tidigare påbörjade arbeten. Bland nya investeringsobjekt ingår ut
ökning av stationsplattan med två uppställningsplatser, asfaltering av 
långtidsparkeringen för bilar, anläggning av brandövningsplats, uppfö
rande av ett kallförråd och en mindre verkstad, utbyte av transformato
rer och förstärkning av vissa kablar samt anskaffning av anvisningsskyl
tar för taxibanor. 

Utredningsarbetet avseende d e n n y a f 1 y g p 1 a t se n v i d Här
r y d a inleds under innevarande budgetår. Arbetet skall bedrivas i enlig
het med en av Kungl. Maj:t fastställd arbets- och tidsplan. Verket avser 
att inkomma med förslag till sådan plan före utgången av år 1971. Ver

ket beräknar för budgetåret 1972173 8 milj. kr. för utredningsarbeten 
och påbörjande av vissa grundläggande fältarbeten. Vidare beräknar ver

ket 1,5 milj. kr. för beställning under budgetåret av en primärradarsta· 
tion som totalt beräknas kosta 7,3 milj. kr. 

Arbetena på S t u r u p s f I y g p 1 a t s fortgår planenligt och flyg· 
platsen beräknas tas i bruk i december 1972. På grund av vissa ökade 
krav i fråga om anläggningens omfattning och kvalitet beräknas numera 
totalkostnadsramen komma att överskridas. Verket har i skrivelse den 
7 oktober 1971 anmält att den reviderade totalkostnadsberäkningen i 
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prisläget den 1 januari 1971 slutar på 107,6 milj. kr. För budgetåret be

räknas arbetena på Sturup till 34,6 milj. kr. 
På Kiruna pågår arbeten som belastar budgetåret 1972/73 med 

800 000 kr. 
Investeringsprogrammet för L u I e å f I y g p I a t s omfattar objekt 

för sammanlagt 1,8 milj. kr., varav 500 000 kr. för redan påbörjade el

ler beslutade arbeten. De nya planerade investeringarna omfattar utök

ning och förstärkning av stationsplattan samt flyttning av anslutande 

taxibana inkl. belysningsanläggningar. Vidare planeras uppförande av en 

spolhall, utökning av utrymmena för rampmateriel samt utökning av va
anläggningen. 

På Ske 11 e f t e å f I y g p I a t s planeras tillbyggnad av servicega

rage och personallokaler, uppförande av spolhall och garage för ramp

materiel och brandfordon samt utbyte av föråldrad talregistreringsutrust
ning. Kostnaden beräknas till sammanlagt 1,1 milj. kr. 

U m e å f 1 y g p I a t s är en viktig enhet i norrlandstrafiken och bör 

rustas upp för att anpassas till de krav som jetflygplan i inrikestrafiken 

kommer att ställa. Upprustningen beräknas totalt kosta 4,5 milj. kr., 

varav 2,2 milj. kr. beräknas falla på budgetåret 1972/73. Investeringarna 
omfattar banförlängning till l 810 m, anläggande av väntslinga vid 
nordvästra banänden, uppförande av brandstation och sandsilo, installe

ring av ytterligare en transformatorstation, flyttning av ILS mcllansignal
sändare, utbyte av inflygningsfyr samt anskaffande av manöver- och 

övervakningsutrustning, utbyte av föråldrad kommunikationsutrustning 

och utrustning för efterforskningstjänsten. 

På Ö r n sk ö I d s v i k s f 1ygp1 a t s planeras bl. a. anordnande av 
en gjuten brandövningsplats för en kostnad av 100 000 kr. 

Den omfattande upprustningen av S u n d s v a 11/H ä r n ö s a n d s 
f 1 y g p 1 a t s, som påbörjats under innevar:mde år, fortsätter under 
budgetåret 1972/73. För dessa arbeten krävs under budgetåret 5,5 milj. 

kr. För nya investeringar - förstärkning av taxibanor och terrassering 
av uppställningsområden för mindre flygplan, utökning av bilparkerings
platser, komplettering av va-anläggning samt uppförande av sandsilo -
berliknas l milj. kr. 

På K a r I s t a d f I y g p I a t s beräknas investeringsutgiften under 

budgetåret 1972/73 uppgå till ca 800 000 kr. och avse uppförande av 

brandbilsgarage inkl. platta och vägar, anskaffning av reservkraftanlägg

ning samt utbyte av föråldrad talregistreringsutrustning. 

Standarden i olika avseenden på N o r r kö pi n g s f 1 y g p 1 a t s 

är otillräcklig och flygplatsen bör rustas upp. Under innevarande budget

år vidtas vissa kortsiktigare åtgärder avseende stationsbyggnad och sta

tionsplatta m. m. På längre sikt måste en genomgripande upprustning 
göras för att flygplatsen skall få tillräcklig kapacitet fram till dess en ny 

regionflygplats för Norrköping/Linköping eventuellt kommer till stånd 
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omkring år 1985. För att påbörja utredning av hur flygplatsfrågan i 
Norrköping skall lösas behövs för budgetåret 1972/73 300 000 kr. För 
övriga investeringar omfattande utökning av stationsplatta, breddning av 
taxibana, anläggande av utryekningsväg för brand- och räddningsfordon 
samt brandövningsplats, utbyte av föråldrad ILS och föråldrade inflyg
ningsfyrar med tiJlhörande manöver- och kontrollutrustning beriiknas 

700 000 kr. 
För V i s by f I y g p I a t s planeras investeringar och anskaffningar 

om sammanlagt ca 700 000 kr. Bland investeringsobjekten ingår anskaff
ning av V ASIS (Visual Approach Slope Indicator System) för bana 03, 
ombyggnad av transformatorstationer samt utbyte av inflygningsfyrar 
med tillhörande manöver- och övervakningsutrustning, kommunikations
utrustning samt talregistrcringsutrustning. 

De planerade investeringarna på J ön köp in g s f I y g plats be
räknas kosta 600 000 kr. och omfatta utbyggnad av va-anläggningen, an
ordnande av särskilda uppställningsplatser för bussar och taxi samt ut
byte av föråldrade inflygningsfyrar, talregistreringsutrustning samt ut
rustning för efterforskningstjänsten. 

K a 1 m ar f 1ygp1 a t s avses bli upprustad för ca 600 000 kr. inne
fattande utvidgning av stationsplattan och bilparkeringsplatsen samt in
stallering av ny transformator. 

För H a 1 m st a d f 1 y g p 1 a t s beräknas investeringarna uppgå till 

I milj. kr. varav 900 000 kr. för tidigare beslutad tillbyggnad av kon
trolltornet. övriga investeringar omfattar utbyte av föråldrade inflyg
ningsfyrar och anskaffning av manöver- och övervakningsutrustning. 

För diverse mindre arbeten avseende objektsgrupperna flygfältsbyg
gen. byggnader och bclysningsanläggningar på olika flygplatser beräknas 
sammanlagt 1,5 milj. kr. 

Vissa arbeten och anläggningar är gemensamma för flera flygplatser, 
exempelvis anläggningar som betjänar trafiken i luftleder och terminal
områden. 

För programarbeten avseende den nya kon tro 1 I centra 1 en 

i M a 1 m ö F I R behövs 300 000 kr. under budgetåret 1972/73. 
För r a d i o a n 1 ä g g n i n g a r o c h t e 1 c u t r u s t n i n g e n 

ro ute behövs under budgetåret sammanlagt 11,8 milj. kr., varav 6,5 
milj. kr. för redan påbörjade och kontrakterade arbeten och leveranser. 
Bland dessa objekt ingår bl. a. fortsatt anskaffning av VOR/DME-an
läggningar enligt SVEDA-planen. 

Ersättningsanskaffning av förslitna och föråldrade långvågsradiofyrar 
avses planenligt fortsätta under budgetåret till en kostnad av 100 000 kr. 
Viss reservutrustning bör anskaffas för 100 000 kr. Ersättning av enheter 

för VOR- och DME-anläggningar kostar sammanlagt 200 000 kr. 

Nuvarande radarpresentationssystem vid Stockholm ACC (Area Con
trol Center) har utnyttjats till sin fulla kapacitet beträffande anslutna 
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arbetspositioner. Trafikökningen kräver en förstärkning av antalet radar
positioner och år 1975 beräknas antalet erforderliga radarpositioner upp
gå till nio jämfört med nuUigets sex. För att effektiviteten i trafiklednings
systemet skall kunna ökas och personalbehoven hållas vid rimlig niv~ 
krävs att radarpresentationen databehandlas i mycket högre grad iin som 
är möjligt med den befintliga utrustningen. Kostnaden härför beriiknas 
till 15 milj. kr., varav 3 milj. kr. erfordras under budgetåret 1972/73. 

Sekundärradar (SSR = Secondary Surveillance Radar) blir i allt hög
re grad ett grundläggande hj~ilpmedel för trafikövervakningen. Det är 
nödvändigt att införa detta även i Göteborg FIR. En sekundiirradarsta
tion avses därför installeras intill primärradarstationen vid Härryda. 
Kostnaden beräknas till 1,1 milj. kr., varav 300 000 kr. under budget

året 1972/73. 
Tillsammans med SSR-stationerna i Stockholm och Malmö kommer 

Härryda SSR att ge täckning inom stora delar av det kontrollerade luft

rummct i syd- och mellansverige. För att kunna utnyttja all den infor
mation som erhålls från radarstationen i Härryda, inkl. SSR, erfordras 
en extraktor. Denna kommer dels att utnyttjas för presentation av radar
informationer i Göteborg ACC, men även för att medge överföring av 
informationer till Malmö ACC. överföringen till Malmö erfordras för 
att ge för.bättrad radartäckning i det högtrafikerade området över Jön
köping och söder därom, samt som komplement till radartäckningen i 
luftled A9 me11an Göteborg och Malmö/Köpenhamn. Kostnaden uppgår 
till 1 milj. kr., varav 300 000 kr. erfordras under budgetåret 1972/73. 

l Sundsvall ACC planeras en ny arbetsposition bli inrättad till en kost
nad av ca 100 000 kr. 

För att kunna upprätthålla en acceptabel beredskap och undvika 
långa perioder med anHiggningar ur funktion, har det visat sig nödvän
digt att anskaffa ytterligare reservenheter och testutrustningar för samt 
utföra vissa modifieringar av radaranläggningar. Kostnaden för dessa 
anskaffningar uppgår till 1,1 milj. kr., varav 200 000 kr. behövs under 
budgetåret 1972/73. 

På grund av den ökande trafiken och det förhållandet att radar mer 
och mer blivit det primära hjälpmedlet för separation av flygtrafik. har 
det blivit nödvändigt att få en förbättrad radarbild. Därför erfordras 

en komplettering av DECCA-radarstationen för Stockholm ACC med 
Moving Target Indicator (MTI). Kostnaden härför beräknas till 500 000 

kr. 
För att minska omfattningen av det interna överförandet av infor

mationer inom vissa kontrollcentraler, planeras anskaffning av ITV med 
bildskärmar för dataöverföring till en kostnad av 600 000 kr., varav 

300 000 kr. behövs under budgetåret 1972/73. 

Utbyte och nyanskaffning av diverse tclcfaxutrustning erfordras till 

en kostnad av ca 400 000 kr. Diverse kontorsmaskiner behöver anskaf

fas för ca 100 000 kr. 
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För anskaffning av f o r d o n, m a s k i n e r o c h r e d s k a p 

beräknas 11,l milj. kr. under budgetåret 1972173. Härav avser 2,9 milj. 

kr. brandbilar enligt den av verket tidigare redovisade planen för upp
rustning av räddningstjänsten. 

Kostnaden för denna beställning är 11,6 milj. kr. och fördelar sig med 

2,9 milj. kr. på vardera budgetåren 1970/71, 1971/72, 1972/73 samt 
1973/74. Erforderlig materiel på de militära flygplatserna upplåtna fö: 
civil luftfart är inte medtagen i denna beställning. Om försvaret inte 

självt anskaffar dylik materiel måste verket beställa ytterligare 6 brand
bilar till en kostnad av ca 2 milj. kr. 

Under tiden fram till vintern 1974 planerar verket att på alla flyg

platser höja kvaliteten på sin snöröjning så att även vintertid en banyta 

som är fri från snö, slask och is kan erhållas. Detta åstadkoms med 
hjälp av mekanisk bearbetning med borstande och blåsande maskiner, 

fläktsopmaskiner, samt vid besvärliga förhållanden insats av kemika

lier. Härigenom kan linjefarten tillgodoräkna sig ökad regularitet. Kost
naden för denna upprustning kan uppskattas till ca 6 milj. kr. Kost

naderna kommer att fördelas över flera budgetår nämligen 1971/72 

500 000 kr., 1972/73 2 milj. kr., 1973174 2 milj. kr. samt reste
rande på 1974175. För att få underlag för val av materiel samt arbets

sätt planerar verket att under vintern 1971/72 utföra prov med vissa 

maskintyper. Proven skall liksom tidigare utföras i samarbete med flyg

vapnet. 
Verkets plogbilar utgörs till största delen av fordon som nu är äldre 

än 10 år. För att säkerställa tillförlitligheten måste plogbilar beställas 
till en kostnad av 2,5 milj. kr. I denna beställning är 2,2 milj. kr. er

sättningsanskaffning. Kostnaderna fördelas med 500 000 kr. på 1971/72 
och 1 milj. kr. på vardera 1972/73 och 1973174. 

Sommarfältbållningen skall inriktas på att öka renhållningsgraden på 

trafikområdet. övergången till jetflygplan kräver förbättrad renhåll
ning. 

Verkets stationstjänst inriktas på att under budgetåret 1972/73 överta 

ramptjänsten på ytterligare två av verkets flygplatser. För denna sektor 

har behovet beräknats till 2 milj. kr. varav 1, 1 milj. kr. utgörs av er
sättningsanskaffning. 

För flygplatsen på Sturup erfordras 1,5 milj. kr. till dragtruckar och 

nosbryggor. 

För fortsatt projektering och uppförande av byggnaden för den nya 

f 1 y g l e d a r s k o 1 a n v i d S t u r u p beräknas under budgetåret 

1972/73 7,4 milj. kr. 

De sammanlagda kostnaderna för här redovisade arbeten uppgår till 

140 milj. kr. Härav avser 108,5 milj. kr. sådana objekt för vilka 

k o m m u n a 1 a b i d r a g skall utgå. De kommunala bidragen be

räknas uppgå till 40,7 milj. kr. utgörande 37,5 % av angivet belopp. 
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Aterstoden (140,0 - 40,7)= 99,3 milj. kr. faller på staten. Luftfartsver
ket räknar med en investeringsram av denna omfattning för budget

året 1972/73. 

Remissyttranden 

Arbetsmarknadsstyrelsen har avgett det yttrande som redovisats un

der rubriken Vägväsendet (s. 74). 
Affärsverksdelegationen har avgett det yttrande som redovisats under 

rubriken Postverket (s. 215). 
Linjeflyg AB (LIN) understryker vikten av att tidigare framställningar 

beträffande en modernisering av Bromma flygplats genomförs. På Umeå 
flygplats är de av luftfartsverket föreslagna lokaldispositionerna otill
räckliga för LIN:s behov. På Örnsköldsviks flygplats föreligger ett akut 
behov av · väderskyddade ramptjänstutrymmen. På Visby flygplats bör 
redan under budgetåret 1972/73 tas upp medel för utökning av sta
tionsbyggnaden. I fråga om Kalmar flygplats är det nödvändigt att 
stationsbyggnaden utökas och utrymme för rampmateriel planeras in 
under budgetåret 1972/73. På Ängelholm flygplats föreligger ett akut 
behov av utökning av stationsplattari. För samtliga flygplatser finns be
hov av ombyggnad av stationsbyggnaderna. 

LIN framhåller vidare att de militära flygplatserna inte uppfyller 
primära hinderfrihetskrav för det reguljära inrikesflyget och hemställer 
att frågan tas upp till behandling på departementsnivå. 

Vidare hemställer LIN bl. a. att en sådan omfördelning i luftfarts
verkets anslagsframställning genomförs att sekundärinflygningsriktningen 

på flygplatserna så långt det är tekniskt möjligt standardmässigt utmstas 
för instrumentinflygning med fullständig ljusutrustning enligt kategori-I, 
inkl. V ASIS. 

Scandinczvian Airlines System (SAS) tar bl. a. upp den bristande kapa
citeten i stationsbyggnader och plattformsanläggningar på Arlanda flyg
plats. I fråga om inrikesstationen yrkar SAS på att medel redan budget
året 1972/73 ställs till förfogande för en tillbyggnad. På Torslanda 
flygplats bör bl. a. en ny separat byggnad av enkelt utförande uppföras 
för inrikestrafiken för att därigenom öka kapaciteten i nuvarande passa

gerarbyggnad. De av luftfartsverket föreslagna investeringarna på Luleå 
och Norrköpings flygplatser understöds starkt av SAS. Vad gäller Kiruna 

flygplats hemställer SAS att arbetslokaler för SAS tekniska tjänst inreds 
i hangaren. 

Slutligen framhåller SAS att utökningen av antalet VOR-stationer i 
Röd 1 kan begränsas till tre, med en i vardera Trosa, Svappa och Purup. 

Flygtrafikledningskommitten har inget att erinra mot luftfartsverkets 
anslagsframställning som väsentligen synes överensstämma med de lång-
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siktiga investeringsförslag kommilten framlagt i betänkandet Flygtrafik

ledning 1980 - system och organisation (stencil K 1971: 2). 

Departementschefen 

I prop. 1971: 1 (bil. 8 s. 203) angavs investeringsramcn för luftfarts
verket för budgetåret 1971/72 till 71,4 milj. kr. Utfallet bediknas nu till 

66,8 milj. kr. Härtill kommer emellertid investeringar i syssclsättnings

främjande syfte, vilka f. n. beriiknas uppgå till sammanlagt 5,6 milj. kr. 

under året. Totalt skulle därmed investeringarna uppgå till 72,4 milj. kr. 

Jag räknar därför i detta sammanhang med att investeringsramen bchö
\'er höjas med l milj. kr. 

För budgetåret 1972173 räknade luftfartsverket i sin anslagsfram

sfällning med en total investeringsomslutning om 140 milj. kr. Verket 

har senare i skrivelse den 7 oktober 1971 anmält att totalkostnaden 

för Malmö-Sturups flygplats kommer att öka med 7,1 milj. kr., var

för den sammanlagda investeringsomslutningen under budgetåret 1972/ 

73 skulle uppgå till 147,1 milj. kr., varav 115,0 milj. kr. för arbeten som 

förutsätter kommunala bidrag enligt de normer för vilka redogjorts i 

prop. 1967: 57 (s. 48). Efter avdrag för kommunernas andel av kostna

derna uppgår statens del av det totala investeringsbeloppet till 103,7 

milj. kr. Som framgår av investeringsplanen för kommunikationsverken 

har jag ansett mig böra förorda en investeringsram av 88,3 milj. kr. 

Detta motsvarar den statliga andelen av en total investeringsvolym av 
121,6 milj. kr. 

Innan avtal träffats om bidrag till de objekt som kan rymmas inom 
den angivna ramen, kan någon exakt fördelning på flygplatser eller ob

jcktsgrupper av det tillgängliga medelsutrymmet inte göras. Av följande 
sammansfällning framgår dock hur de totala investeringarna i stort be
räknas komma att fördela sig under budgetåret 1972/73. Sammanställ

ningen visar också utfallet för budgetåret 1970/71 och den 1 prop. 

1971: I beräknade medelsförbrukningen för innevarande budgetår. 

Huvuddelen av investeringarna på Arlanda flygplats avser åtgärder 

i det nya stationsområdet. Under innevarande hudgctlir påbörjas pro

jekteringsarbetet avseende den utrikes stationsbyggnaden med tillhöran

de fältanföggningar. Projektcringsarbetet avses bedrivas i sådan takt att 

utbyggnadsfrågan kan anmälas för 1973 års riksdags vårsession. U!1.der 

budgetfiret 197'2/73 fortslitter projekteringsarbetcna o~h påbörjas 

vissa förberedande fältarbeten. Jag beräknar för dessa arbeten samman
lagt 21,8 milj. kr., varav 13,6 milj. kr. utgör statens andel. 

I investeringsvolymen för Arlanda ingår också 8,4 milj. kr. - varav 

5,2 milj. kr. statens andel - för arbeten på den särskilda anläggningen 

för chartertrafik, vilken skall avlasta nuvarande stationsbyggnad intill 
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1970/71 1971/72 

Arlanda 
Sturup 
Ny flygplats i göte-
borgsregionen 
Övriga flygplatser 
Radio och tele, en-route 
Fordon, maskiner, redskap 
Vissa byggnader 
Diverse mindre arbeten 
Flygledarskola i Sturup 

Summa 
Avgär kommunalt 
bidrag 

Statlig kostnadsandel 

Utfall Beräknad i 
prop. 1971: 1 

milj. kr. 

6,6 35,6 
19,7 34,9 

0,2 6,5 
8,3 8,3 
5,8 5,9 
7,4 8,0 

0,3 
1,4 1,2 
0,4 2,6 

49,8 103,3 

11,4 31,9 

38,4 71,4 

1972/73 
Verket Departements

chefen 

41,6 37,6 
41,7 41,7 

9,5 6,3 
22,2 9,6 
11,8 8,5 
11,1 9,0 
0,3 0,3 
1,5 1,2 
7,4 7,4 

147,1 121,6 

43,4 33,3 

103,7 88,3 

dess det nya stationsområdet färdigställts. Delar av plattformen bcräk-

nas kunna tas i bruk under hösten 1972, byggnaden under våren 1973 
och plattformen i dess helhet under hösten 1973. 

Den beräknade investeringsvolymen medger vidare ett planenligt full
följande av arbetena med Sturups flygplats, som beräknas tas i bruk i 
december 1972. Totalkostnadsramen beräknas överstiga den ursprung
ligen angivna med 7,1 milj. kr. till följd av olika lindrade förutsättningar 

för projektet, bl. a. väsentligt större schaktningskostnader än beriiknat 
samt ökade brandtjänstutrymmen enligt de nya nom1er som verket dra

git upp för brandtjänstverksamheten på flygplatserna. 

I enlighet med vad jag anmiilde i prop. 1971: 1 (bil. 8 s. 205) har 
Kungl. Maj:t i april 1971 godkiint överenskommelsen mellan staten 
och berörda kommunala intressenter om avveckling av Torslanda flyg
plats samt anläggande av en ny allmän flygplats i trakten av Härryda. 
Arbetena på den nya flygplatsen skall bedrivas med utgångspunkt i en 
av Kungl. Maj:t under innevarande budgetår fastställd arbets- och tids

plan. I det förslag till sådan plan som f. n. utarbetas inom luftfarts
verket skall - i enlighet med uttalanden av riksdagen i samband med 
behandlingen av föregående års statsverksproposition - beaktas möjlig

heterna att åstadkomma tidigareläggning av projektet. Under budget

året beräknar jag 6,3 milj. kr., varav 3,9 milj. kr. statens andel, för 
fortsatt program- och projekteringsarbete. 

Vad giiller övriga flygplatser har jag beräknat medel för fortsatt sä
kerhets- och kapacitetsmässig upprustning. Den föreslagna investe

ringsramen bör medge planenlig ersättning och nyanskaffning av radio
och teleutrustning cn-route. I sammanhanget vill jag nämna att den 

s. k. flygtrafikledningskommitten i juli 1971 avlämnat delbetänkandet 
Flygtrafikledning 1980 - System och organisation. Betänkandet är f. n. 
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föremål för remissbehandling och jag räknar med att en särskild propo
sition i ämnet skall kunna föreläggas riksdagen under år 1972. 

Den kraftiga upprustningen av objektsgruppen fordon, maskiner och 
redskap fortsätter. Bl. a. medger ramen ett fullföljande av verkets pla

ner för upprustning av efterforsknings- och räddningstjänsten vid tra
fikflygplatserna. 

Vad beträffar flygtrafiklcdarskolan i Sturup kan jag nämna att jag 
under året tillkallat särskilda sakkunniga att tills vidare leda planerings

arbetet för den nya skolan. Den nuvarande planeringen är inriktad på 

att skolan skall kunna tas i bruk under hösten 1974. 
Anslaget till flygplatser m. m. bör beräknas med hänsyn till att en 

marginal utöver investeringsramen bör finnas för att möjliggöra en av 
konjunkturmässiga eller andra skäl påkallad ökning av medelsförbruk

ningen. 
Med hänvisning till vad jag sålunda anfört förordar jag att medel för 

nästa budgetår anvisas enligt följande anslagsberäkning. 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1972/73 
10 % marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1.7.1972 

Erforderligt anslag budgetåret 1972/73 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Flygplatser m. m. för budgetåret 1972/73 

vesteringsanslag av 88 000 000 kr. 

milj. kr. 

88,3 
8,8 

-9,l 

88,0 

anvisa ett in-
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IV. Statens utlåningsfonder 

Statens lånefond för den mindre skeppsfarten 

Statens lånefond för den mindre skeppsfarten har till syfte att genom 
lånestöd främja en från allmän synpunkt önskvärd förnyelse av rikets 
bestånd av mindre fartyg. Företräde till lån skall ges mindre· rederier. 
Lån ur fonden beviljas av lånenämnden för den mindre skeppsfarten. 
Låneverksamheten regleras genom kungörelsen (1971: 324) om lånefon
den för den mindre skeppsfarten och instruktionen (1971: 325) för låne
nämnden för den mindre skeppsfarten. 

Lånenämnden för den mindre skeppsfarten 

Under budgetåret 1970/71 beviljade lånenämnden åtta lån om sam
manlagt 3,4 milj. kr. Motsvarande belopp utgjorde under budgetåren 
1968/69 och 1969/70 5.3 resp. 6,3 milj. kr. 

Kapitaltillgångarna i fonden uppgick den 30 juni 1971 till 52,8 milj. 
kr., varav 34,J milj. kr. utgjorde utestående lån. 

För innevarande budgetår beräknas 24,4 milj. kr. stå till förfogande 
för utlåning. Av detta belopp utgör 17,7 milj. kr. de vid föregående bud
getårs utgång disponibla medlen och 6,7 milj. kr. de återbetalningar som 
förutses inflyta i amorteringar. 

Nämnden bedömer att det för budgetåret 1972/73 disponibla belop
pet blir ca 20 milj. kr. Tillgången på medel för utlåning förutses därmed 

bli fullt tillräckligt under budgetåret 1972/73, varför endast ett nomi
nellt investeringsanslag om 1 000 kr. begärs. 

Nlimnden beräknar att inflytande räntor under budgetåren 1971 /72 
och 1972/73 kommer att uppgå till ca 2 milj. kr. Nämndens administra
tionskostnader, som betalas av de inflytande räntemedlen, beräknas för 
budgetåret 1972/73 uppgå till 80 000 kr. 

Departementschefen 

Vid utgången av innevarande budgetår beräknas de för utlåning dispo

nibla medlen uppgå till ca 14 milj. kr. Under nästa budgetår beräknas 
ca 6 milj. kr. komma att återbetalas i amorteringar. Totalt bör följaktli
gen ca 20 milj. kr. stå till förfogande för utlåning under budgetåret 
1972/73. 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 budget

året 1972173 anvisa ett investeringsanslag av 1 000 kr. 
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V. Fonden för låneunderstöd 

Garanti till Aktiebolaget Aerotransport för 1971/72 

I enlighet med riksdagens bemyndigande (prop. 1970: 26, SU 1970: 57, 
rskr 1970: 162) bar Kungl. Maj:t genom beslut den 20 november 1970 
godkänt en överenskommelse mellan Sverige, Danmark och Norge om 
att för perioden den 1 oktober 1970-den 30 september 1975 förnya och 
böja den ekonomiska garanti, som lämnats till de i konsortiet Scan
dinavian Airlines System samverkande skandinaviska luftfartsbolagen, 
dels genom överenskommelse den 20 augusti 1959, dels genom tilläggs
överenskommelsen den 18 juni 1963 till nämnda överenskommelse och 
vilka båda genom ny överenskommelse den 31 augusti 1966 förlängts 
att gälla intill den 30 september 1970. överenskommelsen innebär för 
Sveriges del att Aktiebolaget Aerotransport under ifrågavarande period 
erhåller en årlig garanti intill högst 15 milj. kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Garanti till Aktiebolaget Aerotransport för 1971 /72 för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett investeringsanslag av 15 000 000 
kr. 
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IX. Diverse kapitalfonder 

A. STATENSVÄGVERKSFöRRADSFOND 

Balansräkningen per den 30 juni 1971 för vägverkets förrådsfond vi
sar, att fondens tillgångar uppgick till sammanlagt 631,4 milj. kr., var
av 146.2 milj. kr. avsåg fastigheter m. m .. 466,2 milj. kr. inventarier och 
förråd samt återstående 19 milj. kr. utgjorde tillgångar av finansiell 
natur. 

Kapitalbehållningen inkl. balanserade medel uppgick till 268,7 milj. 

kr .Under budgetåret 1970171 ökade behållningen med 4.1 milj. kr. 
I enlighet med för fonden gällande bestämmelser har avkastning på 

fondens kapital beräknats efter 6,75 % . Det sålunda beräknade över
skottet har för budgetåret 1970/71 uppgått till 18,2 milj. kr. vilka till
godoförts driftbudgetens inkomster under posten övriga diverse kapi
talfonder. 

Under budgetåret 1970/71 har verket iklätt sig betalningsansvar för 
beställningar om 16,3 milj. kr. för leverans under budgetåret 1971/72, 
om 10,5 milj. kr. för leverans under budgetåret 1972/73 och om 4,9 
milj. kr. för leverans under budgetåret 1973/74. 

Statens vägverk 

I skrivelse den 25 augusti 1971 har statens vägverk hemställt om 
bl. a. investeringsanslag för budgetåret 1972/7 3 enligt följande. 

Vägmaskiner m. m. 

1970/71 
1971/72 
1972/73 verket 

departementschefen 
1 Preliminärt belopp. 

Ing. behållning 

5 400 000 
5 600 000 
5 600 000 
5 600 000 

Anslag 

56 200 000 
56 200 000 

100 000 000 
56 200 000 

Medelsförbrukning under b11dgetåre111970/71-1972/73 

Utgift 

56 000 000 
156 200 000 
196 000 000 
156 200 000 

För budget året 1 9 7 0 / 7 I var investeringsramen 56 milj. kr. 
Verket har utnyttjat ramen helt. 

För budgetår c t 1 9 7 1 / 7 2 är invcsteringsramen 56,2 milj. kr. 

Verket räknar med att ramen kommer att utnyttjas helt. 
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För b u d g e tå r e t 1 9 7 2 I 7 3 föreslår verket en medelsför
brukningsram av 96 milj. kr. Av ökningen i förhållande till innevarande 

budgetår utgör 6,9 milj. kr. prisomräkning. 

lnvesteringsprogram 

Invcsteringsprogrammct för förrådsfonden under budgetåren 1970/ 

71-1972/73 framgår av följande sammanställning (tusental kr.). 

Objektgrupp 

Driftanläggningar 
Motorfordon och väg
rnaskiner 
Färjor m. rn. 
Mudd rings materiel 
Diverse och oförutsett 

Faktisk 
utgift 

1970/71 

9 216 

39 968 
6 216 

97 
600 

56000 

Beräknad 
utgift 

1971/72 

5 950 

42 700 
7000 

100 
450 

56200 

Beträffande de olika objektgrupperna anför verket följande. 

Driftanläggningar 

Förslag 

1972/73 

12 800 

73 900 
8 500 

100 
700 

96000 

Medelsbehovet under budgetåret 1972/73 för att avsluta tidigare på

började byggnadsobjekt beräknas till 3 milj. kr. För påbörjande av nya 

större objekt avsedda att ersätta och komplettera äldre byggnader be
räknas 5,5 milj. kr. En kursgård vid Ladvik i Stockholms län kostnadsbe
räknad till 2 milj. kr. ingår häri. För smärre objekt beräknas 1,5 milj. kr. 
För diverse markförvärv beräknas 1,7 milj. kr. och för viss projektering 
1.15 000 kr. Prisomräkning uppgår till 900 000 kr. 

Motorfordon och vägmaskiner 

I följande sammanställning redovisas verkets maskin- och fordons

park samt verkets anskaffningsprogram. 

Fordons-/ maskinslag 

Lastbilar 
Paketbilar 
Terrängbilar 
Väghyvlar 
Vägvältar 
Krossar 
Sorterings verk 
Generatoraggregat 
Skoplastare 
Kompressorer 

Innehav 
30.6.1971 

1115 
871 

68 
899 
378 
172 
141 
228 
645 
356 

Beräknat Beräknat 
innehav innehav 
30.6.1972 30.6.1973 

1 000 925 
900 885 

60 60 
850 850 
310 292 
137 137 
100 100 
213 183 
620 608 
290 290 
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Utöver i sammanställningen redovisade fordon och maskiner, för 
vilka investeringsutgiftema beräknas till ca 56,2 milj. kr., tar verket 
upp ett belopp av ca 12,2 milj. kr. för anskaffning av diverse maskiner 
m. m. samt för prisomräkning 5,5 milj. kr. 

Till gruppen övriga maskiner har hänförts bl. a. släpvagnar, schakt
och planeringsmaskiner, bandtransportörer, elcentraler, betongmaski

ner, målningsmaskiner, snöslungor, verkstadsmaskiner m. m. Verket 
finner det inte möjligt att upprätta en detaljerad investeringsplan 
för dessa maskinslag. 

Den faktiska resp. beräknade utvecklingen av antalet enheter inom 
maskincentralförrådet framgår av följande sammanställning. 

Fordons-/rnaskinslag 

Lastbilar 
Paketbilar 
Terrängbilar 
Väghyvlar 
Vägvältar 
Krossar 
Sorterings verk 
Generatoraggregat 
Skoplastare 
Kompressorer 

Avskriv-
ningstid 

år 

8 
5 
5 

10 
8-10 
8-12 

6 
6 
6 
8 

1966 

1 307 
788 
306 

1 018 
334 
303 
339 
404 
597 
612 

6 008 

Per den 30.6 år 
1972 1976 
st. 

1 000 925 
900 885 

60 60 
850 850 
310 292 
137 137 
100 100 
213 183 
620 608 
290 290 

4480 4330 

Lastbilar. Investeringarna i 3-axliga (boggi-) lastbilar med lastförmåga 

ca 13 ton har medfört att verkets transportkostnader väsentligt kunnat 
nedbringas. Vägverket beräknar att den 1.7.1972 förfoga över 580 st. 
boggibilar. Detta antal täcker behovet. Som komplement erfordras en 
mindre lastbil med lastförmåga ca 8 ton. Av denna biltyp har verket 
390 st. och av dessa är 75 st. äldre än 8 år och beräknas behöva ersättas 
under budgetåret 1972/73. 

Paketbilar. För lätta transporter använder verket fordon som inte är 
försedda med tipp och med mindre lastförmåga. Verket har två typer av 
paketbilar, en med lastförmåga ca 1 ton, och en med lastförmåga ca 

3 ton. Ca 140 b:Iar blir under budgetåret 1972/73 äldre än 5 år, vilket in
nebär att de är i behov av renovering för att kunna hållas i tjänstbart 

Terrängbilar. 97 % av parken är budgetåret 1972/73 avskriven oc-h 

kräver ersättning. 

Väghyvlar. Vägverket har med Bolinder-Munktcll och AB Nordverk 
avtal om tillverkning av totalt 250 st. 16 tons v~ighyvlar. Av dessa plane

ras 98 st. att levereras under budgetåret 1972/73. 
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Vältar. Den förbättrade samordningen av maskinutnyttjningcn medför 
att för budgetåret 1972/73 enda~t en begränsad ersättningsanskaffning er
fordras. Således behöver endast 15 st. 1,5 tons självgående vibrations
vältar och 25 st. bogserade 3,5 tons vibrationsvältar anskaffas. 

Krossar. En reducering med 21 % av antalet enstegsverk har kunnat 
ske. Någon investering i krossar och sorteringsverk erfordras inte utöver 
en begränsad ersättningsanskaffning av 10 st. sandavskiljare avsedda 
för produktion av sandningssand. 

Generatoraggregat. Reducer;ngen av antalet krossanläggningar medför 
även en nedsktirning av antalet generatoraggregat. De nya konstruktioner 
av mobila aggregat med effekt upp till 250 kV A av vilka vägverket in
köpt ett antal möjliggör en ytterligare reducering av tillverkningskostna
derna för krossgms. Under budgetåret 1972/73 beräknas ytterligare 50 st. 
aggregat anskaffas. 

Skoplastare. För att få fram en med hänsyn till förarkomfort och bul
lernivå lämplig maskin har under budgetåret 1970!7 l inköpts 5 st. Bo
Jinder-Munktcll LM 621 och 5 st. Massey-Fergusson MF 11 för prov
ning under hösten 1971. På grundval av dessa prov beräknas 70 st. ma

skiner kunna upphandlas våren 1972. Under budgetår~t 1972/73 erford
ras genom att huvuddelen av maskinerna är nedslitna ersättning av 180 

st. lastmaskiner. 

Kompressorer. Den tekniska utvecklingen av dammningsbegrlinsandc 
anordningar vid bergborrning beräknas hösten 1971 ha kommit så långt 
att vägverket kan anskaffa sådana och i kombination hiirmed även 50 st. 
kompressorer anpassade för dessa anordningar. För budgetåret 1972/73 
erfordras en anskaffning av 70 st. sådana kompressorer som ersättning 
för de enheter som är äldre än 8 år. 

Fiirjor 111. m. Verket förslag till investcringsplan för färjor m. m. upp
tar ersättnings- och nyanskaffning för 7,8 milj. kr., varav 5,8 milj. kr. 

avser färdigställande av tidigare påbörjade färjor och 185 000 kr. diverse 

ombyggnadsarbeten. 
Det ökade trafikunderlaget i Stockholms och Göteborgs skärgårdar 

motiverar en förstärkning av färjebeståndet på flera leder såsom till 

Blidö, Gräsö, Öckerö och Björkö. 

"/t.Iuddringsmateriel. Verket, som ännu ej hunnit arbeta fram en lång
tidsplan för hamnbyggnadsverksamheten, saknar underlag för bedöm
ning av investeringsbehovet. Verket räknar tills vidare med ett årligt mc

delsbchov av l 00 000 kr. 
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Rescrvbromateriel. Enligt Kungl. Maj:ts beslut den 16 oktober 1970 
har denna materiel avförts från fonden per den 30 juni 1971. 

Diverse och oförutsett. För budgetåret 1972/73 beräknar verket att ett 
belopp om 700 000 kr. bör stå till verkets förfogande för att göra det 
möjligt att möta diverse smtirre kostnader som nu inte kan förutses. 

Verket hemställer om bemyndigande att för budgetåret 1975/76 iklä
da sig betalningsansvar intill ett belopp av 30 milj. kr. för leveranser 
till maskincentralförrådet. 

Remissyttrande 

A rbetsmarknadsstyre/sen har avgett det yttrande som redovisats un

der rubriken Vägväsendet (s. 74). 

Departementschcfen 

För budgetåret 1972/73 har statens vägverk föreslagit en medels

förbrukning av 96 milj. kr. Som framgår av investeringsplanen för 
kommunikationsverken har jag förordat en investcringsram för nästa 
budgetår av 56,2 milj. kr., vilket innebär oför~indrat investeringsutrym
me i förhållande till innevarande budgetår. 

Genom att ett flertal driftanlliggningar kunnat påbörjas under inne

varande budgetår med tilldelade beredskapsmedel har ett minskat behov 
av ordinarie invcstcringsmedcl inträtt. De särskilt anvisade beredskaps
medlen uppgar till sammanlagt ca 9 milj. kr. Som jag nämnt vid min 

genomgång av v1igverkets driftbudgetanslag bör alla anstdngningar vid
tas för att nedbringa de fasta kostnaderna till den nivå, som ger verket 
erforderlig valfrihet mellan egna och inlcjda resurser. Detta talar för en 
försiktig anskaffningspolitik. De ekonomiska möjligheterna att i ökad ut
sträckning förhyra vissa fordon och maskiner för att därigenom undvi
ka bindning av eget kapital bör tillvaratas. 

Den föreslagna medelstilldclningen bör medge hl. a. erforderliga er
sättningsanskaffningar och moderniseringar inom gruppen motorfor

don och vligmaskiner. 
Påbörjade anskaffningar av färjor m. m. kan liven fullföljas. I av

vaktan på att vägverket lägger upp en plan för utnyttjandet av egen 

muddringsmatericl bör tills vidare inga större anskaffningar ske. 

Av följande sammansfällning fr:::mgår hur förrådsfondens investe
ringar under nästa budgetår i stort beräknas fördela sig p[t de olika 

tillgtingsgrupperna i jämförelse med utfallet för budgetåret 1970/71 
och den beräknade medelsförbrukningen för innevarande budgetår. 

(tusentals kr.) 

10 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bil. 8 
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1970/71.~ 1971/72 1972/73 
Departements-

Objektgrupp Utfall J:Beräknat Vägverket chefen 

Driftanläggningar 9 200 6 000 12 800 3 500 
Motorfordon och väg-
maskiner m. m. 40000 46 300 73 900 48 400 
Färjor m. m. 6 200 3 700 8 500 4000 
Muddermateriel 100 0 100 0 
Reserv bro materiel 500 
Diverse och oförutsett 300 700 30 

56000 56200 96000 56200 

Anslaget till vägmaskiner m. m. bör beräknas med hänsyn till att en 

marginal utöver investeringsramen bör finnas för att möjliggöra en av 

konjunkturmässiga eller andra skäl påkallad ökning av medelsförbruk

ningen under nästa budgetår. 

Med hänvisning till vad jag sålunda anfört förordar jag att medel 

anvisas enligt följande anslagsberäkning. 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1972/73 
10 % marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1.7.1972 

Erforderligt anslag budgetåret 1972/73 

milj. kr. 

56,1 
5,6 

-5,6 

56,2 

Jag förordar vidare, att verket erhåller ett i förhållande till inne

varande budgetår oförändrat beställningsbemyndigande om 30 milj. kr., 

gällande leveranser till maskinccntralförrådet under budgetåret 1975/76. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

1. till Vägmaskiner m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett in

vesteringsanslag av 56 200 000 kr.; 
2. medge att statens vägverk lämnas det beställningsbemyndigan

de jag förordat i det föregående. 
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B. SJöFARTSVERKETS FOND 

Balansräkningen per den 30 juni 1971 för sjöfartsverkets fond visar 
att tillgångarna uppgick till sammanlagt 384,5 milj. kr., varav 85,2 milj. 
kr. avsåg fastigheter, 219,3 milj. kr. fartyg m. m. och 80 milj. kr. inven
tarier. 

Kapitalbehållningen uppgick till 206,1 milj. kr. Under budgetåret 
1970/71 ökade behållningen med 7,9 milj. kr. 

I enlighet med för fonden gällande bestämmelser har avkastning på 
fondens kapital beräknats efter 6,75 % . Det beräknade överskottet upp
gick för budgetåret 1970/71 till 13,9 milj. kr. som tillgodoförts driftbud
getens inkomstsida under posten övriga diverse kapitalfonder. 

Sjöfartsverket 

I skrivelse den 16 augusti 1971 har sjöfartsverket hemställt om bl. a. 

investeringsanslag för budgetåret 1972173 under sjöfartsverkets fond. 

Sjöfartsmateriel m. m. 

1970/71 
1971/72 
1972/73 verket . 

departementschefen 

Ing. behållning 

800 000 
23 100 000 

200000 
200000 

1 Varav 2,3 milj. kr. på tilläggsstat. 

Anslag 

125 200 000 
12 200 000 
42100 000 
18 500000 

Utgift 

22 900 000 
813 100 000 
338 500 000 
817 000000 

2 Varav 2 milj, kr. överförts till budgetutjämningsfonden per den 1 juli 1971. 
3 Preliminärt belopp. 

Medels.förbrukning under budgetåren 1970/71-1972 /73 

För b u d g e t å r e t 1 9 7 0 I 7 1 minskades investeringsramen ge
nom Kungl. Maj:ts beslut den 30 april 1971 till 19,5 milj. kr. beroende 
på överföring av 2,3 milj. kr. till budgetåret 1971/72. Genom Kungl. 
Maj:ts beslut den 14 maj 1971 vidgades investeringsramen. för budget
året 1970/71 till 23,7 milj. kr., sedan riksdagen anvisat 2,3 milj. kr. på 

tilläggsstat (prop. 1971: 75 bil. 4, TU 1971: 4, rskr 1971: 115). Medels

förbrukningen stannade vid 22,9 milj. kr. 
För b u d g e t år e t 1 9 7 1 I 7 2 bar investeringsramen, efter över

föring till budgetutjämningsfonden av 2 milj. kr. av de från budgetåret 
1970/71 överförda medlen, fastställts till 13,l milj. kr. Sjöfartsverket 

räknar med att utnyttja ramen helt. 

För b u d g e t å r e t 1 9 7 2 I 7 3 föreslår verket en medelsförbruk
ning av 38,5 milj. kr. 
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l 11 vesteringsprogram 

Av följande sammanställning framgår faktisk resp. beräknad medels
förbrukning för budgetåren 1970/71-1972173 (milj. kr.). 

Sjösäkerhet 
Sjökartläggning 
Isbrytarfartyg 
Statliga fiskehamnar 
och farleder 
Utrustning för fartygs
verksamhet 
Återställande av havererade 
tillgångar 

Faktisk 
utgift 

1970/71 

13,6 
1,7 
7,6 

22,9 

Beräknad utgift 

1971/72 1972/73 

8,9 
2,4 
1,7 

0,1 

13,1 

13,3 
7,8 

16,8 

0,3 

0,1 

0,2 

38,5 

Utöver vad som framgår av den allmänna sjöfartsöversiktcn (s. 120) 
anför verket följande beträffande de olika objektgruppcrna. 

Sjösäkerhet 

Investeringarna under objektgruppen Sjösäkerhet beräknas för perio
den 1972/73-1976/77 hålla sig inom en ram av I 3-14 milj. kr. per bud
getår. Jämfört med fjolårets långtidsplan har investeringsvolymen höjts 
i fråga om hamnar och tjänstelokaler, lotsbåtar och distriktsfartyg samt 

radionavigeringsstationer. 
Programmet för ersättning av fyrskepp med bottenfasta fyrar är i det 

närmaste slutfört. Efter budgetåret 1972/7 3 kommer inte något fyrskepp 
att finnas kvar i tjänst. Den nu återstående investeringskostnaden beräk
nas till 3,9 milj. kr., varav 1,3 milj. kr. förutsätts falla på arbeten som 

kommer att utföras i sysselsättningsfrämjande syfte i samråd med ar
betsmarknadsstyrelsen. 

Såsom anmälts i tidigare anslagsframställningar pågår utbyte av bojar 

mot mindre fyrar. Enligt gällande planer sker utbytet i första hand inom 
sådana områden där trafikintensiteten är hög och där isförhållandena 
medför att bojarna måste vara intagna långa perioder då trafik ännu på
går. Investcringskostnadcrna för dessa fyrar uppgår till 2,3 a 25 milj. kr. 
per år. Härtill kommer ett investcringsbehov av 200 000 kr. per år för 
andra mindre fyrar samt ett lika stort belopp för anläggning av helikop
terplattformar, överliggningsrum o. d. Sistnämnda åtgärder krävs på av
sides belägna. automatiserade fyrar för att möjliggöra snabb service. 

Fyrautomatiseringen fortsätter och beräknas kunna avslutas under 
den nu aktuella planperioden. Automatiseringen möjliggör successiva 
personalminskningar. Takten i automatiseringen ha~ anpassats till fyr

personalens naturliga avgång. Budgetåret 1976177 kommer endast en 
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knapp tredjedel av nuvarande personalkader som lir ca 100 man att 
återstå. 

För tclc- och fyrmatcricl räknar verket med en successiv ökning av 
investeringsbehovet med 400 000 kr. per budgetår från det begärda be
loppet om 2,1 milj. kr. för budgetåret 1972/73. ökningen får ses mot 
bakgrund av de år från år stigande åtcranskaffningskostnaderna för det 
automatiserade fyrväsendct, kostnaderna för förbättrade VHF-anlägg
ningar vid lotsplatserna, förändringar i det internationella maritima fre
kvensbandet, införandet av radarrespondrar, dubblering av viss apparatur 
på de större lots platserna samt vissa åtgärder i personalbesparande syfte. 

I fråga om hamnar och tjänstelokaler har tidigare beräkningar av in
vesteringsbehoven visat sig alltför låga. Anledningen härtill är bl. a. att 

byggnadskostnaderna på svårtillgängliga platser såsom Rödkallen, Sö
dcrarm och Nidingarna vid detaljprojekteringen visat sig uppgå till högre 
belopp än som tidigare uppskattats. På sikt beräknas dock investerings
kostnaderna kunna nedbringas. För budgetåret 1972/73 tar verket upp 
2 milj. kr. 

För att tillgodose investeringsbehovet av lotsbåtar krävs en revidering 
av tidigare långtidsplan. Erfarenheterna har visat att en fortlöpande mo
dernisering av båtbeståndet för att nå fram till snabbare utsättning och 
avtagning av lots liksom till kortare befordringstider vid transporter av 
personal till och från lotsuppassningar blir allt angelägnare med hänsyn 

till såväl utnyttjandet av personalen som till servicen för sjöfarten. Aven 
från social synpunkt är ett förbättrat båtbestånd motiverat. ökningen 
av varvskostnaderna motiverar en snabbare ersättning av de äldre bå
tarna. 

I förra årets långtidsplan togs för budgetåren 1974175 och 1975/ 
76 upp medel för en ny gasningsjakt som ersättning för den år 1950 
byggda Sefyr. Med hänsyn till fartygets tillstånd är det nödvändigt att ti
digareHigga ersättningsanskaffningen till budgetåret 1972/73. Anskaff
ningskostnaden bediknas till 500 000 kr. Byggnadssektionens arhetsfar
tyg, som är ett utrangerat tjänstefartyg, fyller inte kraven på sjövärdig
het. Verket anser det nödvändigt att förfoga över åtminstone ett kom
binerat arbets- och dykarfartyg. Undersökningar om lämplig fartygstyp 
pågk Kostnaden för anskaffning av fartyget uppskattas till ca 1 milj. kr. 

för ett vart av budgetåren 1973/74 o;;h 1974/75. Totalt beräknas inves
teringskostnaderna för lotsbåtar och distriktsfartyg stiga från 1,7 milj. kr. 

budgetåret 1971/72 till 4 milj. kr. budgetåret 1976/77. 

För sjöräddningsändamål avser verket att under budgetåret 1972/73 
bl. a. skaffa en pejlstation för positionsbestämning av nödställda. Efter 
samråd med övriga organ som deltar i sjöräddningsarbetet räknar sjö
fartsverket vidare med att anskaffa en selektortelefonutrustning, inter

fon. Tnvesteringsbchovet uppgår för budgetåret 1972/73 till 200 000 kr. 

Deccastationerna behöver ett årligt anslag för fortlöpande förnyelse 
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av utrustningen om 500 000 kr. Under budgetåren 1973/74-1976/77 
ökar medelsbehovet till 1,5 milj. kr. per år. ökningen sammanhänger 
med att ca 4 milj. kr. avses investerade för att konvertera norrlandsked
jorna till den sändningskombination som övriga kedjor har. 

Sjökartläggning 

Verket räknar med betydande ökningar i investeringsvolymen för ob
jektgruppen Sjökartläggning. Resultatet av årets avtalsförhandlingar och 
de nya arbetstidsbestämmelsema har särskilt stor genomslagskraft i fråga 
om sjömätningen som har ca 65 % ställtid och endast ca 35 % effektiv 
mätningstid. Detta gör det nödvändigt från kostnadssynpunkt att ytterli
gare effektivisera mätningsarbetet och förbättra materielens driftsäker
het. Sådana åtgärder förutsätter betydande investeringar i fartyg och 
utrustning. Den elektroniska apparaturen för sjömätning utvecklas 
snabbt. Flera av sjömätningens fartygsenheter måste med hänsyn till ål
der och förslitning utrangeras snarast. Fortsatt användning förutsätter 
reparationer och modernisering i en utsträckning som inte är ekonomiskt 
försvarbar. 

Av det totala investeringsbeloppet för sjömätningsfartyg och båtar 

under perioden 1972/73-1976/77, 29,3 milj. kr., faller 13 milj. kr. på 
ett större sjömätningsfartyg för kustsjömätning och 5 milj. kr. på ett 

mindre sjömätningsfartyg som avses tjäna som ledarfartyg och basfartyg 
för till omfattningen begränsade men ofta brådskande civila och militära 
sjömätningsuppdrag. Drygt 2 milj. kr. avser mindre ledarmotorbåtar, 
husbåtar och rekognoseringsbåtar, sammanlagt åtta enheter, samt 1,7 
milj. kr. lätta fortgående mätningsbåtar. Beträffande de sistnämnda 
framhålls att förslitningen är kraftig, vilket medför behov av kontinuer
lig förnyelse. För budgetåret 1972/73 begärs 7,8 milj. kr., varav 6,3 
milj. kr. avser sjömlitningsfartyg och båtar, 1,1 milj. kr. utrustning för 
sjömätning och 400 000 kr. utrustning för sjökortsframställning. I inves
teringsbeloppen för sjömätningsfartyg och båtar ingår ersättningsanskaff
ning av fast utrustning, såsom apparatur för elektronisk positionsbestäm

ning och för avståndshållning m. m. 

lsbrytarfartyg 

Som framgått av redogörelsen för verksamhetsplanen under den all

männa sjöfartsöversikten tar sjöfartsverket i sitt investeringsprogram för 
femårsperioden 1972/73-1976/77 upp anskaffning av ytterligare två 

havsisbrytare samt en för Vänern avsedd mindre isbrytare. Av havs
isbrytarna bör den ena vara av samma storlek som den som nu är under 
byggnad i Finland, dvs. på 22 000 hkr, och den andra av Njord-typ 

eller på 12 000 hkr. De totala kostnaderna för isbrytarmateriel under 

perioden anges till ca 160 milj. kr. 
För den isbrytare som är under byggnad och som väntas bli levererad 
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under budgetåret 197 4/7 5 har betalningsansvaret i samband med regle
ringen av den finska statsskulden till Sverige övertagits av finska staten. 
Endast kontrollkostnader samt kostnader för vissa mindre tilläggsbeställ
ningar upptas därför i sjöfartsverkets medelsframställning. 

För budgetåret 1972/73 begärs 16,8 milj. kr., varav 6 milj. kr. av
ser en ny Vänernisbrytare och 10 milj. kr. en ny havsisbrytare. To
talkostnaden för den förra har angetts till 12 milj. kr. och för den se
nare till 84 milj. kr. 

Utrustning för fartygsverksamhet 

Teknisk utrustning för tillsynsarbetet i fartyg har hittills varit av rela
tivt enkel beskaffenhet. Kostnaderna för sådan utrustning har också varit 

så begränsade och av sådan natur att de ansetts böra belasta driftsan
slagen. Med hänsyn till dels fartygens tilltagande tekniska komplexitet, 
dels nya krav i tillsynsarbetet - exempelvis beträffande buller i fartyg -
dels kraven på en effektivisering av det praktiska tillsynsarbetet, räknar 
verket numera med att anskaffa mer kvalificerade tekniska hjälpmedel 
i tillsynsarbetet. Dessa hjälpmedel kommer i många fall att ha så lång 

livslängd och så hög anskaffningskostnad att de bör invärderas på sjö
fartsverkets fond. För perioden 1972/73-1976/77 har för ändamålet 
upptagits 50 000 kr. per budgetår. 

Statliga fiskehamnar och farleder 

För statliga farleder räknar verket med ett investeringsbehov av ca 
300 000 kr. per år. Punktvisa fördjupningar, såsom unda'nskaffande av 
friliggande stenblock och sandbankar eller breddning av farleder i trånga 
passager, är i vissa fat.I nödvändiga för att tillgodose sjösäkerheten. Från 
säkerhetssynpunkt är det bl. a. angeläget att inom skärgårdsområdena i 
möjligaste mån avlasta de stora farlederna från trafiken med fritidsbå
tar. Verket planerar därför att projektera och anordna särskilda leder 
för fritidsbåtar i lämpliga områden. 

Återställande av havererade tillgångar 

För återställande av sjöfartsverkets tillgångar, som förstörts eller ska
dats genom haveri, brand e. d., upptas fr. o. m. budgetåret 1972/73 ett 
årligt investeringsbelopp om 200 000 kr. 

Remissyttrande 

Arbetsmarknadsstyre/sen har avgivit det yttrande som redovisas under 
rubriken Vägväsendet (s. 74). 
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Departcmcntschden 

Sjöfartsverket har beräknat medclsförbmkningen under anslaget Sjö
fartsmatericl m. m. för budgetåret 1972173 till 38,5 milj. kr. Som fram
går av invcsteringsplanen för kommunikationsverken har jag förordat 

en investcringsram av 17 milj. kr. Detta innebär en ökning av medels

förbrukningen med nära 4 milj. kr. i förhållande till innevarande bud

getår. 
Av följande sammanstmlning framgår hur investeringarna under n1is

ta budgetår i stort beräknas komma att fördela sig på de olika objekts

gruppcrna. Sammanställningen visar även utfallet för budgetåret 1970171 

och den beräknade medelsförbrukningen för innevarande budgetår. 

1970/71 1971i72 1972/73 
Utfall Beräknad Verket Departements-

tusental kr. chefen 

Sjösäkerhet 13 607 8 900 13 300 8 000 
Sjökart läggning 1 703 2400 7 830 2100 
lsbrytarfartyg 7 600 1 700 16 800 6 800 
Statliga fiskehamnar 
och farleder 100 300 50 
Utrustning för fartygs-
verksamhet 50 50 
Återställande av have-
rerade tillgångar 200 

22910 13100 38 480 17 000 

För objektsgrupperna Sjösäkerhet och Sjökartläggning förordar jag så
ledes en mcdelsförbmkning av sammanlagt 10,1 milj. kr. Detta bör med
ge en fortsatt automatisering av fyrväscndct i takt med den naturliga 
personalavgången samt möjliggöra nödvändiga erslittningsinvcstcringar. 

För objektsgruppen lsbrytarfartyg har jag, i överensstämmelse med 

vad jag anfört i proposition (1971: 126) angående utbyggnad av Troll
hätte kanal m. m., beräknat 6 milj. kr. för en för vänernförhållanden 
avpassad isbrytare. Totalkostnaden för en sådan har - som framgår av 

det föregående - beräknats till ca 12 milj. kr. 
Det av hamnutredningen hösten 1971 avlämnade betänkandet Vinter

sjöfart har nyligen remissbchandlats. I avvaktan på att beredning ägt 

rum av betänkandet är jag inte beredd att ta stiillning till frågan om 

en ny havsisbrytare utöver den som nyligen beställts. 

För statliga fiskehamnar och farleder samt för utrustning för fortygs

vcrksamhet beräknar jag slutligen sammanlagt 100 000 kr. 

Anslaget till Sjöfartsmateriel m. m. bör beräknas med hiinsyn till att 

en marginul utöver investeringsramen bör finnas för att möjliggöra en 
av konjunkturmässiga eller andra sktil påkallad ökning av mede1sför

brukningcn under nästa budgetår. 
Med hänvisning till vad jag sålunda anfört förordar jag att medel 

anvisas enligt följande anslagsberäkning. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartcmentet 293 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1972/73 
10 % marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1.7.1972 

Erforderligt anslag budgetåret 1972/73 

milj. kr. 

17,0 
1,7 

--0,2 

18,5 

Med hänsyn till omfattningen och karaktären av sjöfartsvcrkcts in

vesteringsverksamhet förordar jag att verket på samma sätt som tidiga

re erhåller ett beställningsbemyndigande om 5 milj. kr. gällande leve

ranser av sjöfartsmateriel under budgetåret 1974/75. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

1. till Sjöfartsmateriel m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

investeringsanslag av 18 500 000 kr.; 

2. medge att sjöfartsverket lämnas det beställningsbemyndigande 

jag förordat i det föregående. 

C. FONDEN FÖR SÖDERTÄLJE KANALVERK 

S jöfartsverket 

Med hänvisning t!ll sitt tidigare förslag tar sjöfartsverkct i skrivelse 

den 16 augusti 1971 ånyo upp frågan om en utbyggnad av &idertälje 

kanal och mälarfarlederna till att motsvara ett djupgående av 6,8 m vid 
medelvattennivå. Kostnaderna för arbetena i kanalen beräknas i 1971 

års prisnivå uppgå till 23,5 milj. kr. fördelade över en treårsperiod. För 

budgetåret 1972/73 begär verket 7,5 milj. kr. 

Dcpartemcntschefcn 

Sjöfartsverket har ånyo tagit upp frågan om en utbyggnad av Söder

tälje kanal frän 6 till 6,8 m djupgående vid medelvattenstånd. En redo
visning för projektet lämnades i prop. 1971: 1 (bil. 8 s. 241). 

Den totala kostnaden för enbart kanalutbyggnaden har av sjöfarts

vcrket angetts till 21,5 milj. kr. i 1970 års prisläge. I prop. 1971: 1 erin

rade jag om att i den av sjöfartsverket redovisade trafikvinstkalkylen 

kostnaderna för vissa tillkommande farledsarbeten i Mälaren inte var 

medtagna. Jag ansåg mig av bl. a. detta skäl inte övertygad om att pro

jektet hade den säkra lönsamhet att det vid jämförelse med andra ange

lägna projekt då borde komma till utförande. 

En förnyad bedömning av lönsamheten av den av sjöfartsverket före

slagna fördjupningen har nu skett, varvid även nyssnlimnda farleds

arbcten m. m. inbegripits. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 294 

Vid en framräkning av kostnaderna för hela projektet till 1971 års 
prisnivå framgår att dessa kan beräknas till ca 39,5 milj. kr. enligt föl
jande fördelning (milj. kr.). 

Fördjupning av Södertälje kanal 
Fördjupning av Mätaren 
Merkostnader för Kvicksundsbron 
Fyrbelysning och sjömätning 

23,5 
9,7 
3,8 
2,5. 

39,5 

Prognoser har gjorts baserade bl. a. på energikommittens betänkande 
(SOU 1970: 13) i vad avser mineraloljeförbrukningen samt på uppgif

ter från olika industrier och på bedömningar av kända utvecklingsten
denser i vad avser övrigt gods. Med hänsyn härtill har en förnyad tra
fikekonomisk bedömning skett. Transportkostnadsbcsparingen under år 

1976, alltså det första året efter färdigställandet, beräknas uppgå till 
7 milj. kr. i 1971 års prisläge. 

För år 1980 beräknas transportkostnadsvinsten till ca 10 milj. kr. 

i 1971 års prisläge. 
Kapitalkostnaderna för hela projektet - dvs. såväl fördjupningen av 

Södertälje kanal som farledsarbetena m. m. - räknade efter en annui

tet om 10 % uppgår till ca 4 milj. kr. Även om man av försiktighetsskäl 
reducerar den angivna trafikvinsten något, synes sålunda den av sjö
fartsverket föreslagna kanalfördjupningen vara ekonomiskt motiverad. 
Jag är således beredd att efter de ytterligare överväganden som före
tagits i fråga om utbyggnadsprojektet och under vissa förutsättningar 
förorda att det kommer till utförande. På staten bör därvid ankomma 
att bekosta kanalfördjupningen samt fyranordningar och sjömätning. 
dvs. sammanlagt ca (23,5 + 2,5) 26 milj. kr. De aktuella arbetena be
döms fördela sig på en treårsperiod. Den på staten ankommande kost
naden under nästa budgetår kan beräknas till 7,5 milj. kr. Ett belopp 
av denna storlek bör anvisas under anslaget till Fonden för Södertälje 

kanalverk. Investeringarna i kanalen torde få förräntas via kanalavgif

terna och övriga statliga insatser via de allmänna sjöfartsavgifterna. 
Mitt förslag bygger på förutsättningen att berörda landsting och 

kommuner själva svarar för övriga följdinvesteringar i mälarfarleden 
m. m. Jag avser att senare föreslå Kungl. Maj:t att ge sjöfartsverket 
i uppdrag att träffa uppgörelse med angivna intressenter om deras med

verkan såvitt avser farledsarbetena och andra åtgärder för att säkra 
framkomligheten i Mälaren. Vad gäller merkostnaderna för att utforma 

landsvägsbron över Kvicksund så att den medger passage av fartyg 
med det större djupgåendet förutsätter jag att en liknande överenskom

melse träffas mellan statens vägverk och intressenterna. 
Med hänsyn till förekomsten av olje- och i någon mån kemikalie-
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transporter avser jag vidare att låta utreda frågan om behovet från mil
jöskyddssynpunkt av ytterligare trafik- och säkerhetsföreskrifter. 

Med hänvisning till det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t fö
reslår riksdagen 

att till Fonden för Södertälje kanalverk för budgetåret 1972/73 
anvisa ett investeringsanslag av 7 500 000 kr. 

Vad föredraganden sålunda med instämmande av stats
rådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t 

Konungen. 
Ur protokollet: 

Britta Gyl/ensten 
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Register 

Sid. 
I Översikt 

DRIFTBUDGETEN 

Sjätte l11m1dtite/11 

A. Kommunikationsdepartementet m. m. 

21 Kommunikationsdepartementet 
22 Kommitteer m. m., därav hälften att avräknas mot 

automobilskattemedlen 
22 Extra utgifter 

B. Vägväsendet 
42 Allmän översikt över utvecklingen 
92 Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifter, att avräknas 

mot automobilskattemedlen 
93 Drift av statliga vägar, att avräknas mot 

automobilskattemedlen 
94 Byggande av statliga vägar, att avräknas mot 

automobilskattemedlen 
95 Bidrag till drift av kommunala vägar och gator, 

att avräknas mot automobilskattemedlen 
96 Bidrag till byggande av kommunala vägar och 

gator, att avräknas mot automobilskattemedlen 
97 Bidrag till drift av enskilda vägar m. m., att 

avräknas mot automobilskattemedlen 
99 Bidrag till byggande av enskilda vägar, att 

avräknas mot automobilskattemedlen 
100 Tjänster till utomstående, att avräknas mot 

automobilskattemedlen 
100 Avsättning till statens automobilskattemedelsfond 

c. Trafiksäkerhet 
Statens trafiksäkcrhetsverk: 

102 Förvaltningskostnader, att avräknas mot 
automobilskattemedlen 

107 Uppdragsverksamhet, att avräknas mot 
au tomobi !skattemedlen 

110 Registrering av motorfordon 
111 Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid 

järnvägskorsningar, att avräknas mot automobil-
skattemedlen 

Anslag kr. 

5 968 000 

2 730 000 
430 000 

9128 000 

5 120 000 

914 800000 

725 470 000 

144 130 000 

331000000 

60 000 000 

23 400000 

10030 000 
1 000 

2213 951000 

12 418 000 

17 400 000 
l 000 

6 500 000 
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l 12 Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande, att avräknas mot automobilskattemedlen 

115 Kostnader för nytt bilregister m. m., att avräknas 
mot automobilskattemedlen 

D. Sjöfart 

Sjöfartsverket 

120 Allmän översikt över utvecklingen 
144 Farledsverksamhet, exkl. isbrytning 
145 Isbrytning 
.145 Fartygsverksamhet 
146 Övrig verksamhet 

Övriga sjöfartsändamål 

147 Handelsflottans pensionsanstalt 
165 Bidrag till vissa resor av sjöfolk 
166 Avsättning till handelsflottans välfärdsfond 
.167 Understöd åt skärgårdsrederier m. m. 

E. Institut m. m. 
169 Transportnämnden, därav tre fjärdedelar att avräknas 

mot automobilskattemedlen 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: 

171 Förvaltningskostnader 
175 Underhåll av materiel m. m. 
176 Nyanskaffning av instrument m. m. 
178 U ppdrag3verksamhet 
179 Väderlekstjänst för luftfarten 
181 Bidrag till väderleksstationer i Nordatlanten och på 

Grönland m. m. 
182 Statens väg- och trafikinstitut, att avräknas mot 

automobilskattemedlen 
184 Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning, att 

avräknas mot automobilskattemedlen 
Statens geotekniska institut: 

185 Förvaltningskostnader 
186 U ppdragsverksamhet 
187 Utrustning 
188 Frakt bi dragsnämnden 
189 Transportstöd för Norrland m. m. 
189 Transportstöd för Gotland 
190 Transportforskningsdelegationen, att avräknas 

mot automobilskattemedlen 

F. Diverse 

192 Ersättning till statens järnvägar för drift av icke 
lönsanuna järnvägslinjer m. m. 

2 2CO 000 

26 193 000 

64712 000 

99 100000 
30 145 000 
9 920000 

420 000 

I 000 
365 000 
650 000 
650000 

141251 000 

1692000 

23 561 000 
1 179 000 

400 000 
4 550 000 

10468 000 

l 576 000 

5 323 000 

200 000 

2 668 000 
3 141 000 

100 000 
535 000 

42 500 000 
2 100 000 

6 375 000 

106 368 000 

322 000 000 
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194 Ersättning till trafikföretag för drift av icke lönsamma 
busslinjer, att avräknas mot automobilskattemedlen 14 550 000 

196 Ersättning till postverket för befordran av tjänste-
försändelser, därav 2 725 000 kr. att avräknas mot 
automobilskattemedlen J 57 000 000 

197 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar 
m.m. 

t 99 Beredskap för civil luftfart 
199 Kostnader för visst värderingsförfarande 
200 Kostnader för riskgaranti till Scandinavian 

1 871 000 
800000 
40000 

Airlines System 1 000 

496262 000 

Summa för driftbudgeten 3 031 672 000 

KAPIT ALBUDGETEN 
201 Investeringsplan för kommunikationsverken}m. m. 

I. Statens affärsverksfonder 
A. Postverket 
206 Posthus m. m. 41 000000 
215 Dcpartementschefen 

B. Televerket 
218 Teleanläggningar m. m. 777 600000 
233 Departementschefen 

c. Statens järnvägar 
236 Järnvägar m. m. 342 200 000 
258 Dcpartementschefen 

D. Luftfartsverket 
262 Flygplatser m. m. 88 000 000 
276 Departemen tschefcn 

IV. Statens utlåningsfonder 
279 Statens lånefond för den mindre skeppsfarten 1 000 
279 Departementschefen 

v. Fonden för låneunderstöd 
280 Garanti till Aktiebolaget Aerotransport för 1971 /72 15 000 000 

IX. Diverse kapitalfonder 
281 Statens vägverks förrådsfond: Vägmaskiner m. m. 56 200000 
285 Departementschefen 
287 Sjöfartsverkets fond: Sjöfartsmateriel m. m. 18 500 000 
292 Departementschefen 
293 Fonden för Södertälje kanalverk 7 500 000 
293 Departcmentschefen 

Summa för kapitalbudgeten 1346 001000 

Totalt för kommunikationsdepartcmentet 4 377 673 000 

ESSELTE TRYCK, STOCKHOLM 1971 712196 







Bilaga 9 till statsverkspropositionen 1972 

Finansdepartementet 

ÖVERSIKT 

Finansdepartementets verksamhet avser främst beredning av frågor 

om ekonomisk politik och skattepolitik samt samordning i övrigt av frå

gor som rör statens budget. Vidare omfattar verksamheten frågor om 

arbets- och anställningsvillkor i allmän tjänst samt personaladministra

tiva och personalpolitiska frågor för statens arbetstagare. Till finansde

partementet hör ett antal förvaltningsmyndigheter med uppgifter som 

omfattar bl. a. rationalisering och revision, statistikproduktion, skatte

administration samt lokalförsörjning. Till departementets verksamhets

område hör även skatteutjämningsbidrag till kommunerna och frågor 

om presstöd och samhällsinformation. 

Verksamheten inom departementets område har under de senaste åren 

fdimst inriktats på åtgärder för att underlätta effektivisering och rationa

lisering av den statliga verksamheten. Förbättrade metoder har utveck

lats för budgetering, redovisning och revision inom statsverksamheten. 

En ny organisation för redovisning och revision genomförs. Den statliga 

statistiken har byggts ut. Myndigheterna inom departementets område 

organiseras om successivt och ges en modern o<.:h slagkraftig organisa
tion. Ett centralt verk för ledning av beskattnings-, uppbörds- och folk

bokföringsväsendet, riksskattevcrket, har kommit till år 1971. Personal

utbildningen har byggts ut och resurserna för personaladministrativa frå

gor har förstärkts väsentligt i samband med organiserandet av statens 

personalnämnd den ·1 juli 1971. Vidare har åtgärder vidtagits för att för

bättra dagspressens ekonomiska villkor o<.:h samhällsinformationen. 

För nästa budgetår utgör skatteutjämningsbidragen till kommuner

na liksom under de senaste åren den största utgiftsposten. Utgifterna för 

dessa bidrag ökar med 150 milj. kr. till sammanlagt 2 030 milj. kr. Den 

största anslagsökningen avser det belopp om 500 milj. kr. som prelimi

närt beräknas för kompensation till kommunerna med anledning av 

skatteomläggningen år 1971. 

Utgifterna inom finansdepartementets verksamhetsområde ökar för 

nästa budgetår med 952,9 milj. kr. Det totala anslagsbehovct för depar

tementets verksamhetsområde uppgår till 3 717,9 milj. kr. 

1 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 9 

Prop. 1972:1 
Bilaga 9 



Prop. 1972: 1 Bilaga 9 Finansdepartementet 2 

Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m.m. 

Skatteutjämningsbidraget till kommunerna har till syfte att utJamn_a 

skillnaderna i den kommunala skatteutdebiteringen i olika delar av lan

det. Bidragen utgår både för att kompensera ett bristande skatteunder

lag i kommunerna och för att mildra effekten av en hög kommunal 

utdebitering. Skatteutjämningssystemet är ett av de främsta medlen 
för att skapa en i möjligaste mån likvärdig kommunal service i olika de

lar av landet. Bidragen är av väsentlig betydelse inte minst för norr

landskommuncrna och för glesbygdskommuner i andra delar av landet. 

Genom utvecklingen av det kommunala skatteunderlaget och höjda 

kommunala utdebiteringar har statens utgifter för skatteutjämningsbi

dragen ökat kraftigt under senare år. Det sammanlagda beloppet un

der vart och ett av åren 1966-1972 för skatteutjämningsbidrag fram

går av följande sammanställning. 

Skatteutjämningsbidrag till kommunerna åren 1966-1972 (milj. kr.) 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

1 052 I 157 I 307 1 460 .1 608 I 781 I 938 

Av bidragsbeloppet för år 1972 faller 164 milj. kr. på kommuner, 

89 milj. kr. på församlingar och 684 milj. kr. på landsting. 

De relativt sett största beloppen för skatteutjämningsbidrag utgår till 

de fyra nordligaste Einen och Gotlands län. Det genomsnittliga belop
pet av skatteutjämningsbidrag per invånare utgör sålunda för år 1972 
i Norrbottens län 1 049 kr., i Jämtlands län 1 036 kr., i Västerbottens 
län 845 kr., i Västernorrlands län 674 kr. och i Gotlands län 815 kr. 
Förhållandevis stora belopp faller även på Kalmar län, 405 kr., och 
Gävleborgs län, 401 kr. För fäncn i övrigt varierar beloppen mellan 
J 9 och 324 kr. per invånare. 

Det totala skatteutjämningsbidraget uppgick, räknat i kronor per 

skattekrona, år 1971 till i genomsnitt 2, 16 kr. för hela riket. Medel

utdebiteringen i hela riket uppgick samma år till 22,54 kr. per skatte

krona. Sett som ett genomsnitt för hela riket svarade alltså skatteut

jämningsbidragen för inemot J 0 O/o av kommunernas inkomster angiv

na såsom medelutdebitering. Det totala skatteutjämningsbidraget ut

tryckt i kronor per skattekrona varierade år 1971 avsevärt mellan länen. 

Den högsta siffran, 10,77 kr., noterades för Jämtlands län att jämföra 
med den totala utdebiteringen i länet 23,87 kr. Motsvarande tal för 

Norrbottens län var 9,69 kr. resp. 22,96 kr., för Västerbottens län 7,96 

kr. resp. 23,06 kr., för Gotlands län 9,05 kr. resp. 25,69 kr. och för 

Västernorrlands län 6,86 kr. resp. 22,81 kr. Lägsta bidrag fick stor

stadslänen där bidrag uttryckt i kronor per skattekrona utgick med 
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0.14 kr., 0,45 kr. och 0, 72 kr. för Stockholms, Malmöhus resp. Göte

borgs och Bohus län. 
Anslagl!t till skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m. är i 

riksstaten för innevarande budgetår upptaget med 1 880 milj. kr. För 
budgetåret 1972/73 beräknas anslaget till 2 030 milj. kr. Anslagslikning
en utgör således 150 milj. kr. 

Rationalisering och revision 

För nästa budgetår föreslås ökade insatser i syfte att effektivisera de11 
statliga verksamheten. Riksrevisionsverkets resurser för förvaltningsre
vision förstärks och utvidgas till att omfatta områdena social verksam
het, samhällsplanering och allmän förvaltning. För detta syfte inrättas 
en tredje revisionsavdelning den 1 juli 1972. Vidare ökas verkets resur- · 

ser för att införa nya metoder och tekniker för verksamhetsplanering, 
budgetering, redovisning och revision inom statsförvaltningen. lnom 
redovisnings- och revisionsområdet genomförs under riksrevisionsverkets 
ledning successivt den av statsmakterna år 1967 beslutade organisa
tionen. Denna innebär bl. a. att utbetalning och redovisning för ett an
tal myndigheter ombesörjs av en redovisningscentral, som administra
tivt knyts till en i gruppen ingående myndighet. För redovisningen 
används ett ADB-system (system S). I anslutning till redovisningscen
tralcrna organiseras revisionskontor som normalt svarar för revision av 
myndigheterna inom gruppen. 

Förslag om anslag till statskontoret kommer att läggas fram senare. 

Statistikproduktion 

Efterfrågan på statistisk information har ökat kraftigt under senare 
år. För att tillgodose denna efterfrågan har den offentliga statistikpro
duktionen byggts ut och moderniserats i väsentlig utsträckning. Moder
niseringen har avsett säväl statistikens innehåll som produktionsproces
sen, där anviindningen av ADB fått allt större betydelse. 

För nästa budgetår föreslås ytterligare utbyggnad av den offentliga 
statistiken. Medel har beräknats för utbyggnad av bl. a. lagerstatistiken 
för industrin, prisindex, nationalräkenskaper, arbetskraftsundersökningar 

samt utbildningsstatistik. Vidare föreslås att statistiska centralbyrån skall 
genomföra politiska opinionsundersökningar. 

Som ett led i de regionalpolitiska strävandena och för att minska 
trycket i stockholmsregionen har en allt större del av statistiska central
hyråns verksamhet förlagts till produktionsfilialen i Örebro. Under in

nevarande budgetår beräknas ca 580 personer vara sysselsatta vid öre
brofilialen. 
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Skatte- och kontrollväsen 

I syfte att förstärka och effektivisera skatteförvaltningen inrättades 
den 1 januari 1971 riksskatteverket för den centrala ledningen av be

skattnings-, uppbörds- och folkbokföringsväsendet. Huvuduppgiften för 
verket inom skatteområdet är att få till stånd en effektiv, rättvis och lik
formig beskattning. Detta avses uppnås genom en utbyggd kontroll
funktion, genom råd och anvisningar till myndigheter och allmänhet 
samt genom en kontinuerlig anpassning av organisation och arbetsformer 

inom skatteväsendet till utvecklingens krav. För nästa budgetår föreslås 
ökade resurser för bl. a. revision och kontroll samt utbildning och in
formation. Vidare lämnas en redovisning av frågan om inrättandet av 
ett centralt personregister. 

ökade resurser föreslås för tullverket nästa budgetår för bl. a. olje
bekämpning, bevakning vid Arlanda i samband med tillkomsten av en 
ny charterhall samt för en organisatorisk fö;stärkning i Stockholm och 
Helsingborg. 

Stöd till dagspressen 

1 syfte att skapa existensbetingelser för en allsidig press och vidmakt
hålla en fri opinionsbildning vidtogs för ett par år sedan åtgärder för 
att främja dagspressens ekonomiska villkor. Dagstidningsföretag fick 
möjlighet att erhålla statliga lån på fördelaktiga villkor bl. a. till investe

ringar. En samdistributionsrabatt infördes för att främja samdistribu
tion av dagstidningar. Fr. o. m. budgetåret l 971172 utgår dessutom ett 
direkt stöd till tidningsförctagcns löpande verksamhet i form av ett pro
duktionsbidrag för andratidningar. För nästa budgetår föreslås att ytter
ligare 25 milj. kr. anvisas till pressens lånefond. Förslag om anslag till 
produktionsbidrag och samdistributionsrabatt kommer senare att före
läggas vårriksdagen. 

Personalpolitiska och personaladministrativa frågor 

För nästa budgetår föreslås en fortsatt utbyggnad av statens personal
nämnd (SPN). Särskild hänsyn har härvid tagits till de uppgifter, främst 
i fråga om omplacering av personal, som nämnden ålagts inför den om

lokalisering av viss statlig verksamhet som beslöts vid 1971 års riksdag. 
Förslaget till utbyggnad av SPN avser såväl det centrala kansliet inom 
nämnden som dess regionala organisation. 

Inom statskontoret pågår sedan år 1969 en översyn av den statliga 
personaladministrationen. Översynen fortgår i allt väsentligt enligt pla
nerna. Viss omprioritering av utredningsinsatserna har dock gjorts, fram
för allt med hänsyn till de krav på personaladministrativ information 
som omplaceringsvcrksamheten ställer i samband med omlokaliseringar-
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nas genomförande. Ett nära samarbete i dessa frågor pågår mellan 
statskontoret och SPN. 

Genom beslut den 4 juni 1971 har Kungl. Maj:t föreskrivit att vid 
varje omlokaliseringsmyndighet skall finnas en organisationskommittc 
med uppgift att behandla sådana planerings-, organisations- och miljö
frågor som är direkt avhängiga av omlokaliseringen. I samma beslut har 
föreskrivits att ortskommittecr skall bildas som samrådsorgan i dessa 
frågor mellan myndigheter som skall omlokaliseras till samma ort. Ge
nom kommitteernas tillkomst deltar personalen i omlokaliscringsverk
samheten. 

Kungl. Maj:t har uppdragit åt ortskommittcerna eller organisations
kommittc i de fall diir endast en myndighet skall lokaliseras till viss 

ort all före den 1 februari 1972 inkomma med förslag till tidsplan för 
resp. myndigheters flyttning. 

Personalutbildningsniimnden förstärks för att ökat utrymme skall be
redas för utbildning i fråga om personalsamverkan och arbetsplatsens 

miljö samt inom sådan administrativ verksamhet som hänger samman 
med omlokalisering av myndigheter. 

Under år 1970 fördes omkring 8 000 statligt anställda arbetare över· 
till tjänstemannaanställning. Ytterligare åtgärder har därefter vidtagits 
på detta område. Förhandlingsutredningen har sålunda haft i uppdrag 
att undersöka möjligheten av att införa enhetliga offentligrättsliga reg
ler för alla arbetstagare i offentlig tjänst. I anslutning till förslag från 
utredningen fördes vid årsskiftet 1971/72 även flertalet av de återstå
ende ca 50 000 statliga arbetarna över till tjänstemannaanställning. Här
med har man i huvudsak slopat arbetaranställningen vid statliga myn
digheter. 

Förslag läggs fram för riksdagen om att en nämnd inrättas med upp
gift att råda och vägleda de statliga myndigheterna i frågor om psyko
logiska undersökningar. 

Delegationen för förvaltningsdcrnokrati (DEFF) har under år 1971 
breddat sin verksamhet och i en rapport lagt fram vissa utgångspunkter 
för försöksverksamhet. Inom elva statliga myndigheter förbereds eller 
pågfir i samarbete med DEFF olika former av försöksverksamhct .med 
ökat inflytande för de anställda. Vid flera andra statsmyndighctcr plane
ras motsvarande aktiviteter i resp. myndighets egen regi. Kungl. Maj:t 

har medgivit att försök får ske inom postverkct med beslutande utnäm
ningsnämndcr, i vilka representanter för de anställda skall ingå och 
att inom vissa ungdomsvårdsskolor försök får ske med i vissa fall med
beslutande och i andra fall rådgivande personalrepresentanter i skolornas 
styrelser. 

Sedan år 1966 får myndigheterna ta i anspråk högst 10 kr. per fus-
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anställd och budgetår för åtgärder i personalvårdande syfte. Företags

närnnd har rätt att besluta om användningen av sådana medel. Förslag 
läggs nu fram om en ökning av beloppet per årsanställd till 20 kr. 

Sammanfattning 

Förändringarna inom finansdepartementets verksamhetsområde i för

hållande till riksstaten för budgetåret 1971/72 framgår av följande sam
manställning. Beloppen anges i milj. kr. 

Anvisat Förslag Föränd-
1971/72 1972/73 ring 

DRIFfBUDGETEN 

A. Finansdepartementet m. m. 40,2 49,8 + 9,5 
B. Allmänna centrala ämbetsverk m. m. 222,7 242,9 -1- 20,3 
C. Skatte- och kontrollväsen 323,5 395,5 + 72,0 
D. Bidrag och ersättningar till kommunerna 1 882, l 2 532,0 -1- 649,8 
E. Diverse 126,6 284,4 -/- 157,7 

Summa driftbudgeten 2 595,1 3 504,5 -1- 909,4 

KAPITALBUDGETEN 
Il. Statens allmänna fastighetsfond 101,9 85,4 16,5 
V. Fonden för låneunderstöd 25,0 25,0 
VII. Fonden för förlag till statsverket 35,0 45,0 -t- 10,0 
IX. Diverse kapitalfonder 8,0 58,0 -f- 50,0 

Summa kapitalbudgeten 169,9 213,4 + 43,5 

Totalt för finansdepartementet 2 765,0 3 717,9 + 952,9 

De totala utgifterna beräknas öka med 952,9 milj. kr. Anslagen på 

driftbudgeten ökar med 909,4 milj. kr. och på kapitalbudgeten med 
43,5 milj. kr. Av ökningen på driftbudgeten faller den största delen, 
650 milj. kr., på bidrag och ersättningar till kommunerna. I övrigt avser 
200 milj. kr. täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m. 
avseende löneökningarna från ingången av år 1973 för hela den bud

getfinansierade statsverksamheten utom det militära försvaret och civil

försvaret. På kapitalbudgeten ökar utgifterna huvudsakligen till följd 

av ökat medelsbehov för anskaffning av datamaskiner. 
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Utdrag av protokollet över finansjirenden, hållet inför Hans Maj:t 
Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972. 

Niirvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena 
WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, 
HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, 
ODHNOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LöFBERG, 
LIDBOM, CARLSSON, FELDT. 

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, och statsrådet 
Löfberg anmäler de frågor som gäller utgifterna för budgetåret 1972173 
inom finansdepartementets verksamhetsområde. Departementschcfen 
anmäler därvid de frågor som tagits upp under littera A, B punkterna 

1-14, C, D, E punkterna 1-8 och 15 på driftbudgeten och de frågor 
som tagits upp på kapitalbudgeten samt statsrådet Löfberg de frågor 
som tagits upp under littera B punkterna 15-19 samt E punkterna 9-
14 och 16. Föredragandena anför. 

DRIFTBUDGETEN Sjunde huvudtiteln 

A. FINANSDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Finansdepartementet 

1970171 Utgift 
l 971/72 Anslag 
1972173 Förslag 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 

14 330 852 
15 500 000 
15 760 000 

Reseersättningar (även utrikes resor) 
Expenser 

1971/72 

143 
83 

226 

14 460000 
40000 

120000 
880000 

15 500000 

Beräknad 
ändring 
1972/73 

20 
16 

36 

+ 255 000 
5 000 

+ 25 000 
- 15 000 

+ 260000 
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Den 1 januari 1972 har en kansliorganisation för regeringsrätten inrät

tats. Eftersom departementets befattning med regeringsrättsmålen där

med upphört, minskar medclsbehovet under förevarande anslag med 

J 338 000 kr. I övrigt ökar medelsbehovct under anslaget .med l 598 000 

kr. till följd av lönc- och prisomräkning. 

Med hänvisning till sammanställningen hemsHiller jag att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 

att till Fina11sdeparte111emet för budgetåret 197'2!73 anvisa ett 

förslagsanslag av 15 760 000 kr. 

A 2. Gemensamma ändamål för statsdepartementen 

1970i71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

13 324 328 

17 196 000 

25 400 000 

Från anslaget bestrids kostnader för statsdepartcmentens organisa

tionsavdelning och andra för statsdepartementen gemensamma anord

ningar samt departementens och kornmitteernas lokalkostnader, utgifter 

för expenser avseende inredning och utrustning av lokaler, telefon m. m. 

samt kostnader för tjänstebilar, allt i den mån medel inte anvisas i annan 

ordning. Lokalkostnaderna för utrikes- och försvarsdepartementen be

strids dock från vederbörande departementsanslag. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar (även utrikes r~sor) 
Lokalkostnader 
Kostnader för tjänstebilar 
Expenser 

Därav engångsutgifter 

1971/72 

16 
97 

113 

4 379 000 
14000 
10 000 

8 667 000 
90000 

4 036 000 
( 1 279 000) 

17196 000 

+ 
+ 
+ 

Beräknad 
ändring 
1972/73 

I 
2 

3 

-1- 992 000 
+ 11000 
+ 2000 
+ 7 148 000 
+ 25 000 
+ 26 000 

(- 819000) 

+ 8204000 

För pris- och löneomräkning m. m. beräknar jag 8 004 000 kr., varav 

huvuddelen avser ökade lokalkostnader till följd av ändrade principer 

för hyresdcbiteringen i fråga om statsägda fastigheter. 

Den av statens upplysningsbyrå utgivna publikationen Från departe

ment och nämnder bör få en ny utformning med utökat innehåll och tä

tare utgivningsfrckvens. Jag beräknar medel för bl. a. ytterligare en re-
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daktörstjänst och ökade tryckningskostnader. Upplysningsbyråns press

klippservice bör också förstärkas. Jag räknar medel för ytterligare 

ett biträde och ökade kopieringskostnader. 

I övrigt räknar jag medel för ytterligare ett biträde för personaladmi

nistrationen. Med hänvisning till sammanställningen och vad jag har an

fört förordar jag att anslaget tas upp med 25,4 milj. kr. Jag hemställer 

att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Gemensamma ändamål för statsdeparteme111e11 för budget

året 1972173 anvisa ett förslagsanslag av 25 400 000 kr. 

A 3. Ekonomiska attachcer 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

340 501 

620 000 

700 000 

Från anslaget bestrids utgifter för ekonomiska attacheer. Sådana 

attacheer finns f. n. i Bryssel, Paris och Tokio. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 700 000 kr. Jag hem

ställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Ekonomiska attadu;er för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

förslagsanslag av 700 000 kr. 

A 4. Komrnittcer m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

6 164 755 

6 500 000 

7 500 000 

Reservation 578 729 

Med beaktande av den höjning av kommittearvodena som skett 
fr. o. m. den 1 juli 1971 beräknar jag medelsbehovet för nästa budgetår 

till 7,5 milj. kr. Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett rc

servationsanslag av 7 500 000 kr. 

A 5. Extra utgifter 

1970/71 Utgift 

1971172 Anslag 

1972/73 Förslag 

326 753 

400 000 

400 000 

Reservation 277 004 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag har därvid beräknat medel för bidrag till vetenskapsakademien för 

redigering av I 973 års statskalender. Bidraget skall utgå övergångsvis i 

avvaktan på ställningstagande till formerna för kalenderns fortsatta ut

givning. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1972173 anvisa ett reser

vationsanslag av 400 000 kr. 
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B. ALLMÄNNA CENTRALA ÄMBETSVERK M. M. 

B 1. Kammarkollegiet 

I riksstaten för innevarande budgetår har anslaget Kammarkollegiet 
förts upp med 3 965 000 kr. 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 6 maj 1970. tillkallades 

en utredningsman för att se över kammarkollegiets uppgifter och or

ganisation. Utredningsmannen har hösten 1971 överlämnat sitt betän

kande (Os Fi 1971: 16). Vidare har fondbyråutredningen i ett den 22 

november 1971 överlämnat betänkande (SOU 1971: 82) föreslagit att 

statskontorets fondbyrå överflyttas till kammarkollegiet. Båda betänkan
dena remissbehandlas f. n. l avvaktan på att beredningen av förslagen 

kan avslutas, bör anslaget föras upp med ett preliminärt beräknat be

lopp. Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Kammar

kollegiet för budgetåret 1972/73 beräkna ett förslagsanslag av 

4 000 000 kr. 

Statistiska centralbyrån 

Statistiska centralbyrån (SCB) är central förvaltningsmyndighet för 

den statliga statistikproduktionen och handhar huvuddelen av denna. 

Centralbyrån har dessutom en allmänt samordnande funktion inom stati
stikområdet. Det åligger vidare centralbyrån att utföra folkräkningar 
och vissa andra räkningar och att göra långsiktiga yrkes- och utbild
ningsprognoser. Hos centralbyrån förs bl. a. äktenskapsregistret och fö
retagsregistret. 

Statistiska centralbyrån leds av en styrelse. Chef för verket är en ge

neraldirektör som även är styrelsens ordförande. Verket är organiserat 
på sju avdelningar, nämligen en för areell statistik, en för företagsstati
stik, en för individstatistik, en för planering och samordning, en för ad

ministration och information, en för uppdragsverksamhet och en för 

driftverksamhet. 
Vid centralbyrån var den 1 juli 1971 J 900 personer anställda, varav 

ca 590, företrädesvis personal från driftavdelningen, var placerade i 

Örebro. Därutöver fanns tillfälligt anställd personal, till övervägande del 

inom avdelningen för uppdragsverksamhet. 

Statistiska centralbyrån tillhör de myndigheter som deltar i utred

nings- och försöksverksamheten med programbudgetering. Följande 

programindelning gäller tills vidare för centralbyrån. 

1. Statistik, register och prognoser 

2. Statistisk uppdragsverksamhet 

3. Teknisk uppdragsverksarnhet 
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Programmen Statistik, register och prognoser samt Statistisk uppdrags-
vcrksamhet indelas i följande delprogram. 

a) Jordbruk m. m. 

b) Industri och byggnadsverksam11et 
c) Handel, servicenäringar och priser 
d) Bostäder, andra byggnader och fastigheter 

c) Samhällsekonomi och offentlig förvaltning 
f) Arbetsmarknad 

g) Befolkning och hushåll 
h) Rätts- och socialväsende 
i) Utbildning, forskning och kultur 
j) Befolknings-, yrkes- och utbildningsprognoser 
k) Gemensam metodutveckling, intern och extern samordning 
I) Bibliotek, arkiv och information 
Vidare indelas delprogrammen i löpande verksamhet, intermittenta 

undersökningar och utvecklingsarbete. 
Medel för statistiska centralbyråns verksamhet anvisas under följande 

anslag. 

1. Statistiska centralbyrån: Statistik,· register och prognoser 
2. Statistiska centralbyrån: Statistisk uppdragsverksamhet 
3. Statistiska centralbyrån: Teknisk uppdrags verksamhet 
Anslag 1 är ett förslagsanslag för finansiering av program 1. 

Anslag 2 och 3 är förslagsanslag, som vart och ett tas upp med ett 
formellt belopp på 1 000 kr. Under anslagen redovisas kostnader och 
intäkter för motsvarande program. Intäkter som svarar mot komple
mentkostnader levereras in på särskild inkomsttitel på riksstaten. Ansla
gen får i princip inte belastas. För att lösa tillfälliga eller säsongmässiga 
likviditetsproblem för uppdragsverksamheten under programmen samt 
för att tills vidare tillgodose behov av rörelsekapital disponerar central
byrån en rörlig kredit i riksgäldskontoret på högst 4 milj. kr. för pro
grammet Statistisk uppdragsvcrksamhet och högst 8,5 milj. kr. för pro
grammet Teknisk uppdragsvcrksamhet. 

B 2. StatMiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972173 Förslag 

70169 440 
81340 000 
98 633 000 

Programmet Statistik, register och prognoser avser statistikproduk
tion, samordning av den statliga statistiken, förande av vissa centrala re
gister, prognos- och utvecklingsarbetc inom statistikens område, m. m. 

Statistiska centralbyrån har i sin anslagsframställning delat in verk
samheten under programmet, förutom enligt delprogramindelningen, i 

löpande verksamhet, intermittenta undersökningar och utvecklings
arbctc. Löpande verksamhet avser den löpande statistikproduktionen 
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och registerarbetet. Intermittenta undersökningar gäller större. i regel 
med viss periodicitet återkommande undersökningar. Till utvccklings
arbete hänförs dels utvecklingsprojekt som syftar till att ta fram ny 
statistik, dels projekt som avser mera omfattande förändringar och 
anpassningar av den reguljära statistikproduktionen. Utvecklingen inom 
programmet dels enligt denna indelning, dels enligt delprogramindel
ningen framgår av följande sammanställningar. 

Delprogram 1970/71 1971 /72 1972/73 
Beräknar 

SCB Departe-
ments-
chefen 

a) Jordbruk 3 740 000 3 217 000 4 787 000 4130 000 
Därav intermittenta un-
dersökningar 83 000 

b) Industri och byggnadsverk-
sam het 5 332 000 5 842 000 8 439 000 7 728 000 

c) Handel, servicenäringar 
och priser 6 578 000 6715 000 10 503 000 9 379 000 

Därav intermittenta un-
dersökningar 115 000 

d) Bostäder, andra bygg-
nader och fastigheter 3 563 000 4 265 000 7 802 000 5 383 000 

Därav intermittenta un-
dersökningar 268 000 855 000 380 000 

e) Samhällsekonomi och of-
fentlig förvaltning 8 805 000 JO 819 000 19 073 000 17 561 000 

Därav intermittenta un-
dersökningar 895 000 I 710 000 5 870 000 5 870000 

f) Arbetsmarknad 9 950 000 10 009 000 12 957 000 12 824 000 
Därav intermittenta un-
dersökningar 200 000 

g) Befolkning och hushåll 13 436 000 19 325 000 21815000 14 035 000 
Därav intermittenta un-
dersökningar 10 724 000 16 395 000 15 315 000 9 260 000 

h) Rätts- och socialväsende 4 329 000 3 922 000 7 474 000 5 405 000 
Därav intermittenta un-
dersökningar 210 000 

i) Utbildning, forskning och 
kultur 4 083 000 5 103 000 8 466 000 6 944 000 

j) Befolknings-, yrkes- och 
utbildningsprognoser 2 052 000 2 745 000 4 501 000 3 570 000 

k) Gemensam metodutveck-
ling, intern och extern 
samordning 4194 000 5 029 000 JO 545 000 6 227 000 

I) Bibliotek, arkiv och infor-
mation 3 660 000 3 854 000 7 385 000 5 147 000 

Summa kostnader' 70 376 000 81 220 000 124 122 000 99 708 926 
Avgår intäkter 654 000 375 000 375 000 I 375 926• 

Tillkommer div. gemensamma 
kostnader 495 000 790 000 300 000 

Summa anslag/utfall 69 722 000 81 340 000 124 537 0003 98 633 000 

1 I summa kostnader ingår även kostnader 'som motsvaras av intäkter. Dessa 
kostnader är inte fördelade på delprogram. 

• Härav utgör 1 000 926 kr. ersättning till statistiska centralbyrån från social-
styrelsen, byggnadsstyrelsen och skolöverstyrelsen för vissa kostnader för det ge-
mensamma biblioteket i kvarteret Garnisonen. 

• 1 sin anslagsframställning begär statistiska centralbyrån ett anslag av 
114 340 000 kr. 
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1970/71 1971/72 1972/73 
Beräknar 

SCB Departe
ments
chefen 

Löpande verksamhet 
Intermittenta undersök-

52 620 000 56 972 000 91532000 77 123 000 

ningar 11 702 000 18373000 22565000 15510000 
Utvecklingsarbete 5 400 000 5 500 000 9 650 000 5 700 000 

Summa anslag/utfalI 69 722 000 80 845 000 123 747 000 98 333 000 

Statistiska centra/byrån 

Statistiska centralbyrån framhåller att verksamheten påverkas av och 

måste anpassas till nya och förändrade konsumentbehov som successivt 

framkommer till följd av utvecklingen i samhället och tillgången till 
nya metoder och tekniker att producera statistik. Situationen känneteck

nas enligt centralbyrån av en fortsatt stor efterfrågan på statistisk in

formation med krav på dels ny statistik inom olika områden, dels kvali

tetsförbättring och samordning av befintlig statistik. En rad faktorer på
verkar efterfrågesituationen. Bland sådana faktorer nämns förändringar 

i den statliga politiken. strukturförändringar inom näringslivet och sam

hället i övrigt, krav på bättre underlag och prognoser för samhällsplane

ring och långtidsbedömning. forskning, samhällsdebatt samt ökat inter

nationellt samarbete. 

Som framgår av de nyss redovisade sammanställningarna har central
byrån i sin anslagsframställning redovisat förslag som skulle innebära 

en anslagsökning med 43,2 milj. kr. Centralbyrån har emellertid stan
nat för att föreslå en anslagshöjning med 33 milj. kr. För pris- och 
löneomdikning beräknar verket för hela programmet 17 803 000 kr. 
Av ökningen avser vidare 790 000 kr. centralbyråns kostnader dels för 
driften av system S, dels för medverkan i statskontorcts försöksverk
samhet med ett personaladministrativt informationssystem. Under de 

olika delprogrammen begär centralbyrån medel för bl. a. följande 
ändamål. 

a) Jordbruk 

För en omläggning av statistiken över sysselsättningen inom skogs

bruket begärs 109 000 kr. For utveckling av bl. a. markanvändnings

statistik och husdjursstatistik b.~gärs 400 000 kr. 

b) Industri och byggnadsverksamhet 

För omläggning och utvidgning ~.v industristatistiken, lagerstatistiken 

för industrin samt korttidsstatistiken för varor begärs ytterligare 739 000 
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kr. Vidare begärs 78 000 kr. för en utvidgning av exportenkäterna till 
industrin. I syfte att tillgodose konsumentönskemål om en högre kvalitet 
på och en ökad samordning av den löpande statistiken förordas en 
fortsatt satsning på utvecklingsarbeten inom industristatistiken. 

c) Handel, servicenäringar och priser 

Centralbyrån föreslår att prisstatistiken byggs ut för 690 000 kr. För 
statistik över varutransporter på väg begärs ytterligare 226 000 kr. 
Utvecklingsarbete rörande regional redovisning inom varuhandeln 
pågår inom verket. För löpande produktion fr. o. m. budgetåret 1972/ 

73 begärs preliminärt 182 000 kr. För lagerstatistik för detaljhand
deln krävs 129 000 kr. Centralbyrån föreslår vidare att en ny egna
hemsundersökning utförs till en kostnad av 145 000 kr. För utveck
lingsarbeten inom delprogrammet begär verket 730 000 kr. 

d) Bostäder, andra byggnader och fastigheter 

[ enlighet med den plan för bostads- och hyresundersökningar som 
centralbyrån har upprättat föreslås för år 1972 en utvidgning som inne
bär att undersökningarna skulle omfatta även egna hem och bostads
rättslägenheter. Kostnadsökningen har beräknats till 1 463 000 kr. Ver
ket begär medel för två nya intermittenta undersökningar avseende 

dels avgången ur bostadsbeståndet mellan åren 1965 och 1970, dels 
hushållsstrukturen i nya bostadsområden. Totalkostnaderna för under
sökningarna beräknas till 380 000 kr. resp. 525 000 kr. För utvecklings
arbeten inom delprogrammet beglirs sammanlagt 380 000 kr. 

e) Samhiil/sekonomi och oj fentlig förrnltning 

Nationalräkenskaperna föreslås utbyggda med årliga sammanställ
ningar av input-output tabeller och med förbättrade kvartalsräkenska
per. Förbättringarna beräknas kosta 539 000 kr. För uppsnabbning och 
utvidgning av invcsteringsenkäterna till industrin krävs 126 000 kr. För 
redovisning ur finans- och industristatistiken av de internationella före
tagens verksamhet i Sverige begärs T2 000 kr. En utvidgad redovis
ning ur det centrala företagsregistret beräknas kosta 182 000 kr. och en 

upprustning av registret 345 000 kr. 
Enligt statsmakternas beslut skall en allmän företagsräkning avseende 

år 1972 utföras. I prop. 1971: 1 (bil. 9 s. 16 och 22) redovisades central
byråns förslag och departementschefens ställningstaganden härtill beträf
fande omfattning och förfarande. I fråga om insamlingsförfarandet för
ordar centralbyrån nu att undersökningen genomförs med en postenkät 
till samtliga enheter. Totalkostnaden, som tidigare beräknats till ca 11 
milj. kr., anges nu till 12,8 milj. kr. till följd av det ändrade insamlings
förfarandet och det nya pris- och löneläget. Utgifterna för budgetåret 

1972/73 uppgår till 5,9 milj. kr. 
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Centralbyråns förslag beträffande utvecklingsarbeten inom delpro
grammet omfattar framförallt en satsning på att fullfölja tidigare påbör
jade projekt inom den ekonomiska statistiken, inkl. företagsstatistiken, 
och nationalräkenskaperna. 

f) Arbetsmarknad 

För utvidgning av lönestatistiken för hotell- och restauranganställda 
till att omfatta anställda i företag som ej är medlemmar i arbetsgivar
organisation krävs 84 000 kr. För övrig utbyggnad av lönestatistiken 
inom den offentliga och privata sektorn begär centralbyrån 412 000 
kr. En planerad regional utbyggnad av arbetskraftsundersökningarna be
räknas kosta 353 000 kr. Centralbyrån begär vidare 200 000 kr. för en 
ny intermittent undersökning avseende anknytningen till arbetsmarkna

den hos den del av befolkningen som ej förvärvsarbetar. För utvcck
lingsarbeten inom delprogrammet föreslås 780 000 kr. 

g) Befolkning och /111.1/iål/ 

Centralbyrån föreslår att 221 000 kr. anvisas för en omläggning av 
den löpande befolkningsstatistiken. För att tillgodose behoven av re
gional flyttningsstatistik begärs 250 000 kr. Verket föreslår vidare att 
l milj. kr. anvisas till partisympatiundersökningar. Förslaget innebär 
att sådana undersökningar skall genomföras två gånger årligen, nämli
gen i maj och november med publicering den 15 juni resp. den 15 de
cember, samt under valår dessutom i februari med publicering den 15 
mars. I beloppet ingår dessutom 100 000 kr. för planläggning av en me
todundersökning i anslutning till valet år 1973. Nu pågående utveck
lingsarbete angående statistik över hushållens inköpsplaner beräk

nas vara avslutat i tid för att medge löpande undersökningar fr. o. m. 
år 1973. Centralbyrån föreslår att 932 000 kr. anvisas för detta ändamål. 
För en försöksverksamhet med löpande sociala undersökningar beräknar 
verket 292 000 kr. Till följd av minskad uppdragsvcrksamhet behövs 
ytterligare 250 000 kr. för att täcka kostnaderna för statistikuttag ur 
registret över totalbefolkningen. 

För intermittenta undersökningar inom delprogrammet begär central
byrån 15,3 milj. kr. Av detta belopp avser 8,6 milj. kr. 1970 års folk
och bostadsräkning. Totalkostnaden för 1970 års räkning har på grund 

av det nya pris- och löneläget räknats upp med 2,7 milj. kr. till totalt 
40,2 milj. kr. Centralbyrån föreslår att medel tilldelas verket för utred
ningsarbete under nästa budgetår för att förbereda ett ställningstagande 
rörande en eventuell folk- och bostadsräkning år 1975. Bakgrunden till 
förslaget är att senast år 1974 måste ställning tas till om en ny folk- och 

bostadsr~ikning skall genomföras år 1975 och vilken inriktning och om
fattning den i så fall skall ha. Centralbyrån menar att en förutsättnings
lös utvärdering av folk- och bostadsräkningen 1970 bör göras, varvid 
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alternativa metoder att ge i11formation om de samhällsföreteelser som 

räkningen beskriver bör undersökas. Medelsbehovet för utrcdningsar

betet, inkl. förberedelser för vissa provundersökningar, anges till l,2 

milj. kr. 

Verket har under innevarande budgetår beviljats medel dels för en 

sparundersökning, dels för en internationell inkomstfördelningsstudie. 

l särskild framställning har centralbyrån begärt att de två undersökning

arna skall läggas samman och benämnas Kartläggning av de svenska 

konsumenternas köpkraft och sparande. Det gemensamma projektet ~ir 

kostnadsberäknat till 7,3 milj. kr. 

Centralbyrån föreslår vidare ett antal nya undersökningar till följande 

totalkostnader, nämligen fruktsamhetsundersökning 700 000 kr., tids

budgetundersökning l 440 000 kr., levnadsnivåundersökning 2 255 000 

kr. samt en åldringsundersökning, för vilken någon totalkostnads

beräkning ännu inte gjorts. 

För utvecklingsarbcten under delprogrammet begär centralbyrån 

520 000 kr. för bl. a. fortsatt arbete med projektet levnadsförhållandena 

i samhället. 

lz) Riitts- och socia!l'äsende 

För volymökningar och omläggning av polisstatistiken begärs 159 000 

kr. Anslutningen till rättsväsendets informationssystem kräver en total 

omläggning av domstols-. åklagar- och processtatistiken, kostnadsberäk

nad till 333 000 kr. Anslutningen väntas dock på sikt medföra bespa
ringar. För regionala redovisningar av socialvårdsstatistiken erfordras 

304 000 kr. För beredskap för snabbundersökningar inom delpro

grammet begärs 284 000 kr. 

Centralbyrån föreslår vidare att en ny intermittent undersökning. 

en s. k. mörkcrtalsundersökning i fråga om brottsligheten, genomförs 

budgetåret 1973/74. Under nästa budgetår krävs för planering av en så

dan undersökning 210 000 kr. För utvecklingsarbete inom delprogram

met begärs 720 000 kr. 

i) Utbildning, forskning och kultur 

Medel begärs för anpassning av utbildningsstatistiken till den nya gym

nasieskolan samt för volymökningar i utbildningsstatistiken till följd 

av fler elever. 

För bl. a. en intermittent utvidgning av uppgiftsinsamlingcn till lärar

registret erfordras 140 000 kr. Vart tredje år insamlas uppgifter om ele

vernas ålder i den obligatoriska skolan. Kostnaderna härför uppgår 

1972/73 till 86 000 kr. För forskningsstatistik begärs vidare 524 000 kr. 

För beredskap för snabbundersökningar inom delprogrammet begär ver

ket 284 000 kr. För utvecklingsarbcte föreslås totalt 930 000 kr. 
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i) Befolknings-, yrkes- och utbildni11gsprog11oser 

Centralbyrån har med särskilt erhållna medel gjort undersökningar 
om studie- och yrkesplaner hos nyutexaminerade akademiker. Eftersom 
särskilda medel för ändamålet inte längre kan ·påräknas erfordras ett 
anslag på 487 000 kr. om undersökningarna skall fortgå. Vidare begärs 
medel för regionala befolkningsprojektioner samt för analyser över yr
kesstrukturens förändringar. För utvecklingsarbete begärs 200 000 kr. 

k) Gemensam metodutveckling, intern och extern samordning 

Centralbyrån föreslår anslagsökningar med 946 000 kr. för metod
utveckling, 405 000 kr. för intern utbildning, 300 000 kr. för inrättande 
av en regionalstatistisk grupp samt 250 000 kr. för extern samordning. 

För fortsatt utvecklingsarbete begärs 2 545 000 kr. 

/) Bih/iotek, arkiv och information 

Verket föreslår att ytterligare 1 263 000 kr. anvisas för magnetbands
arkivcring. Härav avser 900 000 kr. dubblering av magnetband av säker
hetsskäl. För förbättrad extern information föreslås 184 000 kr. och för 
intern information samma belopp. För anpassning till det ökade kravet 
på sekretesskydd för lämnade uppgifter krävs 171 000 kr. 

Fyra av de myndigheter som under år 1972 skall flytta till kvarteret 

Garnisonen skall där betjänas av ett gemensamt bibliotek. Myndighe
terna är byggnadsstyrclsen, skolöverstyrelsen, socialstyrelsen och sta
tistiska centralbyrån. Biblioteket kommer att administreras av central
byrån som från de övriga myndigheterna skall uppbära ersättning för 
viss del av bibliotekskostnaderna. Totalkostnaden skall fördelas så att 
centralbyrån står för hmftcn och de övriga myndigheterna för en sjätte
del var. 

Personalfrågor 

1970/71 1971/72 1972/73 
Beräknar 

SCB Departements-
chefen 

Personal 
Handläggande personal 300 315 406 324 
Övrig personal 557 559 555 519 

857 874 961 843 

Statistiska centralbyrån beräknar att ett genomförande av dess för
slag under programmet leder till en ökning av den handläggande per
sonalen med 91 och en minskning av biträdespersonalen med 4. 

2 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 9 
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Departen1c11tschefen 

För nästa budgetår föreslår centralbyrån en ökning av anslaget med 
33 milj. kr. Jag förordar en ökning med ca 17,3 milj. kr. Min beräkning 
framgår närmare av programsammanställningen. Jag vill som bakgrund 
härtill anföra följande, som i allmänhet inte tar siktc på utveeklings

arbetet inom berörda delprogram. 
För delprogrammet jordbruk räknar jag medel i huvudsak enligt 

centralbyråns förslag. 
Under delprogrammet industri och byggnadsverksamhet räknar jag 

medel enligt centralbyråns förslag till förbättring av industristatistiken 
samt lagerstatistiken för industrin. Jag räknar också medel för en ut
vidgning av exportenkäterna till industrin. 

I fråga om delprogrammet handel, servicenäringar och priser begiir 
centralbyrån en utbyggnad av prisstatistiken. Jag har tillgodosett detta 
st1vitt angår producentprisindex m. m. med ett belopp av 174 000 kr. 
För statistiken över varutransporter på väg räknar jag medel enligt 
centralbyråns förslag. Jag räknar även medel enligt centralbyråns för
slag för lagerstatistik och regional redovisning av varuhandelns om

sättning. Byggnadsindexkommitten har i ett den 15 december 1971 
överiämnal betänkande (SOU 1971: 79) lagt fram förslag till nya bygg

nadsprisindex. Förslaget är föremål för remissbehandling. Jag räknar 
i)reliminärt 530 000 kr. för detta ändamål. 

Under delprogrammet bostäder, andra byggnader och fastigheter räk
nar jag medel för en undersökning av avgången ur bostadsbcståndet 
mellan åren 1965 och 1970. 

I fråga om delprogrammet samhällsekonomi och offentlig förvaltning 
föreslår centralbyrån att nationalräkenskaperna byggs ut med mer om
fattande kvartalsräkenskaper samt input-output tabeller. Jag berliknar 
300 000 kr. för dessa ändamål. Jag räknar även medel för utvidgning av 
invcsteringsenkäterna till industrin och för att snabbare resultat från 
dessa skall erhållas samt för en viss upprustning av det centrala företags
registret. 

Centralbyråns förslag rörande den allmänna företagsräkningen för

anleder ingen erinran från min sida. 
Under delprogrammet arbetsmarknad räknar jag medel för en ut

byggnad av statistiken över hotell- och restauranganställdas löner. Jag 
räknar även medel för en regional utbyggnad av arbetskraftsundersök
ningarna. 

1 fråga om delprogrammet befolkning och hushåll riiknar jag medel 
för den regionala flyttningsstatistiken. Förslaget om löpande undersök
ningar av hushållens inköpsplancr bör prövas först niir det pågående 
utvccklingsarbetet har avslutats. Nlir det gäller centralbyråns forslat: om 
att få medel för att genomföra partisympatiundersökningar vill jag erin
ra om att 1970 års riksdag (ABU 1970: 35, rskr 1970: 303) med anled-
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ning av vissa motionsvis framförda krav på åtgärder från Kungl. Maj:ts 

sida för att få till stånd vetenskapligt korrekta politiska opinionsunder

sökningar ansåg att de i motionerna berörda spörsmålen borde prövas 

n1irmare. Åtminstone L n. är jag inte beredd att förorda annan åtgärd 

;i11 att statistiska centralbyrån fr. o. m. nästa budgetår får genomföra 

partisympatiundersökningar enligt verkets förslag. Jag räknar således l 

milj. kr. för tindamålet. Frågan om det finns behov av organiserade kon

takter med avnlimarna av statistik rörande partisympatier, i första hand 

de politiska partierna, eller om det i övrigt kan finnas anledning att kny

ta utomstående till arbetet med partisympatiundersökningarna får tas 

upp senare. 

Centralbyrån föreslår att medel tilldelas verket för utredningsarbete 

rörande en eventuell folk- och bostadsrlikning år 1975. Jag har för av

sikt att föreslå Kungl. Maj:t att uppdra åt centralbyrån att redan under 

innevarande budgetår göra en översiktlig utvärdering av folk- och bo

stadsräkningen 1970 och därvid förutsättningslöst undersöka möjlig

heterna att få fram den för samhlillet behövliga informationen på andra 

viigar och belysa de kostnadsmässiga konsekvenserna härav. Mot denna 

bakgrund rliknar jag inte medel enligt verkets förslag för nästa budgetår 

men har vid avvägningen av medelstilldclningen för utvecklingsarbete 

räknat med kostnader för fortsatt utredningsarbcte i ämnet. 

. Beträffande den s. k. sparundersökningen har centralbyrån under in

nevarande budgetår beviljats '.! milj. kr. för detta ändamål. Centralbyrfm 

har efter en provundersökning konstaterat att en mängd svårlösta pro

blem är förknippade med undersökningar av detta slag. Sålunda har 

svarsbortfallet varit onormalt stort och kvaliteten på lämnade svar för

hållandevis ojämn. Mot bakgrund av detta kommer centralbyrån att 

företa ytterligare en provundersökning under innevarande budgetår. I 
avvaktan på resultatet av denna undersökning räknar jag inte nu medel 

för huvudundersökningen. 

För den internationella inkomstfördelningsstudien !"liknar jag medel 

c11ligt centralbyråns förslag. 

De av centralbyrån föreslagna nya intermittenta undersökningarn<! 

under delprogrammet är alla utom fruktsamhctsundersökningen delar 

av ett större inom verket utarbetat projekt, kallat levnadsförhållandena 

i samhället. Detta projekt, som har en nära anknytning till de undersök

ningar som genomförts för Jåginkomstutredningens r~ikning. är mycket 

komplext och innefattar en mängd problem av metodologisk och annan 

art. Under hösten 1971 har chefen för inrikesdepartementet tillkallat 

en sakkunnig med uppdrag att biträda med att undersöka hur fördel

ningsstudier av det slag som låginkomstutredningen utfört skall Higgas 

upp i framtiden. l uppdraget ingår att inventera tillgänglig statistik och 

annan löpande information som belyser fördelningen och utvecklingen 

av centrala v~ilfänlskomponenter samt att utarbeta förslag till komplet-
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teringar eller förbättringar av informationen i dessa avseenden. Detta 
arbete bör efter hand ge bättre underlag för de prioriteringar av stati

stiken på området som är nödvändiga. Med hänsyn härtill är jag inte 

beredd att nu förorda att någon av de föreslagna intermittenta under

sökningarna kommer till stånd. 
Under delprogrammet rätts- och socialväsende räknar jag medel för 

vissa omläggningsarbcten av polis-, domstols-, åklagar- och proccss

statistiken enligt centralbyråns förslag. 

För de under delprogrammet utbildning, forskning och kultur bcgiirda 

intermittenta utvidgningarna av uppgiftsinsamlingen dels till lärarre

gistret, dels angående elevernas ålder räknar jag medel enligt verkets 

förslag. Jag räknar även medel för anpassning av utbildningsstatistikcn 

till den nya gymnasieskolan. 

Delprogrammet befolknings-, yrkes- och utbildningsprognoser bör 
förstärkas med vissa resurser för undersökningar av studie- och yrkcs
val. För de regionala befolkningsprojektionerna räknar jag medel enligt 

centralbyråns förslag. 

För delprogrammet bibliotek, arkiv och information blir vissa be

sparingar möjliga på personalsidan till följd av den gemensamma biblio

teksdriften inom kvarteret Garnisonen. Centralbyråns förslag till för

stärkning av resurserna för arkivering av magnetband har jag delvis be

aktat. 
Centralbyrån har för samtliga delprogram heglirt sammanbgt 

17,8 milj. kr. för pris- och löneomräkning m. m. Av delta belopp av

ser 9,3 milj. kr. löneomräkning och 4,8 milj. kr. ökade kostnader för 
lokalhyror och kontorsdrift i de nya lokalerna i kvarteret Garnisonen. 
3,7 milj. kr. avser prishöjningar på övriga för verket gemensamma re
surser. Jag beräknar ca 14,2 milj. kr. för dessa ändamål. Centralbyrån 
har vidare begärt 790 000 kr. för ökade kostnader till följd av anslut

ning till det nya statliga redovisningssystemet och det personaladmini
strativa informationssystemct. Jag räknar 300 000 kr. för dessa ändamål. 

I fråga om fördelningen av programmet på löpande verksamhet, inter

mittenta undersökningar och utvecklingsarbete hänvisar jag till den 

särskilda sammanställningen enligt denna indelning. När det gäller ut

vecklingsarbetet bör Kungl. Maj:t liksom hittills efter förslag från st:i

tistiska centralbyrån fastställa dispositionsplan för verksamheten. 

Under åberopande av det anförda hemställer jag att Kungl. l\faj :t 
föreslår riksdagen 

att till Statistiska centra/byrån: Statistik, register oclz prognoser 

för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 98 633 000 

kr. 
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B 3. Statistiska centralbyrån: Statistisk uppdragsverksamhet 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1 000 
l 000 

21 

Under detta anslag redovisas kostnader och intäkter för program

met Statistisk uppdragsverksamhet. Programmet omfattar i huvud~ak 

den betalda statistiktjänsten samt övrig statistisk uppdragsvcrksamhet till 

vilken verksamhet även förts den del av arbetet med de objektiva skör

dcskadeuppskattningarna, skördeskadeskyddets tekniska administration 

samt lantbrukets företagsregister och därmed samordnad statistikproduk

tion som finansieras genom anslag under nionde huvudtiteln. 

Omslutningen av de verksamhctsgrenar som omfattas av programmet 

uppgick under budgetåret 1970/71 till 18,9 milj. kr. Härav hänförde 

sig 12,8 milj. kr. till det objektiva skördeskadeskyddet och därmed 

sammanhängande verksamhet, 4,1 milj. kr. till den centrala statistik

tjänsten samt 2 milj. kr. till övrig uppdragsverksamhct. 

De totala intäkterna fördelade sig på delprogram enligt indelningen 

under programmet Statistik, register och prognoser enligt följande: jord

bruk m. m. 13,0 milj. kr., industri och byggnadsverksamhet 0,5 milj. kr., 

handel, servicenäringar och priser 0,5 milj. kr., bostäder, andra byggna

der och fastigheter 0,4 milj. kr., samhällsekonomi och offentlig förvalt

ning 1,1 milj. kr., arbetsmarknad 0,1 milj. kr., befolkning och hushåll 2, 7 
milj. kr., rätts- och socialväsende 0,3 milj. kr., utbildning, forskning och 

kultur 0,1 milj. kr., befolknings-, yrkes- och utbildningsprognoser 0, 1 

milj. kr. samt bibliotek, arkiv och information 0,1 milj. kr. 

Till programmet Statistisk uppdragsverksamhct har tidigare hört cen

tralbyråns försliljning av uppgifter ur verkets register. Under budget
året har centralbyrån upphört med att sälja individuppgifter för kom

mersiella och liknande ändamål. 

Under programmet redovisas vidare försäljningen av de statistikpaket 

verket utarbetat. Efterfrågan på dessa paket har varit stor och ett antal 
nya produkter planeras, bl. a. ett undervisningsstatistiskt paket och ett 

bostadsstatistiskt paket. 

Statistiska centralbyrån väntar för kommande budgetår en betydande 

ökning i efterfrågan på statistisk uppdragsverksamhet. De nya register, 

t. ex. bitregistret, och registersystem som utarbetats innebär möjligheter 

för centralbyrån att möta denna efterfrågan. 

Resultatmässigt uppvisar den statistiska uppdragsverksamheten ett 

överskott för budgetåret 1970/71. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med ett formellt belopp av 

l 000 kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statistiska centra/byrån: Statistisk uppdragsrerksamhet 

för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

. ; 
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B 4. Statistiska centralbyrån: Teknisk uppdragsverksamhet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1000 
1 000 

22 

Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för programmet Tek
nisk uppdragsvcrksamhet. Programmet omfattar den uppdragsverksam

hct som avser planering och genomförande av intervjuundersökningar 
m. m., maskinell databehandling med programmering, registervård samt 
statistisk metod- och analysservice, dvs. verksamheten vid utredningsin
stitutet (fr. o. m. den 1 juli 1971 även intervjuarenheten), datamaskin

centralen, centralen för manuell databehandling, programmeringscen
tralen, registercentralen (fr. o. m. den 1 juli 1971 databascentralen) samt 
uppdragsverksamhetcn vid metodenheten inom planerings- och samord
ningsavdelningen (fr. o. m. den 1 juli 1971 enheten för statistiska me
toder samt enheten för databehandlingsmetoder). 

Den totala omslutningen av de verksamhetsgrcnar som omfattas a..
programmet uppgick under budgetåret 1970/71 till 41,9 milj. kr. Härav 
h~införde sig 8, 1 milj. kr. till utredningsinstitutet, 4,6 milj. kr. till in

tervjuarenheten, 12,3 milj. kr. till datamaskincentralcn. 6. 7 milj. kr. 
till centralen för manuell databehandling, 5,6 milj. kr. till programmc
ringscentralen, 4,0 milj. kr. till databascentralen och 0, 7 milj. kr. till 
metodenheten vid planerings- och samordningsavdelningen. 

Utredningsinstitutet medverkar vid planeringen och genomförandet av 
intervjuundersökningar och andra statistiska undersökningar och bedri
ver statistisk och annan konsultverksamhet inom området teknisk upp
dragsverksamhet. Under den närmaste framtiden väntas en i stort sett 
oförändrad produktionsnivå. 

Datamaskincentralcn tillhandahåller på servicebasis stans- och data
maskinkapacitet inom ämnesområdet statistik och registervård. Omslut
ningen väntas öka under budgetåret 1971/72 för att däref:er stabilisera 
sig på en något lägre nivå. 

Centralen för manuell databehandling lämnar service i form av bl. a. 
granskning och kodning av material från främst andra enheter inom 
centralbyrån. Genom att i framtiden satsa mer på extern uppdragsverk
samhet räknar centralbyrån med att kunna undvika den ojämnhet i be
läggningen som hittills utgjort ett problem. 

Programmeringsccntralen skall tillgodose behovet av systemarbete 
och programmering inom området för statistik och registervård. Verk

samheten fick under 1970/71 en något mindre omfattning än som för
väntats, men väntas under 1971/72 stabiliseras på en något högre nivå. 

Databascentralen svarar för den tekniska uppbyggnaden och utveck
lingen av databaser samt för uttag och sammanställningar ur registren. 
De kvantitativt sett viktigaste registren är centrala företagsregistrct, ccn-



Prop. 1972: 1 Bilaga 9 Finansdepartementet 23 

trala bilregistret och registret över totalbefolkningen. Efterfrågan pCt upp

gifter ur registren väntas öka successivt. 
Resultatmässigt redovisar den tekniska uppdragsverksamhetcn för bucl

gc:tåret 1970i71 ett överskott. 
Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med ett formellt belopp av 

1 000 kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Statistiska ce11tralbyrä11: Teknisk 11ppdragsverksa111het för 

budgetäret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av l 000 kr. 

B S. Konjunkturinstitutet: Verksamheten i allmänhet 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

2 099 713 
2 245 000 
2 490 000 

Konjunkturinstitutet är ett vetenskapligt forsknings- och utrcdnings
organ med uppgift att följa och analysera den ekonomiska utveck
lingen inom och utom landet, utarbeta prognoser för den svenska eko
nomin och bedriva forskning i anslutning härtill. 

Chef för konjunkturinstitutet är en överdirektör. Institutets uppgifter 
är fördelade på fyra arbetsområden, nämligen ett för konjunkturanalys, 
ett för ekonometri och övrigt metodarbete, ett för forsknings- och ut
redningsarbete i övrigt samt ett för administrativt arbete. 

1971/72 

Personal 
~andläggande personal 18 
Ovrig personal 16 

34 

Anslag 
Lönekostnader I 909 500 
Sjukvård 6 500 
Reseersättningar (även utrikes 

resor) 6 500 
Lokalkostnader 53 000 
Expenser 269 500 

2245 000 

Konjunkturinstitutet 

l. Löne- och prisomräkning 243 000 kr. 

Beräknad ändring 1972 /73 

Konjunktur
institutet 

+ 206000 

+ 42000 
+ 20000 

+ 268000 

Departe
ments
chefen 

+ 188 000 

+ 42000 
+ 15 000 

+ 245000 

2. För översättnings- och diagramritningsarbeten samt för tillsyn av 
biblioteket krävs 25 000 kr. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 9 Finansdepartementet 24 

Departemc11tscl1ef c11 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 
Maj :t föreslår riksdagen 

att till Konj11nkturi11stit11tet: Verksamheten i allmänhet för bud
getåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 2 490 000 kr. 

R 6. Konjunkturinstitutet: Särskilda undersökningar 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

616 359 
670 000 
580 000 

Reservation 344 070 

Från anslaget bestrids utgifter för undersökningar av mera tillfällig 
karaktär rörande konjunkturförhållanden m. m. och för arbete med 
metodstudier och ekonometriska modeller som utförs inom konjunktur
institutet. 

1971/72 Beräknad ändring 197'2/73 

Konjunktur- Departc-
institutet mcnts-

chefen 

Personal 
Handläggande personal 10 + 
Övrig personal 4 

14 + 1 

Anslag 670 000 + 130 000 90 000 

Ko11 j unkt u ri11stit ute t 

Mcdelsbehovet beräknas till 1 030 000 kr. Härav avser 230 000 kr. 
fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete inom konjunkturbarometer
områdct, 90 000 kr. fortsatt arbete med en undersökning av kredit
politikens verkningar, 320 000 kr. metodstudier, 160 000 kr. långtids
analys, 110 000 kr. omläggning och utvidgning av konjunkturprogno
serna, 100 000 kr. systemarbete och maskinbearbetningar samt 20 000 kr. 

lokalkostnader. Reservationen på anslaget vid ingången av budgetåret 
beräknas till 230 000 kr. Genom att ta denna i anspråk begränsas an

slagsbchovct till 800 000 kr. 

Departement schef en 

~1ed hiinsyn till bl. a. att reservationen vid ingå:1gen av hudgctf1ret nu 
kan beräknas bli större än vad konjunkturinstitutet utgått från, förordar 

jag att anslaget förs upp med 580 000 kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Konjunkturinstitutet: Siirskilda undersökningar för bud
getåret 197'2/73 anvisa ett rcservationsanslag av 580 000 kr. 
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B 7. Statskontoret 

I riksstaten för innevarande budgetår har anslaget Statskontoret förts 

upp med 25 105 000 kr. 

r statskontorets organisation ingår provisoriskt en fondbyrå. Med 
stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 29 juni 1964 tillkallade jag en 

utredningsman för att utreda frågan om den framtida förläggningen 

av de arbetsuppgifter som ankom på statskontorets fondbyrå. Förutsätt

ningarna för utredningen ändrades år 1967 genom riksdagens beslut 

om omorganisation av det statliga redovisningsväsendet och revisionen 
(prop. 1967: 79, SU 1967: 82, rskr 1967: 194). Beslutet innebar bl. a. 

att en redovisningscentral och ett revisionskontor inrättades vid stats

kontoret. Utredningen har den 22 november 1971 överlämnat ett be

tänkande (SOU 1971: 82) i vilket föreslås att fondbyrån överflyttas 

till kammarkollegiet. Betänkandet remissbehandlas f. n. I avvaktan 

på att beredningen av de frågor som sammanhänger härmed kan av
slutas bör anslaget föras upp med ett preliminärt beräknat belopp. fag 

hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statsko1110ret 

för budgetåret 1972/73 beräkna ett förslagsanslag av 31 400 000 
kr. 

B 8. Datamaskinccntralen för administrativ databehandling 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 1 000 

1972/73 Förslag 1 000 

Under anslaget redovisas kostnader och intäkter vid datamaskin
centralcn för administrativ databehandling (DAFA), som inrättats den 
1 juli 1970. 

DAF A har till uppgift att inom det statliga området på uppdrag 
utföra administrativ databehandling samt metod- och utvecklingsarbcte 
i samband därmed. I mån av resurser får DAFA även åtaga sig upp

drag från annan än statlig uppdragsgivare. 

Statskontoret är chefsmyndighet för DAF A, som leds av en styrelse. 

Chef är en ADB-direktör. Inom centralen finns tre huvudenheter, näm

ligen en planerings- och utvecldingsenhet, en driftenhet och en admi

nistrativ enhet. Vid DAFA fanns den 1 juli 1971 336 anställda. 

DAFA skall vara ekonomiskt självbärande. För dess drift har endast 

ett formellt anslag av 1 000 kr. anvisats. För att lösa tillfälliga eller 

säsongmässiga likviditetsproblem samt för att tills vidare tillgodose 
behov av rörelsekapital disponerar DAFA en rörlig kredit i riksgälds

kontoret på högst 8 milj. kr. 
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Den totala omslutningen för DAFA:s verksamhet uppgick under bud
getåret 1970/71 till 22,5 milj. kr. Rörelseresultatet blev negativt det 
första verksamhetsåret och ett underskott på 1,5 milj. kr. redovisas. 
huvudsakligen på grund av att ingående mervärdeskatt ej kunnat kom
penseras inom ramen för de fastställda taxorna. Underskottet har tills 
vidare balanserats. 

Avtalskonflikten under början av år 1971 medförde vissa förskjut
ningar i såväl pågående som planerade arbeten. Detta bidrog till att 

den i februari 1971 installerade datumaskinen IBM 360/65 blev lägre 
belagd än beräknat. I och för sig medför denna kraftiga förstärkning 
av maskinkapaciteten initialt en viss överkapacitet. Redan budgetåret 
1971/72 kommer dock denna överkapacitet att betydligt reduceras, 
bl. a. genom att ett antal nya myndigheter ansluts till system S. J\fa. 

skinen beräknas av DAFA vara fullbelagd budgetåret 1972/73. 
Den 1 juli 1971 har nya taxor fastställts mot bakgrund av bl. a. en; 

kraftigt stegrad lönenivå. 
Det balanserade underskottet beräknas kunna täckas redan budgetåret 

1971/72. För budgetåret 1972/73 förväntas ett överskott på 1 milj. kr. 
Statskontoret föreslår att anslaget för nästa budgetår förs upp med 

ett formellt belopp av 1 000 kr. och att den av DAF A disponerade rör
liga krediten i riksgäldskontoret ökas till högst 10 milj. kr. Jag biträder 
statskontorcts förslag och hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Datamaskincentralen för administrativ databehandling för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

B 9. Viss försöksverksamhet inom statsförvaltningen m. m. 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

2 922 505 
4 000 000 

4 000 000 

Från anslaget bestrids bl. a. utgifter för försöksverksamhet med auto
matisk databehandling samt annan försöksverksamhet som bedrivs i ra

tionaliseringssyfte. Anslaget tas i anspråk efter beslut av Kungl. Maj:t i 
varje särskilt fall. Anslaget har anvisats bl. a. för att myndigheter som 
inte själva disponerar medel för ifrågavarande verksamhet vid snabbt 
uppkommande behov skall kunna erhålla medel för ändamålet. Medels
behovet kan t. ex. avse sådana konsulttjänster som Statskonsult AB till
handahåller statliga myndigheter. 

Med hänsyn till anslagets karaktär kan någon säker bedömning av 
medelsbehovet inte göms. Med ledning av utgifterna under föregående 
budgetår och den nu förutsedda omfattningen av verksamheten under 
innevarande budgetår bediknar jag medelsbehovet till oförändrat 4 milj. 
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kr. under nästa budgetår. Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riks

dagen 
att till Viss försöksverksamhei' i11om statsförvalt11i11gen 111. fil. för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 4 000 000 kr. 

Riksrevisionsverket 

Riksrevisionsverkct är central förvaltningsmyndighct för kontroll av 
statens inkomster och utgifter samt av förvaltningen av statsförmögen
hcten. Kontrollen avser främst effektiviteten i statlig verksamhet. Verket 
handhar ocksrt riksbokföringcn och utarbetar statistik över statens fi
nanser. 

I riksrevisionsvcrkets uppgifter ingår bl. a. att öwrvaka att den verk
samhet som faller under dess granskning är anordnad på ett ändamåls
enligt, planmässigt och från allmänt ekonomiska synpunkter tillfreds
ställande sätt. Härvid skall verket särskilt bedöma lönsamheten av 
verksamheten och pröva att verksamheten drivs i effektiva former. Ver
ket skall även granska taxor och avgifter inom statlig verksamhet samt 

formerna för den statliga upphandlingen. 
Vidare skall verket tillse att statens redovisningssystem fungerar ända

målsenligt och att nödviindiga förbättringar vidtas. I detta syfte skall 
verket bl. a. utveckla redovisningssystem och meddela föreskrifter om 
sättet för räkenskapers bokföring och verifiering. 

Det åligger även riksrevisionsverket att anordna och medverka vid ut

bildning av personal för redovisnings- och revisionsverksamhet. 
Riksrevisionsverket leds av en styrelse. Chef för verket är en general

direktör som även är styrelsens ordförande. Inom verket finns fyra av
delningar, en avdelning för planering, samordning och utveckling, två 
revisionsavdelningar samt en avdelning för budget och finansstatistik. 
Vidare finns två byråer, nämligen en revisionsbyrå och en administrativ 
byrå. 

Den sista etappen av verkets omorganisation enligt 1967 års princip
beslut föreslås bli genomförd den 1 juli 1972, då en tredje revisions
avdelning avses inrättas och revisionsbyrån avvecklas. Riksrevisionsver
ket kan därmed täcka in hela statsverksamheten med förvaltningsrevi
sionell verksamhet. 

Vidare föreslås en sammanslagning av avdelningen för budget och 
finansstatistik med planeringsavdelningen utom enheten för utbildning 

och information. Denna enhet föreslås tillsammans med nuvarande 
administrativa byrån och delar av generaldirektörens kansli bilda en ny 
avdelning, kallad avdelningen för ekonomi och administration. Verket 
kommer därigenom att bestå av fem avdelningar, av vilka tre är revi

sionsavdelningar. 
Vid riksrevisionsverket fanns under budgetåret 1970/71 i genomsnitt 

202 anställda, varav 112 utgjorde handläggande persoml. 
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Riksrevisionsverket tillhör de myndigheter som deltar i utrednings

oeh försöksverksamheten med programbudgetering inom statsförvalt

ningen. Följande programindelning gäller för riksrevisio~sverket. 
l. Revision 

2. Prognoser, bokslut, statistik 

3. Utveckling, information, utbildning. 

Verket föreslår att en ny programindelning tillämpas fr. o. m. bud

getåret 1972/73. I huvudsak nuvarande program 2 och 3 sammanförs till 

ett nytt program, benämnt Prognoser, budget. redovisning. Programmet 

Revision berörs inte utom i fråga om vissa förändringar på sektornivå, 

främst till följd av tillskapandet av ytterligare en revisionsavdelning. 

Riksrevisionsverkets verksamhet under programmen finansieras från 

ett förslagsanslag benämnt Riksrevisionsverket. 

B 10. Riksrevisionsverket 

1970171 Utgift 

1971/72 Anslag 

197'2/73 Förslag 

16 733 307 
20 295 000 
26 731000 

(1 000-tal kr.) 

Program 1970/711 

Revision 
Prognoser, budget, 

redovisning 

Summa kostnader 16 549 

Avgår: 
Resurser som tillhanda-

hålls av statskontoret 512 

Tillkommer: 
Blanketter m. m. för andra 

myndigheters behov 597 
Sekretariat för samarbets-

delegationen för för-
plägnadsfrågor 

Summa anslag/utfall 16 634 

1971/72• 1972i73 
Beräknar 

Riksrevi-
sions-
verket 

10 798 15 644 

9 185 12 475 

19 983 28119 

620 688 

680 724 

252 366 

20295 28 521 

1 Kostnaderna har ej räknats om enligt den nya programindelningen. 
• Omräknat enligt den nya programindelningen. 

Departe-
ments-
chefen 

15 294 

11 401 

26 695 

688 

724 

26 731 

Av grundläggande betydelse för riksrcvisionsverkcts verksamhet är 

det beslut som statsmakterna fattade år 1967 angående organisationen 

av den statliga redovisnings- och revisionsverk.samhetcn (prop. 1967: 79, 

SU 1967: 82, rskr 1967: 194). I enlighet med detta beslut inrättas f. n. 

successivt s. k.. redovisningscentralcr, som skall svara för utbetalning 
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och redovisning för ett antal myndigheter. För redovisningen införs etl 
nytt system byggt på ADB (system S). I anslutning till redovisnings
centralerna organiseras rcvisionskontor. Den centrala revisionen genom 
riksrevisionsverket läggs samtidigt om till en effektivitetsinriktad förvalt
ningsrevision. 

Programmet Revision 

Programmet Revision underindelas i delprogrammen allmän förvalt
ningsrevision, speciell förvaltningsrevision och rcdovisningsrevision. På 
delprogramnivå redovisas fr. o. m. budgdåret 1972/73 enligt förslaget 
om ny programindelning den utbildning som har anknytning till revi
sionsverksamheten, liksom remisser, gemensamma funktioner och sär

skilda uppdrag. Allmän förvaltningsrevision syftar till en bedömning a\' 
effektiviteten i statlig verksamhet. Den speciella förvaltningsrevisionen 
omfattar granskning av den statliga upphandlingen samt granskning av 
taxor och avgifter. Redovisningsrevisionens uppgift är att garantera en 
tillförlitlig redovisning och förebygga förluster för statsverket. 

Tyngdpunkten inom programmet Revision ligger på allmän förvalt
ningsrevision. Verksamheten inom revisionsprogrammet koncentreras på 
de områden av statsverksamheten där revisionen bedöms ge största bi
draget till en effektivitetshöjning. 

Verksamheten under budgetåret 1970/71 har haft sin tyngdpunkt på 
allmän förvaltningsrevision och bl. a. varit inriktad på revision av affärs

verken. För innevarande budgetår beräknas ytterligare satsningar på 
detta delprogram medan resurserna för delprogrammet speciell för
valtningsrevision förutses minska något. Inom allmän förvaltningsrevi
sion ökar verksamheten bl. a. för sektorerna utbildning, forskning och 

kultur, affärsverk, försvar och skolväsende. 
För budgetåret 1972173 föreslår riksrevisionsverket en kraftig för

stärkning av resurserna under delprogrammet allmän förvaltningsrevi
sion. ökningen är till stor del föranledd av inrättandet av en tredje 
revisionsavdelning, vars verksamhet skall omfatta social verksamhet. 
samhällsplanering, allmän förvaltning, ekonomi och kontroll. För af
färsverkssektorn föreslås likaså en relativt kraftig ökning. Andra sek
torer där enligt verket de förvaltningsrevisionella insatserna bör inten

sifieras är bl. a. försvar, arbetsmarknad och rättsväsende. Den samman
lagda kostnadsökningen under revisionsprogrammet uppgår enligt ver

kets förslag till drygt 4,8 milj. kr., varav 2,2 milj. kr. är att hänföra tilt 
inrättandet av en tredje revisionsavdelning. 

Programmet Prognoser, budget, redovisning 

I samband med den föreslagna omorganisationen av verket samman
förs i huvudsak de nuvarande programmen Prognos.::r, bokslut, statistik 
och Utveckling, information, utbildning till ett program kallat Progno-
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ser, budget, redovisning. Målet för det nya programmet skall enligt ver
ket vara att skapa förutsiittningar för biittre beslut inom det ekonomi
administrativa området för att därmed höja effektiviteten inom stats
förvaltningen. 

Under det nya programmet kommer verksamheten att omfatta dels 
vissa uppgifter som följer av att verket har hand om den centrala riks
bokföringen, dvs. central bokföring och kontroll under det löpande bud
getåret, bokslutsarbctc samt bedikningar och statistik rörande statens 
inkomster och utgifter, dels utveckling och genomförande av det nya 
ekonomi-administrativa systemet - SEA-systemct - inom statsförvalt

ningen. Till programmet hör också den utbildning som inte ingår i 
revisionsprogrammet. Programmet indelas i delprogrammen ekonomi
administrativ information, SEA-utvcckling, SEA-gcnomförande och drift, 
samt - liksom program 1 - utbildning, remisser, gemensamma funk

tioner och särskilda uppdrag. Verksamheten under delprogrammet 
ekonomi-administrativ information avses på sektornivå omfatta den 
verksamhet som på delprogramnivå f. n. redovisas under programmet 
Prognoser, bokslut, statistik. Verksamheten under budgetåret 1972/ 
73 'inriktas på fortsatt genomförande och utveckling av SEA-systcmet. 
Genomförandet av system S har fördröjts något och beräknas vara 
klart först år 1975. Verket föreslår för nästa budgetlir en ökning av 
resurserna under programmet med 3,3 milj. kr. Förslaget avser bl. a. 
medel för medverkan vid införande av system S vid myndigheter inom 
försvaret samt utveckling av ADB-mtiner för sammanföring och bear
betning av myndighetsdata på riksnivå. 

Under riksrcvisionsverkets myndighetsanslag redovisas vid sidan av 
programmen kostnader för uppgifter i anslutning till det av samarbets
delegationen för förplägnadsfrågor bedrivna arbetet samt utgifter tör 

vissa blanketter. 

Personalfrågor 

1970/71 1971/72 1972/73 
Beräknar 

Riksrevi- Departe-
sions- ments-
verket chefen 

Personal 

Handläggande personal 124 131 162 159 
Övrig personal 113 113 83 83 

237 244 245 242 

Riksrevisionsverket beräknar att dess förslag leder till en ökning av 
handläggande personal med 31 tjänster, samtidigt som övrig personal 
kan minska med 30 tjänster. Den nya revisionsavdelningen beräknas ta i 

anspråk 20 av de nya tjänsterna. Av dessa tjänster föreslås fem inrättas 
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som revisionsdirektör. För den nya planeringsavdelningen beräknas fyra 

nya tjänster. 

Departement sch ej en 

Sedan omorganisationen av den statliga redovisnings- och revisions

verksamheten inleddes enligt beslut av statsmakterna år 1967 har en 

successiv utbyggnad skett av riksrevisionsverkets resurser för förvalt

ningsrevision, som utgör tyngdpunkten inom programmet Revision. För 

nästa budgetår föreslår verket en fortsatt ökning av resurserna för all

män förvaltningsrevision. Förslaget avser dels inrättandet av en t:·cdje 

rcvisionsavdelning, dels en ökad satsning på revision inom i första hand 

affärsverken men även sektorerna försvar, arbetsmarknad m. m. Affärs

verkens verksamhet omfattar ett stort och ekonomiskt betydelsefullt 

område av den statliga sektorn. Hittillsvarande insatser tyder på att 

möjligheterna till effektivitetsvinster är goda och att förvaltningsrevi

sionen är ett lämpligt sätt att initiera förbättringar. En ökning av revi

sionsinsatserna på detta område framstår därför som välmotiverad. Jag 

föreslår en ökning av resurserna för programmet Revision med 

4 496 000 kr. 

Riksrevisionsverkets förslag under programmet Prognoser, budget, re

dovisning innebär en resursförstärkning för fortsatt genomförande och 

utveckling av SEA-systcmet inom statsförvaltningen. Som grund för 

verksamheten inom programmet ligger statsmakternas beslut om försöks

verksamhet med programbudgetering och genomförande av det nya re

dovisnings- och revisionssystcmet i statsförvaltningen. Jag föreslår en för

stärkning av resurserna för programmet med 2 216 000 kr. 

De av verket föreslagna organisatoriska förändringarna och den nya 

programindelningen bör genomföras. Detta innebär bl. a. att fem tjäns
ter för revisionsdirektör bör inrättas. I samband med omorganisationen 

kan det bli nödvändigt att föra tjänster på övergångsstat eller vidta 

andra övergångsåtgärc.Jer. Riksdagens bemyndigande att vidta sådana 

åtgärder bör därför inhämtas. 

Efter samråd mec.J statsrådet Löfbcrg förordar jag att den till riksrevi

sionsverkct knutna samarbetsdelegationen för förpfägnadsfrågor förs 

över till statens personalnämnd den 1 juli 1972. 

Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av programsam

manställningen för riksrevisionsverket. Jag hemställer att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen att 

1) bemyndiga Kungl. Maj:t att vic.J riksrevisionsverket inr;itta 

fem extra ordinarie tjänster för revisionsc.Jirektör. 

2) bemyndiga Kungl. Maj:t att vidtaga de övcrgångsåtgärder som 

behövs med anledning av den förordade omorganisationen. 

3) till Rihsrel'isionsl'erket för budgetåret 1972/73 anvisa ett för

slagsanslag av 26 731 000 kr. 
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B 11. Byggnadsstyrelsen 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

20 829 087 

23 544 000 

30 080 000 

32 

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 

allmänna fastighetsfond som är ställda under styrelsen, att anskaffa lo

kaler för statsmyndigheterna och utreda behovet av statliga byggnads

företag, allt i den mån dessa uppgifter inte ankommer på annan myn

dighet, att efter uppdrag projektera och utföra byggnader för statens 

räkning samt att genom utvecklings- och normeringsarbete verka för 

rationaliseringar och besparingar i fråga om byggande och fastighetsför

valtning för statens räkning. 

Chef för byggnadsstyrelscn är en generaldirektör. Denne har niirmast 

under sig en teknisk direktör, en planeringsdircktör och en ckonomi

dircktör. Styrelsen är organiserad på nio byråer. Dessa är administra

tiva byrån, utredningsbyrån, intendentsbyrån, utrikesbyrån, ekonomi

byrån, utvecklingsbyrån, två projekteringsbyråcr och byggnadsbyrån. 

Vidare finns fem regionala byggnadsförvaltningar. Dessa är förlagda till 

Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Kostnaderna för eko

nomi-, utvecklings-, projekterings- och byggnadsbyråerna, för bygg-

1971/72 Beräknad ändring 1972(73 

Personal 

Handläggande personal 182 
Övrig personal 184 

1366 

Anslag 

Lönekostnader 17 675 000 
Sjukvård 50 000 
Resecrsättningar 480 000 

Därav utrikes resor (30 000) 
Lokalkostnader 2 920 000 

Därav engångsutgifter (324 000) 
Expenser 2 419 000 

Därav engångsutgifter (411 000) 
Bidrag till kontorsdrift och 

bibliotek inom kv. Garnisonen 

23 544 000 

Byggnads
styrelsen 

+18 
+67 

2 +85 

+3 796 000 

+ 115000 

+2 645 000 
(- 249 000) 

' 84000 
(- 169 000) 

+ 834 000 

+7 474000 

1 Härtill kommer 482 tjänstemän på förskottsstat. 
• Inkl. personal för gemensam kontorsdrift inom kv. Garnisonen. 

Departe
ments
chefe.n 

+11 
+59 

"+70 

+3 264000 

+ 50 000 

+2 645 000 
(- 249 000) 
- 235 000 

(- 214 000) 

' 812 000 

+6 536 000 
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nadsförvaltningarna utom underhållssektionerna och för utrikesbyråns 

byggnadssektion bestrids från förskottsstat som fastställs av Kungl. 

Maj :t. Kostnaderna enligt förskottsstaten förs i bokslutet för budgetåret 

över på tillämpliga byggnads- och projektcringsanslag. Verkets kostnader 

i övrigt bestrids från förevarande anslag. 

Byggnadsstyre/sen 

l. Löne- och prisomräkning m. m. 6 379 000 kr. 

2. En tjänst som byggnadsråd för vissa stabsfunktioner ( -:- 100 000 

kr.). 

3. För ökat arbete med rationalisering inom styrelsen och för sckre

leraruppgiftcr vid styrelsens företagsnämnder behövs två tjänster som 

byrådircktör vid administrativa byrån ( -t- 157 000 kr.). 

4. Det fastighetsbestånd som står under styrelsens förvaltning har 

vuxit kraftigt. Som förstärkning av organisationen för fastighetsförvalt

ning föreslås fjorton nya tjänster vid intendentsbyrån och byggnadsför

valtningarna ( + 735 000 kr.). 

5. Den ökade arbetsvolymen inom utrikesbyråns område motiverar 

att byrån förstärks med två tjänster ( + 136 000 kr.). 

6. Medlen för reseersättningar och expenser utom telefon m. m. bör 

räknas upp med 594 000 kr. Av ökningen är 242 000 kr. engångsutgifter 

i samband med inflyttningen i nya lokaler i kv. Garnisonen. 

7. Inom kv. Garnisonen föreslås en för byggnadsstyrelsen, skolöver

styrelsen, socialstyrelsen och statistiska centralbyrån gemensam orga

nisation för kontorsdrift m. m. Organisationen skall svara för gemen

sam reproduktionscentral och telefonväxel, adresstryck, central post- och 

godsmottagning, extern budtjänst, garage och parkering, städning och 

bevakning av lokalerna samt förvaltning och vård av inredning och ut
rustning. Vidare skall organisationen, som föreslås ingå som en enhet 

i byggnadsstyrelsens administrativa byrå, svara för gemensamma lokaler, 

såsom hör- och filmsalar, konferensrum, fritidslokaler och personal

restaurang. Kostnaderna för kontorsdriften utom reproduktionsservice 
beräknas till sammanlagt ca 7.5 milj. kr. och föreslås fördelade i förhål

lande till den lokalyta som varje myndighet kommer att disponera. Kost

naderna för reproduktionsservice skall debiteras nyttjarna i. förhållande 

till utfört arbete. Den del av nämnda 7,5 milj. kr. som skall belasta 

byggnadsstyrelsens myndigbetsanslag beräknas till 700 000 kr. Statistiska 

centralbyrån avses svara för ett gemensamt bibliotek inom kv. Garni

sonen. Under förevarande anslag beräknas 134 000 kr. för detta ända

mål. De anslagsposter. varifrån utgifterna för kontorsdrift och bibliotek 

vid byggnadsstyrelsen hittills bestritts beräknas minska med sammanlagt 

1 460 000 kr., varav 735 000 kr. svarar mot kostnader av engångska

raktär under budgetåret 1971i72. (700 000 -t- 134 000 - 1 460 000 °= 

- 626 000 kr.) 

3 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 9 
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De parten1e11 rschef e1z 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
30 080 000 kr. Jag har därvid räknat med att ytterligare en tjänst som 
byggnadsråd i Ce 1 bör inrättas vid byggnadsstyrelsen (2). För rationali
seringsarbete inom styrelsen har jag beräknat 78 000 kr. (3). Vidare har 
jag tagit upp sammanlagt 254 000 kr. för fem nya tjänster för fastig
hetsförvaltning, varav tre tjänster för handläggande personal och två 
tjänster för biträdespersonal (4). 

Som jag anfört vid min anmälan av För flera huvudtitlar gemensam
ma frågor (punkt 9) bör byggnadsstyrelsen svara för central planering 
och utveckling m. m. av städningsverksamheten inom det statliga områ
det. Jag beräknar för denna verksamhet medel för fem tjänster. 

Jag ansluter mig i huvudsak till byggnadsstyrclsens förslag om ge
mensam kontorsdrift inom kv. Garnisonen. Kostnaderna för kontors
driften utom rcproduktionsscrvice beräknar jag till sammanlagt 
7 167 000 kr. Jag avser att föreslå Kungl. Maj :t att i reglcringsbrev fast
ställa en stat för verksamheten under förevarande anslag. Bidragen från 
övriga myndigheter till organisationen för kontorsdrift bör tillföras detta 
anslag. Kostnaderna för reproduktionsservice bör täckas genom ersätt
ning från nyttjarna i förhållande till utfört arbete. Bidragen från bygg
nadsstyrelsens myndighctsanslag till kontorsdriften och till det gemen
samma bibliotek som statistiska centralbyrån skall svara för har jag 
beräknat till 678 000 kr. resp. 134 000 kr. (7). 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
1) bemyndiga Kungl. Maj:t att vid byggnadsstyrelsen inrätta en 

tjänst för byggnadsråd i Ce l, 
2) till Byggnadsstyrelsen för budgetåret 1972/73 anvisa ett för

slagsanslag av 30 080 000 kr. 

B 12. Utredningar rörande byggnadsföretag m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

6 854 919 
3 000 000 

5 000 000 

Reservation 488 924 

Från anslaget bestrids konsultkostnader m. m. för dels utredningar 
och byggnadsprogram, dels utredningar i inredningsfrågor och inred
ningsprojektering. Till större delen gäller det kostnader som förskottera~ 
från anslaget. Förskotterade belopp återbetalas sedermera från anvisade 
anslag för berörda byggnads- och inredningsobjekt. Till en mindre del 
avser anslaget kostnader för normerings- och utvecklingsarbete m. m., 

som belastar anslaget slutligt. 
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Bygg11adssryre/sc11 

JVlcdelsbehovet beräknas till 12,5 milj. kr. Därav avser 3 milj. kr. ut

redningskostnadcr för planering av lokalförsörjningen för huvuddelen 

av de myndigheter som enligt statsmakternas beslut (prop. 1971: 29, 

InU 1971: 15, rskr 197.1: 196) skall omlokaliseras. Ytterligare 7 milj. kr. 

beräknas för byggnadsutredningar och byggnadsprogram medan 2 milj. 

kr. avser inredningsärcnden. Vidare ingår en mcdelsreserv om 0,5 

milj. kr. i det beräknade beloppet. Av medelsbchovet beräknas 6.5 milj. 

kr. kunna täckas genom återföringar till anslaget. Styrelsen föreslår där

för att anslaget förs upp med 6 milj. kr. 

Departementschef en 

Jag har inte något att erinra mot byggnadsstyrelsens beräkning av 

medelsbehovet för utredningar till följd av omlokaliseringsbeslutet. För 

sådant utrednings- och programarbete vars kostnader inte täcks genom 

återföringar till anslaget beräknar jag för nästa budgetår 2 milj. kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Utredningar rörande byggnadsföretag m. m: för budget

året 1972/73 anvisa ett rescrvationsanslag av 5 000 000 kr. 

B 13. Inredning av byggnader för statlig förvaltning 

1970/71 Utgift 

1971 /72 Anslag 

1972/73 Förslag 

1107137 
27 400 000 

1000000 

Reservation 5 292 863 

Från anslaget bestrids utgifter för inredning m. m. av byggnader för 

statlig förvaltning eller annan statlig verksamhet. 

Byggnadsstyrelsen 

Medelsförbrukningen på anslaget beräknas uppgå till 21,3 milj. kr. 

innevarande budgetår och 12,l milj. kr. nästa budgetår. 

De part emen tsc11 ej en 

De kostnadsramar som anges följande inredningsplan har tidigare 

fastställts. 

Tnredningsplan (1 000-tal kr.) 

Objekt 

Inredning av nybyggnad i kv. Garnisonen 
Utrustning av nybyggnad i kv. Garnisonen 
Inredning av nybyggnad i kv. Loen 

Kostnadsram 

22 500 
8 900 
4 500 

35900 

Medelsförbrukning 
t. o. m. 30.6 1971 

I 107 
0 
0 

I 107 
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Med hänsyn till den beräknade reservationen beräknar jag anslaget 
till 1 milj. kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 
att till Inred11i11g av byggnader fiir statlig f ärvalt11i11g för budget

året 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 000 kr. 

B 14. Statens förhandlingsnänmd 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1 025 089 

1289000 
1 445 000 

Statens förhandlingsnämnd har till uppgift att efter uppdrag av Kungl. 
Maj:t eller chef för statsdcpartemcnt föra förhandlingar med kommun 
el!er annan icke-statlig huvudman, främst om villkor för samverkan mel
lan staten och huvudmannen inom sjukvård, utbildning eller forskning. 
överenskommelse, som träffas av nämnden, skall underställas Kungl. 
Maj:ts prövning. Nämnden skall vidare efter uppdrag av markförvaltan
de myndighet föra förhandlingar o·m 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 för
ordnade ledamöter. Hos nämnden finns ett kansli. som består av två by-

råcr och en administrativ sektion. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Statens för- Departe-
handlings- ments-
nämnd chefen 

Personal 
Handläggande personal 9 
Övrig personal 6 

15 

Anslag 
Lönekostnader 1 110 000 + 156 000 + 162000 
Sjukvård 3 000 
Reseersättningar 50000 
Lokalkostnader 63 000 1000 1 000 
Expenser 63 000 5 000 5 000 

1289 000 + 150 000 + 156000 

Statens förhandlingsnäm11d 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 156 000 kr. 
2. Anslagsposterna Lokalkostnader och Expenser kan minskas med 

hänsyn till belastningen (- 6 000 kr.). 
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Departe111e11rschefell 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att till Statens f örlza11d/i11gs11ä11111d för budgetåret 197'2/73 anvisa 

ett förslagsanslag av l 445 000 kr. 

B 15. Statens avtalsverk 

1970i71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

6 698 040 

8 507 000 

9 556 000 

Statens avtalsverk är central förvaltningsmyndighet med uppgift all 

förhandla om anställnings- eller arbetsvillkor för arbetstagare hos staten 

med undantag av riksdagen och dess verk samt för övriga arbetstagare, 

vilkas anställnings- och arbetsvillkor skall fastställas under medverkan 

av Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer. 

Avtalsverket leds av en styrelse. Inom styrelsen finns ett arbetsutskott. 

Chef för avtalsverket är en generaldirektör. Verket har en projektorga

nisation. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Avtalsverket Föredraganden 

Personal 

Handläggande personal 69 
Övrig personal 30 

99 

Anslag 

Lönekostnader 7117000 ··;- 620 000 ' 620000 
Sjukvård 15 000 + 2000 
Reseersättningar 90000 ' 7 000 ' Lokalkostnader 346 000 -i- 387 000 + 392 000 
Expenser 939 000 + 90000 + 37 000 

8 507 000 -!--1106000 -1-1 049 000 

Statens avtalsverk 

löne- och prisomräkning m. m. 1 106 000 kr. 

F öredragandell 

Ivled hiinvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 

Maj :t föreslår riksdagen 

att till Statens m·talsverk för budgetåret 1972/73 anvisa ett för

slagsanslag av 9 556 000 kr. 
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B 16. Statens personalpcnsionsverk 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

1] 454 585 

12 660 000 

14 518 000 

38 

Statens personalpensionsverk är central förvaltningsmyndighct för 

ärenden rörande den statliga personalpensioneringen och därmed sam

manhLingande frågor samt för ärenden rörande statens grupplivförs:ik

ring. 
Statens personalpensionsverk leds av en styrelse. Chef för personal

pensionsverket är en generaldirektör. Inom verket finns fyra byråer, 

nämligen kanslibyrån, första pensionsbyrån, andra pensionsbyrfö1 och 

utbetalningsbyrån. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Pensions- Föredraganden 
verket 

Personal 

Handläggande personal 124 + + 
övrig personal 125 

249 + 1 + 1 

Anslag 

Lönekostnader 10489 000 +l 596 000 +l 596 000 
Sjukvård 40000 
Reseersättningar 10000 + 5 000 + 5 000 
Lokalkostnader 536 000 + 179 000 + 193 000 
Expenser 1 585 000 ' 80000 + 64000 ' 

12 660 000 +1860 000 +1858000 

Statens personalpensiom\'erk 

1. Löne- och prisomräkning m. rn. 1 794 000 kr. 

2. För det pågående arbetet med utveckling av ett personaladministra

tivt inforrnationssystem behövs för utbildningsverksamhet i fråga om 

systemets pensionsdel ytterligare en förste kanslist ( + 51 000 kr.). 

3. ökade kostnader för resor och publikationstryck ( + 15 000 kr.). 

Fc'ircdraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
14 518 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ytterligare en 

tjänst för förste kanslist (2). 

Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Statens personalpensionsverk för budgetåret 1972/73 an

visa ett förslagsanslag av 14 518 000 kr. 
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B 17. Statens personalbostadsdclegation 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

287 252 
521000 

588 000 

Statens personalbostadsdelegation är rådgivande organ åt de myndig

heter som beslutar om hyror för eller förvaltar tjänstebostäder för stats

tjänstemän och andra tjänstemän, vilkas avlöningsförmåncr fastställs 

under medverkan av Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t 

bestämmer, eller andra bostäder, som mot hyra upplåts av statlig myn

dighet. 

Delegationen består av fem ledamöter. Den har ett kansli, som före

st:°1s av en byrådirektör. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Delegationen Föredraganden 

Personal 

Handläggande personal 6 
Övrig personal 2 

8 

Anslag 

Lönekostnader 396 000 + 62000 + 62000 
Sjukvård 1000 
Reseersättningar 54000 + 16000 + 15 000 
Lokalkostnader 38 000 
Expenser 32000 - 10000 - 10000 

Därav engångsutgifter (12 000) (- 12000) (-12000) 

521000 + 68000 + 67000 

Statens personalbostadsdelegation 

l. Löne- och prisomräkning m. m. 58 000 kr. 

2. ökade resekostnader föranledda av den pågående hyresöversynen 
( + 10 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens personalbostadsdelegation för budgetåret 1972173 

anvisa ett förslagsanslag av 588 000 kr. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 9 Finansdepartementet 40 

B 18. Statens personalutbildningsnämnd 

1970/71 Utgift 
1971172 Anslag 
19n/73 Förslag 

2 820 970 
3 043 000 
3717000 

Statens personalutbildningsnlimnd är centralt organ för statlig personal
utbildning, i den mån sådan utbildning ej ankommer på annan myndig
het. [ nämndens uppgifter ingår bl. a. att undersöka behovet av personal
utbildning, att planera och genomföra personalutbildning, som är ge
mensam för flera myndigheter, att bistå statliga myndigheter i utbild
ningsfrågor och att främja samordning av statlig personalutbildning. 

Nämnden utgörs av en utbildningschef och åtta andra ledamöter. Ut
bildningschefen är chef för nämnden. Nämnden är organiserad på två 
sektioner. Dessa är kursadministrativa sektionen och utredningssektio

nen. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Utbildnings- Föredraganden 
nämnden 

Personal 

Handläggande personal 20 + 3 + 2 
Övrig personal 25 + 2 + 1 

45 -!- 5 + 3 

Anslag 

Lönekostnader 2166 000 + 617000 + 526000 
Sjukvård 5 500 + 500 + 500 
Reseersättningar 10000 + 2000 + I 000 
Lokalkostnader 769 500 + 128 500 + 128 500 
Expenser 92000 + 28 000 + 18 000 

Därav engångsutgifter (20000) ( -) ( -) 
3 043 000 + 776000 + 674 000 

State 11s perso11al11tbild11i11gs11iin111d 

1. Löne- och prisomräkning 111. m. 503 000 kr. 
'.?.. För ledningen av den centrala administrativa enheten föreslås en 

förstärkning med en byrådirektör (-:- 80 000 kr.). 
3. För att avlasta cheferna för utbildningsenheterna kursadministra

tivt arbete föreslås en förstärkning av den kursadministrativa sektionen 

med två utbildningsassistenter ( + 107 000 kr.). 
4. För kursverksamhet m. m. föreslås en förstärkning med två kva

lificerade biträden ( -1- 86 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
3 717 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ytterligare en 
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tjänst för byrådirektör (2), en för utbildningsassistent (3) och en för kva
lificerat biträde (4). 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Statens personalutbildningsniimnd för budgetåret J 972/73 

anvisa ett förslagsanslag av 3 717 000 kr. 

B 19. Statens personalnämnd 

1971/72 Anslag 
J 972/73 Förslag 

5 095 000 
9 202 000 

Statens personalnämnd är central förvaltningsmyndighet för den per
sonaladministrativa verksamheten inom statsförvaltningen och, enligt 

slirskilt beslut av Kungl. Maj :t, inom statsunderstödd verksamhet, allt i 
den mån sådan uppgift ej ankommer på annan myndighet. 

Nämnden är centralt organ inom tillämpningsområdet för den statliga 
personalpensioneringen i frågor som rör partiellt arbetsföra och åtgrirder 
för att förebygga sjukpensionering. 

Nämnden leds av en styrelse. Chef för nämnden är en överdirektör. 
Inom nämnden finns en enhet för driftsamordning, en enhet för intern 
administration, en enhet för personaladministrativ planering inbegripet 
omplaceringsverksamhet, en enhet för personalhlilsovård och personal
social verksamhet samt en 1iksarbetsgrupp. Nämnden har fyra region
kontor. 

1971/72 

Personal 

Handläggande personal 50 
Övrig personal 18 

68 

Anslag 

Lönekostnader 4 014 000 
Sjukvård 8 000 
Rescersättningar 134 000 
Lokalkostnader 254 000 
Expenser 335 000 

Därav engångsutgifter (130000) 
Viss försöksverksamhet med bl. a. 
hälsokontroll 350 000 
Utbildning 

5 095 000 

Statens ;1ersonalnä11111d 

Beräknad ändring 1972/73 

Personal- Föredraganden 
nämnden 

+ 37 23 
' 15 + Il 

+ 52 + 34 

+5 508 000 +3 744 000 
6 000 + 4000 

+ 146 000 + 106 000 
-1- 152 000 ' 98 000 ' ' 277 000 . ·- 65 000 -i-

-)(- 118 000) 

120 000 + 90000 

+6 209 000 +4107000 

1. Lönc- och prisomräkning m. m. l 424 000 kr. 
2. Enligt beslut av riksdagen (prop. 1971: 29, InU 1971.: 15, rskr 

1971: 196) skall nämnden fr. o. m. innevarande budgetår tilldelas en 
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väsentlig roll vid lösandet av samordningsfrågor av personaladministra
tiv natur som uppkommer i samband med omlokaliseringen av viss stat
lig verksamhet. För denna nya arbetsuppgift behövs bl. a. ytterligare två 
avdelningsdirektörer, 22 personalintendenter och nio biträden samt en 
sakkunnig för bostadsfrågor ( + 2 912 000 kr.). 

3. Den nuvarande organisationen behöver förstärkas med två perso
nalintendenter, ett biträde, två expeditionsvakter och två telefonister på 
det centrala kansliet och med en avdelningsdirektör och fem personal
intendenter i den regionala verksamheten ( + 949 000 kr.). 

4. För att nämnden skall kunna öka sina insatser i den regionala verk
samheten föreslås en förstärkning av den regionala organisationen med 
en avdelningsdirektör, tre personalintendenter och ett biträde ( + 438 000 
kr.). 

5. Kostnader för extra personal ( + 421 000 kr.). 
6. Kostnader för intern utbildning ( + 65 000 kr.). 

Föredraganden 

Till följd av den beslutade omlokaliseringen av viss statlig verksamhet 
kommer statens personalnämnd att få omfattande uppgifter bl. a. i sam
band med omplaceringen av den personal som inte kan flytta med till 
den nya stationeringsorten. Jag har med hänsyn härtill räknat medel för 
ytterligare en tjänst för avdelningsdirektör, J 5 för personalintendent, 
fem för biträden samt för en sakkunnig i bostadsfrågor (2). Därutöver 

har jag räknat medel för ytterligare tre tjänster för personalintendent 
och en för biträde (4) samt två för cxpeditionsvakter och två för tele
fonister (3). 

Statsförvaltningens arbetarskyddsnämnd bör fr. o. m. nästa budgetår 
i administrativt hänseende knytas till statens personalnämnd. Jag beräk
nar diirför medel för bl. a. en byrådirektör och ett kvalificerat biträde 
under detta anslag. Samarbetsdelegationen för förplägnadsfrågor är i 
administrativt hänseende knuten till riksrevisionsverket. Delegationen 
bör i stället knytas till personalnämnden fr. o. m. budgetåret 1972/73. 

För detta ändamål bör medel för bl. a. en tjänst för byrådirektör och 
en för assistent beräknas under förevarande anslag. 

Som jag föreslagit i avsnittet För flera huvudtitlar gemensamma frå
gor under punkten 6 bör inrättas en särskild nämnd för psykologiska 
undersökningar. Kostnaderna för arbetsbiträde och för nämndens in
formationsverksamhet bör betalas från detta anslag. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Statens perso11al11ämnd för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

förslagsanslag av 9 202 000 kr. 
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C. SKATTE- OCH KONTROLLVÄSEN 

C 1. Tullverket: Förvaltningskostnader 

1970/71 Utgift 184 767 408 

1971/72 Anslag 196 800 000 

1972/73 Förslag 238 300 000 

Tullverket har som huvuduppgift att debitera, uppbära och redo

visa tull samt vissa andra skatter och avgifter. Verket övervakar vi

dare trafiken till och från utlandet. Därj~imte har verket hand om olje

bckämpningen till sjöss och i kustvatten. 

Den centrala ledningen av tullverket utövas av generaltullstyrelsen. 

Chef för verket är en generaltulldirektör. Inom styrelsen finns två av

delningar, en driftavdelning och en tulltaxeringsavdelning. Inom driftav

delningen finns ett planeringssekretariat samt två byråer, pcrsonal

och driftbyrån och bevakningsbyrån. Tulltaxeringsavdclningen omfattar 

två byråer, tariffbyrån och revisionsbyrån. Vidare finns inom styrelsen 

ytterligare två byråer, kanslibyrån och ekonomibyrån. 

Tullstaten består av Jokaltullförvaltningen, kustbevakningen och 

gränsbevakningcn. Lokaltullförvaltningen omfattar tre centraltullkam

marc och 50 tullkammare samt tullstationer och tullexpedit.ioner. 

Centraltullkamrarna och 48 av tullkamrarna är distrikttullanstalter och 

har överinseende över var sitt tulldistrikt. För kustbevakningen är kus

terna indelade i fyra kustdistrikt. Trakterna vid landgräsen är på mot

svarande sätt indelade i fyra gränsdistrikt. 

1971/72 

Personal 
General tullstyrelsen 

Handläggande personal 110 
Övrig personal 170 

Tullstaten 
Tulltaxeringsutbildad personal 1907 
Bevaknings personal 2481 
Övrig personal 538 

4206 

1 Exkl. kammarskrivarelever under utbildning. 

Beräknad ändring 1972/73 

General tull
styrelsen 

" ,._ 

3 

+ 93 
+ 5 

97 

Departe
ments
chefen 

+ 2 

- 3 
+ 50 

5 

+ 54 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

General tull- Departements-
st}Telsen chefen 

Anslag 
Lönekostnader för tjänstemän 
hos generaltullstyrelsen 12 362 000 2 240 000 + 2 240000 
Lönekostnader för tjänstemän 
inom tullstaten 153 482 000 + 37 898 000 + 36 222000 
Sjukvård 430 000 5 000 5 000 
Reseersättningar (även 

utrikes resor) 3 270000 + 205 000 + 185 000 
Lokalkostnader 10 661 000 + 1369000 + 1369000 
Publikationstryck I 400 000 70000 110 000 
Automatisk databehandling 350000 + 80000 + 80000 
Särskilda utgifter 10000 
Expenser 5 120 000 + 710 000 + 959 000 

Därav engångsutgifter (698 000) (+ 75 000) (- 101 000) 
Drift och underhåll av 
fortskaffningsmateriel 5 435 000 695 000 + 200000 
Utbildning i tulltjänsten 3 390000 510000 ' 230 000 ' Beklädnad och beväpning 480 000 + 120 000 + 70000 
Skadeersättningar 30000 
Diverse utgifter 380000 + 60000 + 60000 

196 800 000 + 43 812000 + 41500 000 

G eneraltullsty rel.1·en 

1. Pris- och \öneomräkning m. m. 38 849 000 kr. 

2. Bevakningsbyråns sjösektion behöver förstärkas för planläggnings

och utvecklingsarbetct i vad avser oljebck:impning till sjöss ( + 80 000 

kr.). 

3. På grund av lindrade trafikförhållanden och ökad arbetsbelast

ning måste tulltaxeringssektionerna vid bil- och j~irnvägstullavdelningen 

i Göteborg och biltullavde\ningcn i Stockholm organiseras om. Htirför 

behövs ytterligare två tullöverkontrollörer ( + 140 616 kr.). 
4. rör att slutföra den förstärkning av den regionala tullkriminal

verksamheten, som tidigare påbörjats i samband med en successiv om

organisation av förundersöknings- och åklagarvcrksamhcten i tullmål, 

behiivs ytterligare en tullöverkontrollör och en tullmästare vid central

tullkammaren i Malmö ( + 114 367 kr.). 

5. För utbyte av tulltaxeringsutbildad personal i befattningar. som 

inte kräver tulltaxcringsutbildning. behöver fem assistcnttjfö1ster och 

en tullmästartjänst inrättas. varvid an~.laget kan minskas med medel 

motsvarande kostnaderna för sex tullkontorister (- 12 618 kr.). 
6. "För tullkontrollarbetet vid större godsterrninaler m. m. behövs 

tolv tu\lassistenitjänster ( + 494 194 kr.). 

7. På grund av tillkomsten av ytterlii;arc en ankomsthall, främst av

sedd för chartertrafik, behöver bevakningssektionen vid tullkammaren 
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i Arlanda förstärkas med fem tullmästare och trettio tuliuppsynings
män ( + 1 317 330 kr.). 

8. För arbetsledning vid lokalbevakningen i övrigt behövs ytterligare 
åtta tullmästare, varav fyra vid centraltullkammaren i Stockholm och 
fyra vid tullkammaren i Helsingborg ( + 398 904 kr.). 

9. Tullverket tillförs nästa budgetår en ny tullkryssare. För att denna 
skall kunna utnyttjas effektivt behövs dubbel besättning så att fartyget 
kan bemannas i skift. Ytterligare tre kusttullmästare, två kusttullassi
stenter och fyra kustuppsyningsmän behövs för ändamt1let ( + 371 4 77 
kr.). 

l.O. Styrelsen räknar med att under budgetåret 1972/73 förfoga 
över fem fartyg, särskilt utrustade för oljebekämpning, och tio förråds
båtar för att förse de i bekämpningen deltagande fartygen med be
kämpningsmateriel. Utöver den personal som redan finns att tillgå för 
att bemanna och utöva tillsyn över dessa fartyg och båtar behövs två 

kusttullmästare och elva kusttullassistenter ( + 588 948 kr.). 
11. Med hänsyn till trafikökningen, särskilt beträffande passagerar

och färjetrafiken, samt till arbetstidsförkortningen behöver bevaknings
personalcn utökas med tio tjänstemän i rekryteringsgradema ( + 346 850 

kr.). 
12. En beslutad minskning av utbildningen av tulltaxeringsutbildad 

personal medför att kostnaderna för arvoden till kammarskrivarelever 
under praktikkurs kan minskas (- 409 000 kr.). 

13. En byråingenjörstjänst hos styrelsen och fyra byråingenjörs
tjänster vid tullstaten bekostas från det under tolfte huvudtiteln upp
förda anslaget Beredskap för oljebekämpning till sjöss. Kostnaderna 
för den personal i övrigt som anlitas för oljebekämpning belastar för

valtningskostnadsanslaget. Det skulle vara fördelaktigt från administra
tionssynpunkt om även de förstnämnda fem tjänsterna belastade detta 
anslag ( + 280 000 kr.). 
14. Tillkomsten av nya lokaler medför ökade hyreskostnader m. m. 
( + 325 000 kr.). 

15. Under anslagsposten Expenser räknar styrelsen med ökade ut
gifter för bl. a. inventarieanskaffning ( +418 000 kr.). 

16. Utbildningsverksamheten behöver utökas bl. a. med viss vidare
utbildning (+ 280 000 kr.). 

17. Medelsbehovet i övrigt under anslaget ber~iknas öka med 220 000 

kr. 

Departementsclzef en 

Tullverkets personalbehov påverkas främst av trafik ut vecklingen 
samt behovet av insatser i fråga om smugglingsbekämpning och be
redskap för oljebekämpning. Med hänsyn till den fortgående ökning 
av utrikeshandeln som kan förutses är det angeläget att tillvarata alla 
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möjligheter till effektivisering och förenkling av tullarbetet. Genomfö
randet av ett förslag till ny tullprocedur, som avses föreläggas vårriks

dagen, kommer att väsentligt påverka organisationen av förtullningsar

betet. Tullverket har bl. a. mot denna bakgrund aviserat förslag till ny 

distriktsorganisation m. m. i samband med verkets anslagsframställning 

för budgetåret 1973/74. 
Jag övergår nu till att redovisa mina ställningstaganden till tullverkets 

förslag för nästa budgetår. Jag beräknar medel för planläggningsarbete 
m. m. för oljebekämpning till sjöss enligt verkets förslag (2, 13). För 

att bemanna och utöva tillsyn över de fartyg som är särskilt utrustade 

för oljebekämpning behövs en tjänst för kusttullmästare och fyra tjäns

ter för kusttullassistent (10). Tullverket tillförs nästa budgetår en ny 

tullkryssare. För att denna skall kunna utnyttjas effektivt biträder jag 

verkets förslag i fråga om nya tjänster (9). Den nya ankomsthallen vid 

Arlanda beräknas bli färdig våren 1973. Hallen bör bemannas i två 
etapper. Jag räknar för nästa budgetår medel för tre tjänster som tull

mästare och femton tjänster som tulluppsyningsman (7). Jag räknar 

vidare medel för åtta tjänster som tullmästare, avsedda för arbetsled
ning vid centraltullkammaren i Stockholm och tullkammaren i Hel
singborg (8). I samband med att en tjänst för tullfiskal i Malmö dras 

in bör tullkriminalsektionen tillföras en tjänst för tullöverkontrollör (4). 

För att tullverket skall kunna genomföra de föreslagna omorganisatio

nerna vid bil- och järnvägstullavdelningen i Göteborg r~sp. biltullavdel

ningen i Stockholm biträder jag förslaget om en förstärkning med två 

tjänster för tullöverkontrollör (3). För tullkontrollarbetet v'id större 
godsterminaler räknar jag medel för fem tullassistenttjänster (6). Jag 

räknar vidare medel enligt verkets förslag under punkterna 5 och 12. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 
att till Tullverket: Förraltningskostnader för budgetåret 1972/73 

anvisa ett förslagsanslag av 238 300 000 kr. 

C 2. Tullverket: Anskaffning av viss materiel 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

2 350 924 

3 100 000 

3 450 000 

Reservation 368 737 

Från anslaget bestrids utgifter för anskaffning av fortskaffnings- och 

radiomateriel m. m. 
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Fördelningsplan 1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

I. Större motorbåtar 
2. Mindre motorbåtar, motorfordon 
3. Telemateriel 

Genera/tu I lsty re/se11 

2 530 000 
370 000 
200000 

3100 000 

1. Prisomräkning m. m. 575 000 kr. 

General tull
styrelsen 

+1510000 
+ 105 000 
+ 185 000 

+ 1800 000 

Departe
ments
chefen 

+ 220000 
+ 30000 
+ 100000 

+ 350000 

2. Styrelsen föreslår i enlighet med en inom styrelsen upprättad båt
matcriclplan att medel anvisas för anskaffning av en tullkryssare (2,3 
milj.kr.) och två tulljakter (1,1 milj.kr.). 

3. För ersättningsanskaffning av mindre motorbåtar beräknas 160 000 
kr. och för övrig båt- och fordonsanskaffning 300 000 kr. 

4. Medelsbehovet för fortlöpande ersättning och komplettering av 
radiomateriel m. m. bediknas till 375 000 kr. 

Departementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
3 450 000 kr. Jag har därvid bl. a. räknat medel för anskaffning av en 
tullkryssare. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Tullverket: Anskaffning av viss materiel för budgetåret 

1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 3 450 000 kr. 

C 3. Mynt- och justeringsverket: Förvaltningskostnader. Till Mynt- och 
justeringsverket: Förvaltningskostnader och till Statens justerare har för 
innevarande budgetår anvisats förslagsanslag av 5 263 000 kr. resp. 
2 627 000 kr. Vidare har till Nyanskaffning av vissa maskiner 111. 111. an
visats ett rcservationsanslag av 450 000 kr. 

De uppgifter som f. n. ankommer på avdelningarna för mått och vikt 
resp. ädelmetallkontroll vid mynt- och justeringsverket skall enligt stats
makternas beslut (prop. 1971: 164 och 165, NU 1971: 49 och 50, rskr 
1971: 355 och 356) föras över till statens provningsanstalt den J juli 

1972. Chefen för industridepartementet avser att föreslå särskild propo

sition med förslag om bl. a. hur justeringsverksamheten och ädelmetall
kontrollen organisatoriskt skall inpassas i provningsanstalten. Även 
mynt- och medaljtillverkningen är föremål för en organisationsgenom
gång. 
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l avvaktan på att beredningen av organisationsfrågorna kan slutföras 
bör nu ifrågavarande anslag, liksom de två övriga nämnda anslagen, 
föras upp med preliminära belopp. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att, i avvaktan pa särskild proposition i ämnet, till Afynt- och 

justeringsrerket: Förvaltningskostnader för budgetåret 1972/73 

beräkna ett förslagsanslag av 5 263 000 kr. 

C 4. Mynt- och justeringsverket: Nyanskaffning av vissa maskiner m. m. 

Med hänvisning till vad jag har anfört under föregående punkt hem
ställer jag att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Mynt- ocl1 

justeringsverket: Nyanskaffning av vissa maskiner m. m. för 
budgetåret 1972.73 berlikna ett reservationsanslag av 450 000 

kr. 

C 5. Statens justerare. Med hänvisning till vad jag har anfört under 
punkten C 3 hemställer jag att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Sta1ens j11.1te

rare för budgetåret 1972/73 beräkna ett förslagsanslag av 

2 627 000 kr. 

C 6. Riksskattcvcrket 

1970/71 Utgift 118 256 914-

1971/72 Anslag 48 770 000 
1972/73 Förslag 59 200 000 

1 Avser tiden den l.1-30.6.197!. 

Riksskatteverket är central förvaltningsmyndighet i fråga om beskatt
ning, uppbörd av skatt, folkhokföring och val, för tillverkning och för

säljning av alkoholhaltiga varor samt alkoholfrågor i den mån uppgif
terna ej ankommer p!'1 annan myndighet. Verket är dessutom besk:ltt
ningsmyndighet för sjömansskatt, kupongskatt och punktskatter. 

Riksskatteverket leds av en styrelse. Chef för verket är en general
direktör som även är styrelsens ordförande. Denne har närmast under 
sig en överdirektör. Verket är organiserat på åtta huvudenheter, näm
ligen en för administration, en för rättsärenden, en för taxering och 
uppbörd, en för indirekt skatt, en för kontroll och revision, en för folk
bokföring och val, en för driftteknik och en för alkoholärenden. Dess
utom finns en enhet för allmänna ombud och ett sekretariat för verks

ledningen. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 9 Finansdepartementet 49 

1971 /72 Beräknad ändring 1972/73 

Riksskatte- Departements-
verket chefen 

Personal 

Handläggande personal 271 + 32 + 18 
Övrig personal 265 + 22 + 11 

536 + 54 + 29 

Anslag 

Lönekostnader 26 870 000 + 7 401 000 + 6 493 000 
Ersättningar till kyrkobokförings-

inspektörer 120 000 + 16000 -i- 16000 
Sjukvård 50000 + 8 000 8 000 
Reseersättningar I 400000 + 100000 _j_ 100000 

Därav utrikes resor (40000) (+ 20000) (+ 20 000) 
Lokalkostnader 3 558 000 + 714 000 + 714000 
Expenser för eget behov 1285000 + 483 000 + 441 000 

Därav engångsutgifter (+ 200000) (-:- 200000) 
Expenser för annat än eget behov 12 030000 + I 563 000 + 815 000 
K:.ursverksarnhet 3 457 000 -;- 2434000 + 1843000 

48 770 000 + 12 719 000 +10430 000 

Riksskatteverket 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 5 372 000 kr. 
2. Taxeringsförordningen har ändrats så att bl. a. besvär rörande samt

liga bolag i en koncern som sträcker sig över länsgräns skall behandlas 
av mellankommunala skatterätten. Därigenom har allmänna ombudets 
kompetensområde vidgats till att omfatta nära nog dubbla antalet skatt
skyldiga. På grund härav behövs hos allmänna ombudet ytterligare en 
avdclningsdirektör, en byrådirektör, en byråsekreterare och ett kvalifi
cerat biträde ( + 255 401 kr.). 

3. En förstärkning av personalen för utbildnings- och informations
verksamhct framstår som nödvändig, bl. a. för att utforma underlag för 
utbildning av taxeringsfunktionärer och ge invandrarna information om 
den svenska skattelagstiftningen. För ändamålet behövs ytterligare två 
byrådirektörer och två biträden ( + 204 988 kr.). 

4. Riksskattcverket deltar i samarbete med riksrevisionsvcrket i för
söksverksamhet med utveckling av ett system för verksamhetsplanering. · 

För ändamålet behöver ekonomisektionen förstärkas med en byrådirek
tör ( + 78 284 kr.). 

5. För att bibehålla kvaliteten på verksamheten hos nämnden för rätts
ärenden och få en kvalificerad ersättare vid förfall för chefen för rätts
avdelningen behövs en biträdande skattedirektör på denna avdelning. 
Tjänsten bör inrättas som extra. Avdelningen behöver dessutom förstär
kas med en byråsekreterare och ett kvalificerat biträde. ( + 199 109 kr.) 

6. För arbetet med anvisningar för inkomst-, förmögenhets- och fas-

4 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 9 
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tighctstaxeringen behövs en förstärkning av taxeringssektioncn i första 

hand med en avuclningsdirektör och en byråsekreterare ( + J 36 435 kr.). 

7. Genom rationalisering och omfördelning av arbetsuppgifterna 

med kupongskatteäremlcn bedöms det möjligt att preliminiirt dra in en 

tjänst som byrådirektör på kupongskattesektionen (- 70 859 kr.). 

8. På grund av ändring av sjömansskatteförordningen kommer an

taict jämkningsärcnden att öka kraftigt. Till följd härav behövs ytter

ligare en assistent. Genom övergång till ADB för registrering och kon

troll av sjömansskatten kan en bitrlidestj:inst dras in. ( ·+ 10 743 kr.) 

9. Riksskatteverket lir fr. o. m. budgetåret 1971/72 beskattningsmyn

dighet för annonsskatt. För denna nya arbetsuppgift behövs en förste 

byråinspektör och ett kvalificerat biträde ( + 98 833 kr.). 

1.0. Genom avvecklingen av plilsvaruskatten och försäljningsskatten 

kan en hiträ<lestjänst dras in (- 31 635 kr.). 

I 1. Företagens ekonomiska redovisningssystem blir allt mera komplexa 

ech svåra att från beskattningssynpunkt kontrollera och revidera. Mer

värdeskatten har visat sig påkalla betydligt större revisionsinsals än vad 

som förutsattes vid tidpunkten för dess införande. En successiv utbygg

nad av kontroll- och revisionsscktioncrna inom riksskattevcrket ~ir på

kallad. Under budgetåret 1972/73 behövs på kontrollsektionen yttcrli

,garc två byrådirektörer och ett kvalificerat biträde och pr1 rcvisionssck

tionen en avdelningsdirektör, en byråsekreterare och två kvalificerade 

bit~~iden ( -:- 415 049 kr.). 

12. Eir kontroll av uppbörden av annonsskatt behövs en byråsekrc

terue pft distriktskontoret i Stockholm (··I· 58 151 kr.). 

13. Med hiinsyn till det stora antalet invandrare, vars handlingar till 

underlag för kyrkobokföring måste översättas till svenska, behövs en 

byråsekreterare med omfattande språkkunskaper och kunskap om lag

stiftningen på folkbokföringsornrådct. Samtidigt kan en tjlinst som 

kansliskrivare dras in. (-T- 14 181 kr.) 

14. Kungl. Maj:t har genom beslut den 11 september 1970 uppdragit 

iit cenlrala folkbokförings- och uppbördsnämnden (CFU) att utreda frå

gan om utveckling av ett centralt personregister (CPRJ. För ändamålet 

erhöll CFU medel i särskild ordning. Riksskatteverket har fortsatt ut

rcdningsarbetet genom en särskild arbetsgrupp. Arbetet beräknas kom

ma att fortsätta under budgetåret 1972/73, bl. a. för att lägga upp 

CPR, siarta driftsystemet och utveckla metoder för att utnyttja CPR 

!nom andra s~atliga databehandlingsområden. Personalkostnaderna för 

1972/73 bcri!knas till 800 000 kr. För arbetet med programmering av 

datnbeham\lingsrutincr för CPR behövs härutöver två programmerare 

på systemdriftsektioncn. Vidare bör riksskatteverkets personnummcr

registcr Higgas om och anslutas till CPR. Detta beräknas kunna ske 

under första delen av år 1973. För ändamålet har bertiknats 108 biträ

dcsmfö1ader eller 285 000 kr. (-!- 1 191 184 kr.) 
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J 5. För uppföljning av verksamheten hos länsstyrelser och lokala 

skattemyndigheter på folkbokförings- och beskattningsområdet, analys 

av arbetsformer och arbetsförlopp, fältbesök och rådgivning i organisa

toriska frågor behövs en försfärkning av organisationssektionen med en 

byrådirektör och en byråintendent. Med hänsyn till den ökning av den 

utfttriktade serviceverksamhetcn som skett och kommer att ske bl. a. 

med hänsyn till CPR behövs ytterligare en byråintendent på organisa

tionssektionens grupp för extern service. En uppföljning av blankettbe

ståndet hos länsstyrelsernas skatteenheter och hos de lokala skattemyn

digheterna bör göras. Inom organisationssektionens blankettdetalj be

hövs ytterligare en byrådirektör, en byråintendent och ett kvalificerat 

bitr~ide. ( + 364 278 kr.) 

16. Genom omfördelning av arbetsuppgifterna kan en biträdcstjänst 

på byrån för alkohollirenden dras in (- 31 635 kr.). 

17. För vissa av riksskatteverkets arbetsuppgifter i samband med 

197 3 års val bör konsulthjiilp anlitas i stället för en temporär förstärk

ning av valsektionen med ca 15 personer vilket eljest skulle vara nöd

vändigt ( + l 300 000 kr.). 

18. Verket behöver en medelsrcserv för att kunna anlita tillfällig ar

betskraft för undersökningar och utredningar er- 300 000 kr.). 

19. Tillkomsten av nya lokaler medför ökade hyreskostnader m. 111. 

( + 349 400 kr.). 

20. Under anslagsposten Expenser för eget behov räknar verket 

med ökade utgifter för bl. a. en ny telcfonvlixel ( + 361 000 kr.). 

21. Kursverksamheten föreslfts öka bl. a. med en ökad satsning på för
producerade Hiromcdcl för personal på länsstyrelser och pastorsexpedi

ticiner. Vidare föreslås en utökad information på skatteområdet till in

vandrare. Den föreslagna ökningen innefattar en överföring från tolfte 
huvudtiteln av rese- och traktamentskostnader för länsstyrelsernas per

sonal på ca 1,1 milj. kr. ( + 2 088 000 kr.) 

22. !\1edelsbehovet i övrigt under anslaget beriiknas öka med 56 000 

kr. 

Rikskatteverket har med särskild skrivelse den 16 september 1971 

överlämnat en promemoria om det centrala personregistret (CPR) och 

därvid bl. a. hemställt att ett centralt personregister skall inrättas och 

att registret skall föras av Hinsstyrclsen i Stockholms län samt föreslagit 

att för anslutning till registret med tcrmin<tl eller datamaskin skall krä

vas medgivande av Kungl. Maj:t. Offentlighets- cch sekrctcsslagstift

ningskommitten har avgivit yttrande över riksskattcvcrkets framställ

ning. 

Riksskmtcvcrkcts pro111cmoria 

1 CPR kommer bl. a. följande uppgifter att ingi'i. nUmligen person

nummer. namn. yrke/titel. adress. församlingsnamn. fastighctsbcteck-
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ning, civilstånd, omyndighetsregistrering, värnpliktskod, pensionsförhål
lande, nationalitet samt taxerad och beskattningsbar inkomst. 

Den centrala maskinanläggning som avses användas för CPR är en 
hos länsstyrelsen i Stockholms län befintlig DAT ASAAB D 22, som 
byggs ut. 87 bildskärmsterminaler skall ersätta länsstyrelsernas person
aviregister och riksskatteverkets personnummerregister. 

Aktualiseringsuppgifter till CPR hämtas från länsstyrelsernas ADB
verksamhet. överföring sker med magnetband. Ändrade personuppgif
ter tillförs CPR i regel varje vecka medan inkomst- och debiterings
uppgifter tillförs en gång om året. 

Informationen i CPR planeras kunna nås på olika sätt. Telefonför

frågningar och andra enstaka förfrågningar skall liksom hittills riktas 
till vederbörande länsstyrelse. Förfrågningar med magnetband däremot 
riktas till CPR. Ansluten myndighet eller organisation planeras kunna 
ha egen terminal ansluten till CPR eller för egen terminaltrafik använda 
egen datamaskin som koncentrator mot CPR-maskinen. 

CPR avses i första hand användas inom den egentliga folkbokförings
och uppbördsverksamheten. Från CPR kan lämnas upplysningar om 
dels i registret lagrade uppgifter, dels ändringar av uppgifterna. Mål

sättningen är att undvika dubbel insamling av ändringsuppgifter och på 
sikt även dubbelregistrering av uppgifter som finns i CPR. På så sätt 
kan kostnaderna minskas för nödvändig registerföring i samhället. Det 
är vidare tekniskt möjligt att använda CPR för uppgifter till selektiv 
direktadresserad reklam och som hjälp vid kreditupplysningsverksam

het. 
Systemutvecklingen görs på sådant sätt att begränsningar kan ske i 

utlämnandet av data. En del av de i registret lagrade uppgifterna kan 
således göras tillgängliga endast för vissa bestämda frågare. Frågarna 
kan identifieras av systemet antingen genom särskilt lösenord eller med 
den frågande dataterminal.ens identifikation. 

Samtliga uppgifter som avses ingå i CPR är med nuvarande lagstift
ning offentliga. Länsstyrelserna tillhandahåller uppgifter från sina re

gister på listor och magnetband till olika avnämare. Ett urval av person
data som för närvarande är lagrade i olika register regionalt hos läns

styrelserna samlas genom tillskapandct av CPR i ett centralt register. 
Uppgifterna blir med det nya systemet mer lättillgängliga endast för 
dem som ansluter terminaler eller datamaskiner till CPR. Med hänsyn 
till att anslutning av terminal eller datamaskin till CPR regelmässigt krä
ver särskild medclstilldelning bör sådana frågor - åtminstone tills vi
dare - underställas Kungl. Maj :ts prövning. 

CPR:s huvudanvändningsområde kommer som tidigare framhållits att 
ligga inom folkbokföring och beskattning. 

Efter CPR:s inrättande kommer sålunda länsstyrelsernas personavi
rcgistcr att läggas ned och ersättas av bildskärmsterminaler anknutna till 
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CPR. Omläggningen medför att betydande personalinbesparingar kan 
göras. 

Det hos riksskattcverkct manuellt förda personnummerregistret över 
huvudsakligen personer som invandrat, utvandrat eller överförts till eller 
från obcfintlighetsregistcr omfattar ca 1,1 milj. registerkort. Detta re

gister planerar riksskatteverkct att lägga ned under år 1973 och ersätta 
det med bildskärmsterminalcr. En viss kostnadsbesparing kan göras här
igenom men framförallt ökar säkerheten i registerföringen väsentligt. 

För att ge stora arbetsgivare möjlighet att få skattcavdragsuppgiftcr 
utan att infordra debetsedlar från arbetstagarna framställs f. n. en gång 
om året ett centralt skattcförfrågningsregister. Eftersom skatteförfråg
ningsrcgistret är lagrat på magnetband är enstaka förfrågningar mycket 
dyrbara att besvara. Skatteförfrågningsregistrets rutiner beräknas kunna 
övertas av CPR i slutet av år 1973. Utöver en mindre kostnadsbesparing 

uppnås härigenom en högre servicegrad genom att enstaka förfrågningar 
kan besvaras till rimliga kostnader. 

CPR kan ge åtskilliga andra fördelar inom folkbokförings- och skatte
verksamheten. Folkbokföringsmyndigheterna kan använda CPR som 
riksomfattande sökregister. Något sådant finns inte i dag. CPR kommer 
också till nytta inom uppbördsverksamheten bl. a. vid identifiering av 
skatteinbetalningar och kontrollförfrågningar vid utbetalning av över
skjutande skatt. 

När det gäller området utanför folkbokföring och beskattning har 
redan rikspolisstyrelsen, försäkringsbolaget Skandia och Svenska bank
föreningen anmält att man önskar ansluta sig till systemet. Även 

åtskilliga andra har meddelat intresse för anslutning till CPR, bl. a. bil
registernämnden och värdepapperscentralen samt de informationssystem 
för personaladministration (PAl) och bibliotckstjänst (LlBRIS) som ut
vecklas av statskontoret. 

Beträffande tidplan och kostnader anmäler riksskatteverket att CPR 
kan tas i drift successivt fr. o. m. den l juli 1972. Engångskostnaderna 
för införandet beräknas till 4,2 milj. kr. och de löpande driftkostnaderna 
till ca 5 milj. kr. per år. 

Riksskattcvcrket framhåller att CPR skall vara ett i princip kostnads
mässigt sj;ilvbärande register. Genom inbesparingar hos verket självt 

och länsstyrelserna samt genom att ta ut avgifter för avisering, utdrag 
och besvarande av frågor bör kostnadstäckning kunna uppnås efter en 

viss inkörningsperiod. Genom att den avgift som behöver tas ut för att 
CPR skall bli självbärande är låg jämfört med kostnader för andra for
mer för åtkomst av data når användarna av CPR möjlighet till kost

nadsbesparingar inom sin verksamhet. 
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Off entlight!ts- och sekre1esslagstift11i11gsko111111itte11 (OSK) 

Den i 2 kap. tryckfrihetsförordningen fastslagna offcntiighetsprin

cipen innefattar endast en rätt att ta del av allmän handling samt all 

mot fastställd avgift fä avskrift därav. Någon skyldighet för myndighet 

att utföra bearbetningar av materialet kan ej härledas ur offentlighets

principen. Bcsfallningar av uppgifter omfattande viss kategori med an

givna bestämningar eller av fortlöpande leverans av exempelvis adress

förändringar krävi.:r särskilda åtgärder och ett icke obetydligt arbete. S[1-

dana bcstäJJningar behöver alltså inte på grund av offentlighetsprincipen 

efterkommas utan särskild prövning. Ännu tydligare är att någon rätt 

att ansluta terminal till systemet inte kan härledas ur offentlighetsprin

cipen. 

Av stor betydelse för vilket materiel som kommer att kunna hanteras 

med hjälp av informationen i CPR är enligt OSK vilka myndigheter som 

får möjlighet att utnyttja informationen för samkörning med sina egna 

system. I likhet med riksskatteverket anser därför OSK att varje anslut

ning till systemet med terminal eller datamaskin bör kr~tva särskilt med

givande av Kungl. Maj:t. Innan sådant medgivande lämnas bör konse

kvenserna ur integritetsskydds- O\:h offentlighetssynpunkt belysas. 

OSK:s arbete är inriktat på att under år 197'2 lägga fram förslag om 

ADB-lagstiftning. Statsmakterna kan då besluta om eventuellt erfor

derliga grundlagsändringar i anslutning till 1973 års val. Intill dess att 

ställningstagande från statsmakterna föreligger finns det enligt OSK skäl 

att behandla ansökningar om anslutning till personorienterade data

system restriktivt. 
Vad CPR beträffar synes enligt OSK:s mening rena namn- och 

adressuppgifter utan oHigenhet kunna lämnas både i form av aviseringar 

och via direktanslutning, och under förutsättning att man har klar över·· 

blick över användningen synes även personnumren - som i sin egen

skap av integrationsnycklar är mycket värdefulla för dem som för ADB

register - kunna levereras. Villkor torde kunna uppställas för utHim

ning av uppgifter som kräver bearbetning, t. ex. avis~ring av ändringar 

eller uppgifter om vissa kategorier av personer. Om personnummer läm

nas ut kan det alltså som villkor föreskrivas att numren av mottagaren 

anv~inds endast i hans interna verksamhet men ej lämnas ut till :mdra. 

Uppgifter om värnplikts- och skatteförhållanden synes dtiremot, även om 

de inte är sekretesskyddade, endast i särskilda fall böra utlämnas i be

arbetad form eller via terminal. 

OSK tar också upp frågan om taxesystemet och finner det kunna 

ifrågasättas, om inte taxesiittningen för tjänster utom offentlighetsprin

cipens ram - alltså kvalificerade bearbetningar och terminalanslut·· 

ningar - bör ske efter affärsmässiga grunder. Således bör CPR få ut 

inte endast täckning för direkta kostnader för terminalen utan oehå 

en skälig del av de tekniska och administrativa inbesparingar som upp-
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kommer för kunden i jämförelse med om informalil)llen h~imtas på 

annat sätt. 

De parteme11 tschef en 

Jag tar först upp frågan om CPR. I en förstudie, som överlämnades 

till Kungl. Maj:t i september 1969, behandlade dåvarande centrala folk

bokförings- och uppbötdsnämnden frågan om en total översyn av den 

administrativa och tekniska utformningen av folkbokförings- och upp

bördssystcmct. I förstudien framhölls att utformningen av ADB-systemet 

inom folkbokförings- och uppbördsverksamheten i stor utstr~ickning 

grundade sig på principiella ställningstaganden åren 1962 och 1963. Ut

vecklingen på det administrativa och tekniska området hade gått betyd

ligt snabbare än vad då förväntades. På grund hiirav var det naturligt, 

att systemet - trots att det nyligen införts - redan var i viss mån för

åldrat och inte helt fyllde kraven. Som en påtaglig brist angavs formerna 

för informationsgivning ur systemets register. En total översyn borde 

därför påbörjas snarast, varvid ett centralt register med möjlighet till 

direktåtkomst av persondata borde inrättas snarast möjligt. 

Under hösten 1969 ställde Kungl. Maj:t medel till centrala folkbok

förings- och uppbördsnämndens förfogande för utredning om ett centralt 

personregister. Utredningsarbetct redovisades i en rapport den 14 maj 

1970. Efter en omfattande remisshchandling av rapporten uppdrog 

Kungl. Maj:t i september 1970 åt centrala folkbokförings- och uppbörds

niimndcn att bedriva fortsatt utvccklingsarbctc rörande CPR med sikte 

på att ett register skulle inrättas vid början av år 1972. När uppdraget 

lämnades angavs att Kungl. Maj:t senare skulle meddela beslut i frågor 

som gällde bl. a. utnyttjandet av CPR. 

Riksskatteverket har med särskild skrivelse den 16 september 1971 
överlämnat en redogörelse för utrcdningsläget beträffande CPR. Offent

lighets- och sekretcsslagstiftningskornmittcn (OSK) har avgivit yttrande 

över redogörelsen. 

Av riksskatteverkcts redogörelse framgår att samtliga uppgifter som 

avses ing~t i CPR. bl. a. adress, personnummer, civilstånd och inkomst

uppgifter. hämtas från länsstyrelsernas magnetbandsrcgister. Uppgifter

na iir med nuvarande lagstiftning offentliga och blir med det nya syste

met mer lättillgängliga endast för dem som ansluter terminal eller data

maskin till CPR. Rikspolisstyrelsen, försäkringsbolaget Skandia och 

Svenska bankföreningcn har redan anmält att man önskar ansluta sig 

till systemet. Riksskattevcrket föreslår att frågor om anslutning av ter

minaler eller datamaskiner till CPR skall prövas av Kungl. Maj :t. CPR 

beräknas kunna tas i drift successivt fr. o. m. den 1 juli 1972. Engångs

kostnaderna för införandet beräknas till 4.2 milj. kr. och de löpande 

driftkostnaderna till ca 5 milj. kr. per i\r. CPR skall vara kostnadsmäs

sigt självbärande. 
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OSK har i sitt yttrande framhållit att intill dess ställningstagande före

ligger från statsmakterna till de förslag som OSK avser att lägga fram 

under år 1972 finns det skäl att behandla ansökningar om anslutning 

till personorienterade datasystem restriktivt. Vad CPR beträffar menar 

OSK att rena namn- och adressuppgifter utan olägenhet bör kunna 

lämnas både i form av aviseringar och via direktanslutning, och under 

förutsättning att man har klar överblick över användningen bör även 

personnumren kunna levereras. Uppgifter om värnplikts- och skatteför

hållanden bör däremot endast i särskilda fall utlämnas i bearbetad 

form eller via terminal. I likhet med riksskattcverket anser OSK att varje 

anslutning till systemet med terminal eller datamaskin bör kräva särskilt 

medgivande av Kungl. Maj:t. I fråga om taxesättningen ifrågasätter 

OSK om inte avgifterna bör sättas så, att CPR inte endast får täckning 

för direkta kostnader utan också en skälig del av de besparingar som 

uppstår för kunden i jämförelse med om informationen hämtas på annat 

sätt. 

För egen del anser jag det angeläget att CPR kommer till stånd sna

rast möjligt. Jag förordar därför att registret inrättas i huvudsak enligt 

den tidsplan som riksskatteverket föreslagit. När det gäller frågan om 

utnyttjande av CPR kommer jag senare att föreslå Kungl. Maj:t rikt

linjer härför. Jag vill dock redan nu framhålla att för anslutning till 

CPR-systemet med terminal eller datamaskin kommer jag att förorda 

tillstånd av Kungl. Maj:t i varje särskilt fall. Innan sådant medgivande 

lämnas bör, som OSK anfört, konsekvenserna ur integritetsskydds- och 

offentlighetssynpunkt belysas. Även i övrigt kommer jag vid utform
ningen av mitt förslag till riktlinjer att beakta vad OSK anfört i sitt 

yttrande. 

Jag anser vidare att möjligheten att använda CPR för ändamål s[t

som selektiv direktadresserad reklam och krcditupplysningsverksamhet 

inte utan synnerligen starka skäl bör begagnas i avvaktan på att bl. a. 

kreditupplysningsutredningcn avslutat sitt arbete. De av riksskatteverkct 

och även OSK berörda taxefrågorna får tas upp till prövning i sam

band med riktlinjerna för utnyttjandet av CPR. 

När det gäller riksskattevcrkcts anslagsframställning så framgår det 

av redovisningen i det föregående att en rad förstärkningar av verkets 

resurser föreslås på olika områden. För egen del godtar jag i allt vii

sentligt sådana förslag till förstärkningar som kan sägas vara en följd 

av Lindrad lagstiftning. Vidare finner jag det nödvändigt att räkna me

del för vissa uppgifter av icke löpande karaktLir såsom arbetet med upp

läggning av ett centralt personregister och förberedelserna för 1973 års 

val. I fråga om förslagen till ökad ambitionsnivå anser jag det angeläget 

med vissa förstärkningar inom områdena revision och kontroll, utbild

ning och information samt ledning och tillsyn över arbetet vid länssty

relserna och taxeringsnämnderna. 
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Jag övergår härefter till att redovisa mina ställningstaganden till riks
skattcverkets förslag på de enskilda punkterna. 

För pris- och löneomräkning m. m. beräknar jag 4 190 000 kr. Jag har 
då bl. a. räknat med en minskning med 0,3 milj. kr. av de medel för 
tillfällig personal som ingår med 1,4 milj. kr. i innevarande budgetårs 
anslag (1). Genom ändring av taxeringsförordningen har allmänna om
budets kompetensområde vidgats. För att möta den ökade arbetsbelast
ningen räknar jag medel för en tjänst som byrådirektör och en tjänst 
som byråsekreterare (2). Vidare riiknar jag för utbildnings- och infor
mationsverksamhetcn medel för en tjänst för byrådirektör och en tjänst 
för byråsekreterare samt två biträdestjänster (3). Jag räknar vidare me
del för en byrådirektörstjänst på ekonomisektionen (4). Jag anser det 
angeläget att chefen för rättsavdelningcn får en kvalificerad ersättare 
och förordar därför att medel beräknas för en tjänst som biträdande 
skattedirektör. Tjänsten bör tills vidare inrättas som extra. Samtidigt kan 
en tjänst på avdelningen för byrådircktör i Ae 30 dras in (5). Jag anser 
liksom riksskatteverkct att taxcringssektionen behöver förstärkas. Jag 
räknar medel för en tjänst för byrådirektör och en tjänst för byråsekre
terare (6). Jag anser en förstärkning av kontrollen och revisionen av 
företag välmotiverad. l\kd hänsyn härtill räknar jag medel för tre byrå
direktörer och ett kvalificerat bitr~ide (11). Kungl. Maj:t har genom be
slut den 12 november 1971 medgivit att riksskattcverket överskrider sitt 
anslag för innevarande budgetår med 1 065 000 kr. för insatser i en på
gående kontrollaktion avseende läkares deklarationer. Insatsen från 
riksskatteverkcts sida avses pågå ett år och ta i anspråk 20 tjänstemän 
för kvalificerade granskningsuppgifter och ytterligare 30 för sortering, 
summering och registrering. Jag beräknar 785 000 kr. för budgetåret 

J 972/73 för detta ändamål. Mot bakgrund av vad jag nyss har anfört i 
fråga om inrättande av ett centralt personregister räknar jag för ända
målet medel enligt verkets förslag (14). Vidare är en viss förstärkning av 
organisationsscktionen enligt min mening motiverad, bl. a. för en genom
gång av blankettbeståndet och för uppföljning av resursanvändningen på 
länsplanet. Jag räknar medel för en tjänst för byrådircktör och en tjänst 
för byråintendent (15). Riksskatteverkets valsektion bör få en temporär 
förstärkning för arbetsuppgifterna inför 1973 års val. Jag beräknar LO 
milj. kr. för ändamålet (l 7). I övrigt räknar jag medel enligt verkets 
förslag under punkterna 7, 8, 9, 10, 13 och 16. 

Med hänvisning till sammanstmlningen ber~iknar jag anslaget till 
59 200 000 kr. Jag hemställer alt Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Riksskatteverket för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslags
anslag av 59 200 000 kr. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 9 Finansdepartementet 58 

C 7. Avsättning till banktillsyncns fond 

1970/71 Nettoin-

komst som tillgo

doförts fonden 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

l 941 783 

1 800 000 

I 9DO 000 

Nettoutgift som be

stridits från fon-

den 1491000 

BankinspekLionen har som ccntrai förvaltningsmyndighct till huvud

uppgift att utöva tillsyn över postbanken, bankaktiebolag, sparbanker, 

kreditaktiebolag, Sveriges allmänna hypotcksbank, Konungariket Sveriges 

stadshypotekskassa, Jandshypotcks- och stadshypoteksföreningar, fond

kommissionärer och fondbörser, värdcpappcrscentrah:n samt jordbru

kets kreditkassor och deras riksorganisation. Den är vidare registrc

ringsmyndighct för bankaktiebolagen, sparbankerna samt jordbrukets 

kreditkassor och deras riksorganisation. Det åligger även inspektionen 

att följa utvecklingen av och främja allmän kännedom om pris- och 

konkurrensförhållanden inom dess verksamhetsområde, att föra kartell

register samt att utöva tillsyn enligt gällande föreskrifter om s:-irskild 

stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper samt om registrering av 

aktieinnehav. 

Bankinspcktionen leds av en styrdse. Chef för inspektionen är en 

generaldirektör som ~iven ~ir styrelsens ordförande. Inom inspektionen 

finns en allmän avdelning, en krediiavdelning och en redovisningsavdel

ning. Vidare finns en byrå för administrativa ärenden. 

Bankinspektionens verksamhet, med undantag av fondst;impdtillsy

nen. finansieras genom obligatoriska bidrag från dem som är under

kastade tillsyn av bankinspektioncu. Bidragen redovisas under inkomst

titeln Bidrag till bank.inspektionen. Genom särskilda avsättningsanslag 

förs bidragen över till fyra fonder för bank.inspektionens olika tillsyns

funktioner. Inkomsterna och utgifterna samt in- och utgående balans 

på de olika fonderna under budgetåret 1970/71 framgi'1r av följa!1ck 

sammanstiillning. 

Ingående Inkomst Utgifter Utgående 
balans balans 

Banktillsynens fond 2171 983 1 941 783 1 491 000 2 622 766 
Fondtillsynens fond 406 434 115 668 211 361 310741 
Jordbrukskassetillsynens fond 221 393 277 614 284484 214 523 
Sparbankstillsynens fond 524 391 2 020 909 1629945 915 355 

3 324 201 4355 974 3 616 790 4 063 385 
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Utgifterna fördelade sig på olika poster enligt följande. 

Anslagspost 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Kungörelsekostnader 
Lokalkostnader 
Expenser 

Belopp 

3 000 241 
6 982 

116 392 
66 672 

227 330 
266 253 

3 683 870 

Avgår stämpelomkostnader - 67 080 

3 616 790 

59 

Avsättningsanslagen bör för nästa budgetfir tas upp med fi.iljandc 

belopp, nämligen 1,9 milj. kr. till banktillsynens fond, 150 000 kr. till 

fondtillsynens fond, 325 000 kr. till jordbrukskassetil!synens fonJ och 

2 220 000 kr. till sparbankstillsynens fond, dvs. tillhopa med samma 

belopp som tagits upp på riksstatens inkoms~sida under inkomsttiteln 

Bidrag till bankinspektionen. 

Beträffande de tre sista anslagen återkommer jag i det följande. 

Under denna punkt hemställer jag att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Avsiill11i11g till banktillsynens fond för budgetåret 1972/73 

anvisa ett f(irslagsanslag av 1 900 000 kr. 

C 8. Avsättning till fondtillsynens fond 

1970/71 N ettoin-

komst som tillgo-

doförts fonden 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

115 668 

110 000 

150 000 

Nettoutgift som be-

stridits frtm fonden 211 361 

Med åberopande av vad jag anfört under föregticncle punkt hemsfäl

ler jag att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Avsättning fil! /ond1illsy11ms fond för budgeti'tret 1972/73 

anvisa ett förslagsanslag av 150 000 kr. 

C 9. Avsättning till jordbrukslms';ctilisyncns fond 

1970/71 Nettoin

komst som tillgo

doförts fonden 

l 971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

277 614 

290 000 

325 000 

Nettoutgift som be-

stridits från fonden 284 484 
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Med åberopande av vad jag anfört under punkten C 7 hemställer jag 

att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Avsättning till jordbrukskassctillsynen.1· fond för budget

året 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 325 000 kr. 

C 10. Avsättning till sparbankstillsynens fond 

1970/71 Nettoin

komst som tillgo

doförts fonden 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

2 020 909 

2100 000 

2 220 000 

Nettoutgift som be

stridits från fon

den 1629 945 

Med åberopande av vad jag anfört under punkten C 7 hemställer jag 

att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Avsättning till sparbankstillsynens j ond för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 2 220 000 kr. 

C 11. Revision av sparbankernas fön·altning 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

894 929 

900 000 

950 000 

Från detta anslag utgår ersättning åt revisor, ombud eller likvida

tionsrcvisor, som har förordnats av bankinspektionen enligt 81 § eller 

82 § 1 mom. lagen (1955: 416) om sparbanker. För sparbankernas bi

drag till dessa kostnader finns på riksstatens inkomstsida en inkomst

titel, benämnd Bidrag för revision av sparbankerna. Anslaget bör för 

nästa budgetår föras upp med 950 000 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 budgetåret 1972/ 

73 anvisa ett förslagsanslag av 950 000 kr. 

C 12. Avsättning till försäkringsinspektionens fond 

1970/71 Nettoin

komst som tillgo

doförts fonden 

1971 /72 Anslag 

1972/73 Förslag 

2 634 741 

3 445 000 

3 406 000 

Nettoutgift som be

stridits från fon

den 2 779 990 
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Försäkringsinspektionen har som central förvaltningsmyndighet att 
utöva tillsyn över försäkringsväsendet. 

Chef för försäkringsinspektionen är en generaldirektör. Inom inspek
tionen finns tre byråer, nämligen en för livförsäkringsärenden, en för 
försäkringsjuridiska och administrativa ärenden och en för skadeförsäk
ringsärenden. 

Försäkringsinspektionens verksamhet finansieras genom obligatoriska 
bidrag från försäkringsbolagen och vissa understödsföreningar samt bi
drag från staten. Bidragen från försäkringsbolagen och understöds
föreningarna redovisas på riksstaten under inkomsttiteln Bidrag till för-
säkringsinspektionens fond. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Försäkrings- Departe-
inspektionen ments-

chefen 

Personal 
Handläggande personal 29 
Övrig personal 20 

49 

Anslag 

Lönekostnader 2 916 000 + 263 000 + 263 000 
Sjukvård 9000 
Reseersättningar (även utrikes resor) 40000 
Lokalkostnader 110 000 -\- 25 000 + 24000 
Expenser 203 000 + 21 000 + 21000 

3 278 000 -\- 309 000 + 308000 

Uppbördsmedel 
Publikationer 1 000 + 1000 + 1000 

3 277 000 + 308000 -\- 307000 

F örsä kringsins pekt ionen 

I försäkringsinspektionens fond fanns vid ingången av budgetåret 
1971/72 en behållning av 1366416 kr. Med tillämpning av gällande 
bidragsregler för försäkringsbolagen och uttag från understödsförening
arna motsvarande 1 promille av premieinkomsterna och 0,2 promille av 

nettokapitalavkastningen, dock med ett minimiuttag på 200 kr., samt 

oförändrat statsbidrag skulle fonden vid utgången av budgetåret 1972173 
uppvisa ett saldo av 988 416 kr. Mot bakgrund av detta föreslås en höj
ning av statsbidraget med 100 000 kr. De föreslagna uttagen från under
stödsförcningarna motsvarar de uttag som förordas i förslaget (SOU 

1970: 23) till ny lag om understödsföreningar. 
På utgiftssidan beräknas en ökning av mcdelsbehovet med 309 000 kr. 

för löne- och prisomräkning m. m. 
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Departe111e11tschcf e11 

Jag avser att senare föreslå Kungl. Maj :t att i särskild proposition 

lägga fram förslag till ny lag om understödsföreningar. Förslaget har 

den 17 december 1971 remitterats till lagrådet. Det ståt· klart att en re

videring av gällande bidragsregier blir erforderlig. Med hänsyn h~irtill 

biträder jag försäkringsinspektionens förslag om höjning av bidragen 

fdtn understödsföreningarna. Jag ~ir inte beredd att biträda försäkrings

inspcktionens förslag om höjt statsbidrag utan diknar med ett oföränd

rat bidrag på 500 000 kr. Med hänvisning till sammanställningen beriik

nar jag inspektionens utgifter till 3 584 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj :t förcslör riksdagen 

att till Avsiittning tiil fvrsiikri11gsi11spcktionc11s fond för budgct

ftret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 3 406 000 kr. 

C 13. Stämpelomkostnader 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

l 972/73 Förslag 

l 014 923 

1 216 000 

1380000 

Från anslaget bestrids kostnader för riksskattcverkets, postvcrkcts oi.:h 

bankinspektionens befattning med sfämpelväsendet. 

Enligt stämpelskatteförordningen (1964: 308) och expeditionskungö

relsen (1964: 618) är riksskatteverket central myndighet för stämpel

väscndet. Postverkct svarar för försäljningen av stämpelmärkcn. Bank
inspektionen utövar kontroll över beräkningen av fondstämpel. 

Kostnaderna för sfämpclväsendet beräknar jag enligt följande. 

Riksskatteverket 
Postvcrket 
Bankinspektionen 

1971/72 

45 000 
1101 000 

70000 

1216 000 

Beräknad ändring 1972/7:1 

+ 159 000 
T 5 000 

-!- 164 000 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Stiimpelomkostnader för budgetåret 1972/73 anvisa ett för

slagsanslag av 1 380 000 kr. 

C 14. Kostnader för årlig taxering m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972173 Förslag 

37 124 578 

40 000 000 

45 000 000 
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Från anslaget betalas bl. a. ersättningar till ordförande och krono

ombud i taxeringsnämnder samt bidrag till kommunernas kostnader för 

medverkan i taxeringsarbetct enligt 16 § 2 mom. taxeringsförordningen 

(1956: 623). 

Medelsbchovet för nästa budgetår beräknar jag till 45 milj. kr. Jag 

hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Kostnader för årlig taxering m. m. för budgctttno:t 1972/73 

anvisa ett förslagsanslag av 45 000 000 kr. 

C 15. Ersättning till postvcrket m. fl. för bestyret med skatteuppbörd 
m. OJ. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

J 972/73 Förslag 

16 386 681 

16 600 000 

29 600 000 

Från anslaget betalas crsiittningar till postverkct, banker och andra 

penninginrättningar för deras medverkan vid skatteuppbörden. Ersätt

ningarna avser bl. a. distribution av debetsedlar, uppbörd och redovis

ning av skatt som inbetalas genom postvcrkct och vissa penninginditt

ningar, utbetalning genom postanstaltcrna av övcrskjutanc.Jc preliminär 

skal t samt kostnader för postverkcts bestyr med mcrvän.:cskatten och 

med uppbörden av arvs- och gåvoskatt. Från anslaget betalas vitfare 

ersättning till postverket för de kostnader som uppstår genom att kyrko

bokföringsmyndigheterna undcrrfötas om permanenta adressförändring

ar som anmälts till posten. 

Enligt en promemoria, som har upprättats inom postvcrket, beräk

nas mcde.lsbehovet för nlisla budgetår till 26 507 000 kr. Därav avser 

15,5 milj. kr. ersättning för postvcrkcts arbete i samband med in- och 

utbetalningar av skatt, befordran av frankcringsfria försändelser till 

bl. a. länsstyrelsernas datakontor, bestyret med mcrvärdcskatt samt upp

börd av arvs- och gåvoskatt, 9 418 000 kr. ersättning för distribution 

av debetsedlar, 58 000 kr. ersättning för översänd<:ndc av adrcssupp

gifter till kyrkohokföringsmyndighcterna, l 436 000 kr. ersättning till 

penninginrättningar som medverkar vid skatteuppbörden och 95 000 

kr. ersättning till postvcrket för vissa kostnader i samband med ;tvveck

lingen av skatteavdelningarna. 

Ersättningen för distributionen av debetsedlar har i promemorian 

beräknats med utgångspunkt i gällande brevporto med viss reducering. 

F. n. utgår ersättningen med samma belopp som masskorsbandsportot. 

Jag förordar att ersättningen för distribution av debetsedelsförsändelser 

beräknas med utgångspunkt i gällande brevporto. Jag finner dock en 

något större reducering motiverad än den av postverket föreslagna och 

beräknar ersättningen för ifrågavarande distribution till ca 8,3 milj. kr. 

Fr. o. m. innevarande budgetår kommer riksskattcvcrkct att skicka ut 
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förtryckta deklarationsblankctter. Ersättningen till postverket för denna 
distribution bör belasta förevarande anslag och beräknas enligt samma 
grunder som jag förordat för distributionen av debetsedlar. Jag beräknar 

ersättningen för befordran av deklarationsblanketterna till drygt 4 milj. 

kr. 
Beräkningarna i övrigt i postverkets promemoria kan jag godta. An

slaget bör föras upp med 29,6 milj. kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Ersiittning till post~·erket 111. f I. för bestyret med skatte

uppbörd m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag 
av 29 600 000 kr. 

C 16. Kilometerbeskattning 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972i73 Förslag 

1000000 

1000 
1260000 

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1971: 153, SkU 1971: 67, rskr 

1971: 339) införs den l januari 1974 beskattning efter körd viiglängd 

(kilometerskatt) för brännoljedrivna motorfordon. Beträffande släp

vagnar föreslås att kilometerskatt införs vid en tidpunkt som bestäms 

senare. 

En särskild nämnd, kilometerskattenämnden, har inrättats för att 

förbereda övergången till kilometerbeskattning. Kostnaderna för nämn
dens verksamhet och andra kostnader som kan uppstå som ett led i för

beredelsearbetet bestrids från förevarande anslag. 
Kungl. Maj:t har den 16 april 1971 godkänt ett avtal mellan kilomc

tcrskattenämnden och Svenska Utvecklings AB om leverans av stämplan
de kilometerräknare. Utvecklingsbolaget åtar sig enligt avtalet att t. o. m. 

år 1974 tillhandahålla kilometerräknare för den svenska marknaden. 
Staten beviljar för ändamålet bolaget ett lån på totalt 1,8 milj. kr. Här

av utbetalades 1 milj. kr. vid avtalets ikraftträdande våren 1971. Reste

rande 0,8 milj. kr. skall betalas ut den 1 januari 1973 och belastar där

med budgetåret 1972/73. Svenska Utvecklings AB skall återbetala lånet 

i takt med leveransen av räknare. Kilometerskattenämnden har beräk

nat att 0,5 milj. kr. kommer att återbetalas budgetåret 1972/73. Åter

betalda medel tillgodoförs inkomsttiteln Diverse inkomster: övriga di

verse inkomster. 
För kilometerskattenämndens verksamhet beräknar jag 460 000 kr. 

Härav avser ca 160 000 kr. arvoden till ledamöter och ersättning till 

sekreterare och ca 230 000 kr. informations- och blankettkostnader. 

Anslaget bör föras upp med 1 260 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Kilometerheskattning för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

förslagsanslag av 1 260 000 kr. 
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D. BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNERNA 

D l. Ersättning till Trelleborgs kommun för mistad tolag 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

15 843 875 
2130 000 
1 975 000 

1 Anslaget Ersättning till städerna för mistad tolag. 

65 

Den tolagsersättning som utgått till vissa städer avvecklas successivt 

i enlighet med riksdagens beslut (prop. 1964: 157, SU 1964: 164, rskr 
1964: 342). Fr. o. m. innevarande budgetår utgår kompensation endast 
till Trelleborgs kommun. För denna kommun är avvecklingstiden be
stämd till tjugo år. Utbetalningarna för nästa budgetår uppgår till ca 2 

milj. kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Ersättning till Trelleborgs kommun för mist ad tolag för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 1 975 000 kr. 

D 2. Skatteutjämningsbidr:ig till kommunerna m. m. 

1970/71 Utgift 1 715 454 859 
1971/72 Anslag 1 880 000 000 
1972/73 Förslag 2 030 000 000 

Från anslaget bestrids främst skatteutjämningsbidrag till kommunerna 
enligt förordningen (1965: 268) om skatteutjämningsbidrag (ändrad 
1970: 341). Vidare utbetalas från anslaget bidrag enligt kungörelsen 
(1962: 69) om övergångsbidrag vid vissa ändringar i den kommunala in
delningen (ändrad 1965: 536). 

Skatteutjämningsbidrag utgår dels till kommuner, landstingskommu
n,~r och kyrkliga kommunenheter när skattekraften, dvs. skatteunder
laget per invånare, i kommunen understiger en viss nivå (skatteutjäm

ningsbidrag vid brist på skattekraft), dels till kommuner när den sam
manlagda utdebiteringen för allmän kommunalskatt överstiger medcl
utdebiteringen i riket (skatteutjämningsbidrag vid hög utdebitering). Ut
över dessa bidrag kan extra skatteutjämningsbidrag utgå. 

Skatteutjämningsbidrag vid brist på skattekraft bygger på ett tillskott 
av skatteunderlag. Tillskottet varierar med hänsyn till kommunens belä
genhet. Landet indelas sålunda i tre skattekraftsområden med olika 
gränser för tillskottens storlek. Tillskottet utgörs av det antal skatte-

5 Riksdagen 1972. 1 sam[. Nr 1. Bilaga 9 
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kronor och skatteören, som kommunen måste tillföras för att skattekraf
ten skall motsvara 90, 110 resp. 125 procent av medelskattekraften i 
landet. För landstingskommun gäller dessutom den särskilda garantin 
att tillskottet av skatteunderlag inte skall understiga vad landstingskom
munen erhöll för år 1965 enligt äldre bestämmelser. Om den samman
lagda utdebiteringen för allmän kommunalskatt i kommun understiger 
medelutdebitcringen, skall de procenttal som gliller inom de olika skatte
kraftsomddena reduceras. Bidraget utgår med ett belopp som motsva
rar produkten av skatteunderlagstillskottet och kommunens utdebite

ringssats för bidragsåret. 
Skatteutjämningsbidraget vid hög utdebitering utgår efter en viss pro

cent av den del av den sammanlagda utdebiteringen som överstiger 

medelutdebitcringen i riket. 
Extra skatteutjiimningsbidrag utgår i form av vanliga extra bidrag och 

s. k. stimulansbidrag. Vanliga extra bidrag utgår i vissa fall till kommu
ner dlir den ordinarie bidragsgivningen är otillriick\ig. Syftet med stimu
lansbidragen är att stimulera till frivilliga kommunsammanläggningar. 
Dessa bidrag utgår när de ordinarie bidragen minskar till följd av sam

manläg6ningen. 
övergängsbidrag utgår i syfte att begränsa utdebiteringshöjning för de

lar av kommun i samband med kommunsammanläggning. Bidraget kom
mer invånarna i viss del av den sammanlagda kommunen till godo. Bi
draget utgår under högst fem år och minskar successivt under perioden. 

De ordinarie skatteutjämningsbidragen fastsilills av Hinsstyrelsen under 
året före det år då bidragen betalas ut till kommunerna. Storleken av 
dessa bidrag ~ir, såvitt gäller bidrag vid brist på skattekraft, beroende av 
de utdebiteringssatser som har beslutats av kommunerna för det kom
mande året. övergångsbidrag och extra bidrag fastställs av Kungl. 
Maj:t efter ansökan i varje särskilt fall. 

De totala skatteutjämningsbidragen för åren 1966-1972 framgår av 
följande tabell. 

Skatteutjämningsbidrag 1966-1972 (milj. kr.) 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

Kommuner 635 701 797 891 966 1108 1 164 
Församlingar 62 64 70 75 81 84 89 
Landsting 355 392 440 494 561 589 684 

1052 1157 1307 1460 1608 1781 1938 

Skatteutjämningsbidragen för år 1972 fördelar sig på län och invånare 
enligt följande. 
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Län Milj.kr. Kr./inv. Län Milj.kr. Kr./inv. 

Stockholms 28,6 19 Älvs borgs 74,6 185 
Uppsala 30,1 137 Skaraborgs 73,2 284 
Södermanlands 33,7 136 Värmlands 92,4 324 
Östergötlands 62,6 164 Örebro 51,9 187 
Jönköpings 68,0 221 Västmanlands 30,2 116 
Kronobergs 48,l 288 Kopparbergs 68,1 245 
Kalmar 97,7 405 Gävleborgs 117,9 401 
Gotlands 44,0 815 Västernorrlands 184,7 674 
Blekinge 42,8 278 Jämtlands 129,5 1 036 
Kristianstads 56,4 213 Västerbottens 196,9 845 
Malmöhus 38,3 53 Norrbottens 268,7 1 049 
Hallands 44,4 230 1937,7 239 Göteborg och Bohus 54,6 76 

Jag övergår härefter till beräkningen av anslaget för budgetåret 1972/ 

73. Medelsbehovet under detta budgetår avser bidrag som utbetalas un-

der andra hälften av år 1972 och första hälften av år 1973. Storleken 

av de beslutade skatteutjämningsbidragen och övergångsbidragen för år 

1972 och beräknade bidrag för år 1973 framgår av föjande tabell. 

Skatteutjämningsbidrag m. m. 1972 och 1973 (milj. kr.) 

1972 1973 

Bidrag vid brist på skattekraft 
Bidrag vid hög utdebitering 
Extra bidrag 

Därav stimulansbidrag 
Övergångs bidrag 

1 673, l 
108,3 
156,3 

( 140,9) 
22,0 

1959,7 

1 840,0 
135,0 
107,6 
(92,2) 
10,0 

2 092,6 

Skatteutjämningsbidrag vid brist på skattekraft uppgår under år 1972 

till l 673,l milj. kr. Bidraget under tir 1973 är beroende av den fortsatta 

utvecklingen av skatteunderlaget och av kommunernas utdebiterings

satser för samma år. De kan alltså inte nu beräknas med säkerhet. Om 

man utgår från de fastställda utdebiteringssatserna för år 1972 och an
tar en viss höjning av skatteunderlaget leder detta till ett totalt belopp 

för ordinarie skatteutjämningsbidrag vid brist på skattekraft för bidrags
året 1973 av ca 1 840 milj. kr. 

Bidrag vid hög utdebitering har fastställts till 108,3 milj. kr. för år 

1972. Storleken av detta bidrag under år 1973 är främst avhängig av 

spännvidden mellan de beslutade utdebiteringarna i kommunerna för 

år 1972. Eftersom denna ökat något, kan bidraget vid hög utdebitering 
beräknas till 135 milj. kr. för år 1973. 

Extra bidrag för år 1972 har av Kungl. Maj:t beviljats 166 kommuner. 

Det sammanlagda beloppet för dessa bidrag uppgår till 156,3 milj. kr. 

Härav avser 15 milj. kr. vanliga extra bidrag, 140,9 milj. kr. stimulans

bidrag och 0,4 milj. kr. bidrag till utgifter för lokal trafikservice. 
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För år 1973 beräknar jag utgifterna för de vanliga extra bidragen till 
oförändrat belopp, 15 milj. kr. Stimulansbidragen beräknar jag med led
ning av tillämpade avtrappningsregler till 92,2 milj. kr. Utgifterna för 
bidrag till lokal trafikservice torde komma att stiga något detta år. 

övergångsbidrag har enligt Kungl. Maj:ts beslut åren 1968 och 1970 
beviljats ett antal kommuner med anledning av kommunsammanlägg
ningar åren 1969 och 1971. För åren 1972 och 1973 kan dessa bidrag 
med hänsyn till gällande avveeklingsregler beräknas till ca 22 milj. kr. 

resp. ca 10 milj. kr. 
De sammanlagda utgifterna under anslaget uppgår således till l 959,7 

milj. kr. år 1972 och 2 092,6 milj. kr. år 1973. Hälften av dessa belopp, 
2 026,2 milj. kr., utbetalas under budgetåret 1972/73. Jag förordar att 

anslaget förs upp med avrundat 2 030 milj. kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Skatte11tjiimni11gsbidrag till kommu11erna m. 111. för bud
getåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 2 030 000 000 kr. 

D 3. Kompensation till kommunerna med anledning av skatteomlägg
ningen 1971. Den av 1970 års riksdag (prop. 1970: 70, BeU 1970: 40, 
rskr 1970: 230) beslutade skatteomläggningen medför ett skattebortfall 
för kommunerna bl. a. till följd av det höjda grundavdraget. Kommu
nerna skall kompenseras för detta bortfall, som i prop. 1970: 70 upp
skattades till totalt ca 1 miljard kr. för år 1971. Med hänsyn till reg
lerna för utbetalning av kommunalskattemedel får bortfallet av skatte
underlag effekt på kommunernas intäkter först år 1973. Frågan om 
hur kompensationen tekniskt skall genomföras utreds f. n. inom finans
departementet. Jag avser att senare föreslå Kungl. Maj:t att lägga fram 
proposition i ämnet. I avvaktan härpå bör i riksstatsförslaget prelimi
närt föras upp ett anslag om 500 milj. kr. för ifrågavarande kompensa
tion. Beloppet avser den del av kompensationen som faller på nästa 
budgetår. Som jag har anfört vid min anmälan av finansplanen har ef

fekten av skatteomläggningen beaktats även vid beräkningen av berörd 
inkomsttitel. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Kompensation 

till kommunerna med anledning av skatteomläggningen 1971 

för budgetåret 1972/73 beräkna ett förslagsanslag av 
500 000 000 kr. 
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E. DIVERSE 

E 1. Ersättning till statens allmänna fastighetsfond: Slottsbyggnadernas 

-delfond 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

6 418 344 
4 442 000 
6 686 000 

Jag kommer senare denna dag att anmäla förslag till stat för statens 
allmänna fastighctsfond för budgetåret 1972/73. Därvid kommer jag att 

redovisa utgifter om sammanlagt 7 901 000 kr. för de byggnader som 
är upptagna under slottsbyggnadernas delfond. Av detta belopp beräk
nas 1 215 000 kr. kunna täckas genom hyror och andra inkomster. 
Aterståcnde belopp, 6 686 000 kr., bör bestridas från förevarande anslag. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Ersiittning till statens allmänna fastighets/ond: Slottsbygg

nademas delfond för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslags
anslag av 6 686 000 kr. 

E 2. Bidrag till vissa internationella byråer och organisationer m. m. 

1970/71 Utgift 
J 971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

847 767 

1020 000 
1150 000 

Från anslaget bestrids f. n. utgifter för Sveriges bidrag till interna
tionella rådet för samarbete på tullområdet, GATT-organisationen, in

·ternationella statistiska institutets permanenta byrå, internationella by
rån för mått och vikt, internationella tulltariffbyrån, internationella 
-organisationen för legal metrologi, internationella institutet för admini
·strativ forskning, nordiska statistiska sekretariatet och IARIW, som är 
·CD internationell beredning för forskning rörande inkomster och kapi
talförsörjning. 

Mcclclsbehovct för nästa budgetår beräknar jag till 1150 000 kr . 
. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa internationella byråer och organisationer 

111. 111. för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 
1150 000 kr. 

:E 3. Statens krigsförsäkringsnämnd m. m. 

1970/7.l Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

42 645 

41000 
43 000 
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Från anslaget bestrids utgifter för statens krigsförsäkringsnämnd och 
statens krigsskadenämnd. 

Statens krigs/ örsiikringsnämnd beräknar medels behovet för verksam
heten under nästa budgetår till 33 000 kr. 

Departementschefen 

Krigsförsäkringsnämndens beräkning av medelsbehovet kan jag godta. 
Jag räknar dessutom med lO 000 kr. till utgifter för statens krigs

skadenämnd. Anslaget bör alltså föras upp med 43 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens krigs! örsiikringsniimnd 111. m. för budgetåret 1972/ 
73 anvisa ett förslagsanslag av 43 000 kr. 

E 4. Bidrag till Föreningen Fruktdrycker 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

35 000 
35 000 
35 000 

Från anslaget utgår bidrag till Föreningen Fruktdrycker för upplys
ningsverksamhet rörande alkoholfria fest- och sällskapsdryckcr. 

Riksskatteverket föreslår att anslaget förs upp med 35 000 kr. 

Departemen tschef en 

Jag biträder riksskatteverkets förslag. Jag hemställer att Kungl. Maj :t 
föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Föreningen Fruktdrycker för budgetåret 1972/ 
73 anvisa ett anslag av 35 000 kr. 

E 5. BMrag till vanföra ägare av motorfordon 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
l 972/73 Förslag 

] 566 284 
1900000 
] 900 000 

Enligt förordningen (1960: 603) om bidrag till vanföra ägare av mo
torfordon utgår bidrag av statsmcdel till sådana vanföra motorfordons
ägare som har befriats från fonJonsskatt. Bidragen motsvarar skatte
kostnaderna för viss mängd bensin eller brännolja. Bidragen utgår i 
efterskott för budgetår och betalas ut av länstyrclserna. 

Med ledning av medelsförbrukningen under budgetåret 1970(71 be
räknar jag utgifterna för bidragen till 1,9 milj. kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till vanf öra ägare av motorfordon för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 1 900 000 kr. 
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E 6. Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering 

l 970/71 Utgift 
l 971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

200 000 
300 000 
300 000 

71 

T nstitutet för storhushållens rationalisering har till huvudsaklig upp
gift att främja och samordna sådan rationaliserings- och utvecklings
verksamhet som väsentligt kan bidra till att höja produktiviteten inom 
storhushållen. Institutet skall dessutom bedriva informations- och ut
bildningsverksamhet inom sitt område. 

Institutet är organiserat som ett fristående organ, som drivs gemen

samt av staten och en för ändamålet bildad stiftelse med företrädare 
för landstingsförbundet, kommunförbundet och restaurangnäringen. 
Verksamheten vid institutet regleras genom avtal som Kungl. Maj:t efter 
bemyndigande av riksdagen slutit med stiftelsen. Avtalet gäller, efter 
att ha förlängts i juni 1971, t. o. m. budgetåret 1975/76. Enligt avtalet 

bidrar staten till kostnaderna för verksamheten med 300 000 kr. per 
budgetår och stiftelsen med minst 400 000 kr. 

Jag hemsfäller att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till lnstifl/tet för storhuslulllens ratio11aiiseri11g för 

budgetåret l 972/73 anvisa ett anslag av 300 000 kr. 

E 7. Produktionsbidrag för dagstidningar. I riksstaten för innevarande 
budgetår har anslaget Produktionsbidrag för dagstidningar förts upp 
med 33,0 milj. kr. Reklamutredningen beräknas inom kort avllimna ett 
betänkande med förslng om reklamskatt. Detta beHinkande bör avvak
tas, innan frågan om slutlig medelsanvisning för anslaget Produktions
bidrag för dagstidningar tas upp till prövning. Preliminärt bör i riksstats
förslaget föras upp ett anslag om 36 milj. kr., som ungefär svarar mot 
den beräknade belastningen på anslaget för innevarande budgetår. 

Jag hcmsHiller att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på s1irskild proposition i ämnet, till Produktions

bidrag för dagstidningar för budgetåret 1972/73 beräkna ett 
förslagsanslag av 36 000 000 kr. 

E 8. Samdistributionsrabatt för dagstidningar. Till Samdistributionsra
batt för dagstidningar har för innevarande budgetår anvisats ett för
slagsanslag av 10 milj. kr. Statskontoret har gjort en översyn av syste
met med samdistributionsrabatt för dagstidningar och efter uppdrag av 
Kungl. Maj:t lagt fram förslag till vissa förändringar i gällande regler. 
Jag är emellertid inte nu beredd att ta ställning till detta förslag utan 
avser att återkomma härtill i samband med att jag tar upp frågan om 
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produktionsbidrag för dagstidningar. I avvaktan härpå bör i riksstats
förslaget anslaget Samdistributionsrabatt för dagstidningar tas upp med 
samma belopp som för innevarande budgetår. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Samdistri

butionsrabatt för dagstidningar för budgetåret 1972/73 beräk

na ett förslagsanslag av 10 000 000 kr. 

E 9. Avlöningar till personal på indragningsstat m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

67 709 
100 000 

100 000 

Från anslaget bestrids främst utgifterna för vissa ersättningar till per

sonal på indragningsstat. 
State11s pcrsonalpensionsverk föreslår att anslaget förs upp med 

100 000 kr. 

Föredraganden 

Jag biträder personalpcnsionsverkets förslag. Jag hemställer att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 

att till Avlöningar till personal på indragningsstat m. m. för bud

getåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 100 000 kr. 

E lO. Viss utbildningsverksamhet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

3 966110 
4 482 000 

5 000 000 

Reservation 1074769' 

Från anslaget bestrids utgifter för statens personalutbildningsnämnds 

och vårdutbildningsnämndens kursverksamhet samt utgifter för resekost

nadsersättning och traktamente till kursdeltagare m. m. Vidare bestrids 

utgifter för driften av statens kursgård, Sjudarhöjden, i Sigtuna frå111 

detta anslag. 

Statens personalutbildningsnämnd 

Nämnden planerar bl. a. att ytterligare utveckla och samordna ut

bildningsverksamheten för att få fram en gemensam eller på annat sätt 

samordnad utbildning för grupperna kontorspersonal och handläggande: 

personal. Den decentralisering av nämndens egen kursverksamhet som 

har påbörjats med sammanställning av kurspaket, vilka kan användas. 

av myndigheterna med hjälp av utbildningsledare, räknar nämnden mecl 
skall fortgå. 
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Vä rd11t bil dni 11gsnii1111ul en 

För budgetåret 1972/73 räknar vårdutbildningsnämnden med att an
ordna 18 kurser till en sammanlagd kostnad av 4,8 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag har ingen erinran mot den av pcrsonalutbildningsnämnden pla

nerade uppläggningen av kursverksamheten. Omfattningen av vårdut

bildningsnämndens kursvcrksamhet bestäms av antalet nyanställda inom 
gruppen vård- och vaktpersonal vid fångvårdsanstalter, ungdomsvårds

skolor och vårdanstalter för alkoholmissbrukare. Jag anser att antalet 

kurser kan begränsas till 14. Med hänsyn till att viss mcdclsbehållning 

kan beräknas uppstå på anslaget vid utgången av innevarande budgetår 

beräknar jag anslagsbehovet till 5 milj. kr., varav 3,7 milj. kr. till vårdut
bildningsnämndens verksamhet. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår 

riksdagen 
att till Viss utbildningsverksamhet för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett rescrvationsanslag av 5 000 000 kr. 

E 11. Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

2 633 809 

4 400 000 

5 800 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för avlöningsförmåner vid viss 

omskolning och omplacering av partiellt arbetsföra i statlig och icke 
statlig anställning, för vilken statliga pensionsbcstämmelser gäller. An
slaget anv~inds ~ivcn för utgifter i samband med undersökning om sjuk
pensionerads återanställning eller för att bestrida vissa kostnader som 
kan uppkomma vid friställande av personal i samband med omorgani
sation eller nedläggning av statligt reglerad verksamhet. Vidare kan 

kostnaderna för avlöningsförmåner till sådan personal som i samband 
med omlokalisering av statlig verksamhet omskolas till annat yrke un
der tid för sådan omskolning bestridas från detta anslag. Bestämmelser 
i ämnet återfinns i cirkuläret (1960: 553) om anställningsvillkor m. m. 

för partiellt arbetsföra inom statlig och statsunderstödd verksamhet 

(ändrat senast 1971: 552). 

Föredraganden 

Med ledning av bl. a. medelsförbrukningen under budgetåret 1970/ 

71 ber~iknar jag medelsbehovet till 5,8 milj. kr. Jag förutsätter därvid att 

kostnaderna för avlöningsförmåner till anställda hos myndigheter inom 

försvarsdepartementets område skall bestridas av medel anvisade under 

fjärde huvudtiteln. 

6 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr i. Bilaga 9 
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Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 5 800 000 kr. 

E 12. Kostnader för vissa nämnder m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

845 748 

370 000 
180 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för statsdepartementens förhand
lingsdelegation, statsdepartementens företagsnämnd, statstj~instenämndcn 
(såvitt avser statsverkets andel), kontraktsdelegationen, statens tjänstebo
stadsnämnd, statens och kommunernas samarbetsnämnd i lönefrågor 
(såvitt avser statsverkets andel), statens grupplivnlimnd, statens maskin
personalnämnd, vårdutbildningsnämnden, samarbetsdelegationen för för
plägnadsfrågor, statsförvaltningens centrala förslagsnämnd, statsförvalt

ningens centrala samarbetsråd för personalfrågor m. m. (såvitt avser 
statsverkets andel) och statsförvaltningens arbetarskyddsn1imnd (såvitt 
avser statsverkets andel). 

Föredraganden 

Under punkten 6 i avsnittet För flera huvudtitlar gemensamma frå
gor har jag förordat att en särskild nämnd, nämnden för psykologiska 
undersökningar, skall inrättas. Kostnaderna för nämnden, utom såvitt 
avser arbetsbiträde och informationsvcrksamhct, bör betalas från detta 
anslag. 

Vid min anmälan av anslaget till statens personalnämnd har jag före
slagit att medel för arbetsbiträde åt statsförvaltningens arbetarskydds
nämnd anvisas under det anslaget. Kostnaderna härför kommer således 
inte längre att belasta detta anslag. 

Jag bediknar anslaget till 180 000 kr. Jag hemställer att Kungi. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att till Kostnader för vissa nämnder m. m. för budgetåret 197'..!/73 

anvisa ett förslagsanslag av 180 000 kr. 

E 13. Viss förslagsverksamhet m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

43 850 

50 000 
85 000 

Från anslaget bestrids utgifter för ersättningar och belöningar i för
slagsverksamheten i den utsträckning beslut härom meddelas av stats
förvaltningens centrala förslagsnämnd. 
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Statsförvaltningens centrala jörslagsnämnd 

Utgifterna för ersättningar och belöningar samt för informations
materiel beräknas öka ( + 75 000 kr.). 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 85 000 kr. Jag hem
ställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Viss förslagsverksamhet m. m. för budgetåret 1972/73 an

visa ett förslagsanslag av 85 000 kr. 

E 14. Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m. 

1970,171 Utgift 909 000 
1971/72 Anslag 1 000 
1972/73 Förslag 200 000 000 

Till grund för beräkningen av anslagsmedlen till avlöningar och till 
pensioner under nästa budgetår har, såsom redovisats under punkt 1 i 
avsnittet För flera huvudtitlar gemensamma frågor, lagts de löne- och 
pensionsbelopp som enligt gällande avtal skall tillämpas fr. o. m. den 
1 januari 1972. De löneökningar som enligt avtalen skall ske fr. o. m. 
den 1 januari 1973 har således inte beaktats vid mcdelsberäkningcn. För 
att dessa kostnader skall komma till uttryck i budgeten bör därför ett 
s~irskilt täckningsanslag begäras. 

Merkostnaderna för löner och pensioner m. m. för statsverket kan 
för första halvåret 1973 uppskattas till 200 milj. kr. Därvid har jag ej 
beaktat merkostnaderna för de affärsdrivande verken, verksamhet som 
regleras inom utgiftsramarna för det militära försvaret och civilförsva
ret samt för grundskolan. Anslaget bör tas upp med det angivna be
loppet. 

Kungl. Maj:t bör i huvudsaklig överensstämmelse med vad som gällt 
beträffande tidigare anvisade täckningsanslag - efter prövning i varje 
sarskilt fall - kunna från anslaget anvisa de medel som behövs utöver 
reservationsanslag och obetecknadc anslag på grund av lönehöjningar 
m. m. som hänför sig till avtal som riksdagens lönedelegation har god
känt eller avtal som Kungl. Maj:t godkänt utan hörande av riksdagens 
Iönedclegation. På motsvarande sätt bör medel kunna anvisas, när mer
belastning inte bör ske av förslagsvis betecknade anslag och anslags
postcr som maximerats av Kungl. Maj:t. Merkostnader för löner som 
faller på anslag inom utgiftsramarna för det militära försvaret och civil

försvaret bör täckas av fjärde huvudtitelns anslag Reglering av pris
stegringar. 
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Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Täckni11g av merkostnader för löner och pensioner m. m. 

för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 200 000 000 
kr. 

E 15. Viss informationsverksamhet 

1971172' Anslag 
1972/73 Förslag 

15 000 000 
11000 000 

Förevarande anslag tillkom innevarande budgetår för att snabbt få 
till stånd en vidgad samhäl.lsinformation (prop. 1971: 56, FiU 1971: 23, 
rskr 1971: 182). Samtidigt tillskapadcs nämnden för samhällsinforma
tion, som på olika sätt skall verka för en samordning av samhällsinfor
mationen. Anslaget disponeras innevarande budgetår av nämnden för 
dels administrationskostnader, dels ersättning till myndigheterna för så
dana merkostnader för annonsering som uppstår till följd av de av stats
makterna vid 1971 års riksdag antagna riktlinjerna för dagspressannon
scring, dels bidrag till informationsprojekt. 

Mot bakgrund av grundsynen att informationsåtgärder bör ses som 
en integrerad del av myndigheternas verksamhet uttalade jag i prop. 
1971: 56 (s. 22) tveksamhet till tanken på ett särskilt anslag för infor
mation men menade att ett belopp i den av mig föreslagna storleksord
ningen även på kort sikt borde kunna utnyttjas effektivt och menings
fullt. Intill dess att myndigheterna, eventuellt genom initiativ av nämn
den för samhällsinformation, utökat sin informationsverksamhet på ett 
mera påtagligt sätt kvarstår behovet av ett särskilt anslag. Även för näs
ta budgetår bör därför särski\tla metlel anvisas för informationsinsatser. 
Riktlinjerna för användningen bör vara oförändratle. 

Fr. o. m. nästa budgetår belastar tle nyss nämnda annonskostnaderna 
fullt ut vederbörande myndighetsanslag. För detta ändamål har inneva
rande år avsatts 4,0 milj. kr. under förevarande anslag. Med hänsyn 
härtill bör anslaget för nästa budgetår föras upp med 11 milj. kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Viss informationsvcrksam/zet för budgetåret 1972(73 an

visa ett reservationsanslag av 11 000 000 kr. 

E 16. Förberedelser för omlokalisering av statlig verksamhet 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

5 000 000 

6 100 000 

Från anslaget bestrids utgifter för främst planerings- och utrednings
arbcte i samband med omlokalisering av statliga myndigheter (jfr prop. 
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1971: 29, InU 1971: 15, rskr 1971: 196). Utgifterna avser bl. a. orga
nisations- och ortskommitteernas verksamhet samt arbetsbiträde åt och 
konsultinsatser hos omlokaliseringsmyndigheterna. Från anslaget be
strids dessutom utgifterna för de anstiilldas gruppvisa besöksresor till 
nya lokaliseringsorter. Vidare bestrids från anslaget under innevarande 
budgetår utgifter för insatser av de myndigheter som har centrala sam
ordnings- och plan.eringsuppgifter i samband med omlokaliseringarna, 
nämligen främst byggnadsstyrebcn, statskontoret och statens personal
nämnd. Belastningen på anslaget torde komma att uppgå till inemot 11 
milj. kr. för budgetåret 1971/72. Fr. o. m. nästa budgetår begärs medel 
för byggnadsstyrelsens och personalnämndens arbete med omlokalise
ringen under reservationsanslaget till utredningar rörande byggnadsföre
tag m. m. resp. personalnämndens myndighetsanslag. Vidare avses de 
fortsatta förberedelserna för omlokalisering av försvarets myndigheter 
bekostas inom utgiftsramen för det militära försvaret. Jag räknar me
delsbehovet för nästa budgetår till 6,1 milj. kr. Jag hemställer att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Förberedelser för omlokalisering av statlig rerksamhet för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 6 100 000 kr. 
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KAPITALBUDGETEN 

IL Statens allmänna fastighetsfond 

12. Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

72 345 310 

70 850 000 

60 000 000 

Behållning 

78 

Från anslaget bestrids utgifter för investeringar i byggnader för stat

lig förvaltning eller annan statlig verksamhet och för vilka medel inte 

anvisas under annat anslag. 
Byggnadsstyrelsen 

Nybyggnad i kvarteret Loen. Redogörelse för nybyggnaden, som tills 

vidare kommer att användas av statsdepartementen, har lämnats i prop. 

1965: 64 (s. 2). Byggnadsstyrelsen föreslår att kostnadsramen förs upp 

med 35 milj. kr. i prisläget den l april 1971, vilket innebär en kostnads

ökning utöver index med 420 000 kr. Denna kostnadsökning beror på 

åtgärder för att göra byggnaden helt tillgänglig för handikappade samt 

tillkommande projekteringskostnader. Härutöver kan kostnader tillkom
ma för skador på intilliggande fastigheter m. m. (jfr prop. 197 l: l bil. 9 
s. 101). 

Nybyggnad i kvarteret Garnisonen. Redogörelse för byggnadsobjek

tet har lämnats i prop. 1968: 118. Nybyggnaden utgör huvuddelen av 

det komplex av förvaltningslokaler inom kvarteret som enligt beslut av 

Kungl. Maj:t den 27 juni 1969 tills vidare skall användas huvudsakli

gen av byggnadsstyrelsen, försvarets forskningsanstalt, skolöverstyrel

sen, socialstyrelsen och statistiska centralbyrån. Byggnadsstyrelsen har 

den 22 oktober 1971 redovisat vissa kostnadsökningar för nybyggnaden, 

vilken tas i bruk successivt från hösten 1971. Kostnadsökningarna be

ror, förutom på prislägesförändringar, främst på att nybyggnaden an

passats till krav som framkommit sedan nyttjarna utsetts. Den totala 

kostnaden för nybyggnaden beräknas till 225 milj. kr. i prisläget den 

l oktober 1971. 

Ombyggnad av kasern i kvarteret Garnisonen. Byggnadsstyrelsen har 

föreslagit att en f. d. kasern i kvarteret Garnisonen byggs om och rustas 

upp. Kasernen kommer att förbindas med nybyggnaden genom kul

vertar och förbindelsegång. Efter ombyggnaden, som planeras bli ut

förd i etapper med början redan innevarande budgetår, kommer bygg

naden att inrymma 612 kontorsrum med sammanlagt 722 arbetsplatser 
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samt gemensamma lokaler. Kungl. Maj:t har den 16 september 1971 
uppdragit åt byggnadsstyrelscn att projektera ombyggnaden så att den
na kan utföras inom en kostnadsram av 13 milj. kr. i prisläget den 
1 april 1970. 

Ombyggnad i kvarteret Mercuri11s. Redogörelse för ombyggnaden har 
lämnats i prop. 1970: 1 (bil. 9 s. 82). Byggnadsstyrclsen föreslår att 

kostnadsramen förs upp med 9 215 000 kr. i prisläget den 1 april 1971, 
vilket innebär en höjning med 825 000 kr. utöver index på grund av 
eftersatt underhåll samt oförutsedda omdispositioner av lokalerna i 
samband med hissinstallation. 

Till- och ombyggnad i kvarteret Primus. Redogörelse för objektet har 
lämnats i prop. 1971: l (bil. 9 s. 102). Kungl. Maj :t har den 12 mars 
1971 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att infordra anbud avseende total
entreprenad för tillbyggnaden samt att redovisa hela förslaget till till
och ombyggnad när bl. a. kostnadsberäkning som grundats på anbud 
föreligger. 

Till- och ombyggnad i kvarleret Gamen. En tillbyggnad till det s. k. 
Skattehuset i kv. Gamen i Stockholm uppförs för närvarande (jfr prop. 
1971: 145 bil. 5 s. 25). Lokalerna i tillbyggnaden, som skall användas 

av länsstyrelsens dataavdelning, omfattar ca 460 m:! rumsyta. I sam
band med tillbyggnaden behöver vissa ombyggnadsarbeten utföras i 
Skattehuset. Byggnadsstyrelsen beräknar numera kostnaderna för bygg
nadsobjektet till 1,9 milj. kr. i prisläget den l april 197 J. 

Omlokalisering av statlig verksamhet. Kungl. Maj:t har den 18 juni 
1971 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att fullfölja planering av lokalför
sörjning, inkl. inredning och utrustning, för statliga verksamheter som 
skall flytta från storstockholmsområdet till Uppsala, Eskilstuna, Linkö
ping, Norrköping, Jönköping, Borås, Karlstad, Gävle, Sundsvall, Öster
sund utom verksamheter inom försvarsdepartementets område, Umeå 
och Luleå. Styrelsen har ännu inte kunnat göra mer noggranna upp
skattningar av investeringskostnadcrna för omlokaliseringen. Styrelsen 
beräknar medelsförbrukningen för byggnadsarbcten under innevarande 
och nästa budgetår till 1 milj. kr. resp. 25 milj. kr. Styrelsen anser att 
projckteringskostnaderna bör bestridas direkt från investcringsanslaget. 
Styrelsen räknar med att huvuddelen av byggnadsobjekten skall påbör
jas under budgetåret 1973/74. Vissa arbeten bör dock kunna påbörjas 
tidigare. 

Departe111entsclzefe11 

Jag har inget att erinra mot de av byggnadsstyrclsen föreslagna änd
ringarna av kostnadsramarna för pågående byggnadsobjekt. 

J investeringsplanen bör föras upp en kostnadsram av 14 milj. kr. i 
prisläget den 1 april 1971 för ombyggnad av kasern i kvarteret Gar
nisonen. 
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Det är ännu inte möjligt att redovisa de skilda byggnadsobjckt som 

behöver utföras för omlokaliseringen av statlig verksamhet. Med hänsyn 

till att planeringen skall bedrivas skyndsamt har jag dock i invcsterings

planen räknat med en medelsförbrukning för dessa objekt för innevaran

de och nästa budgetår av 1 milj. kr. resp. 25 milj. kr. Jag har härvid utgått 

från att projekteringskostnaderna skall täckas på vanligt sätt via fonden 

för förlag till statsverket. För utredningar och markköp med anledning 

av omlokaliseringen beräknar jag medel under reservationsanslagct Ut

redningar rörande byggnadsförelag m. m. resp. investeringsanslaget In

köp av fastigheter m. m. 

Jag kommer senare denna dag att hemställa att Kungl. Maj:t föreslår 

riksdagen att anvisa 40 milj. kr. under förevarande anslag på tilläggs

stat Il till riksstaten för innevarande budgetår. 

Jag förordar att medel för nästa budgetår beräknas enligt följande 

investeringsplan och anslagsberäkning. 

Investeringsplan (1 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt 

Stockholm 

Nybyggnad i kvarteret 
Loen 

Nybyggnad av kvarteret 
Neptunus Större 

Nybyggnad i kvarteret 
Garnisonen 

Ombyggnad av kasern 
i kvarteret Garnisonen 

Ombyggnad i kvarteret 
Mercurius 

Till- och ombyggnad 
i kvarteret Primus 

Till- och ombyggnad 
i kvarteret Gamen 

Övriga landet 

Omlokalisering av statlig 
verksamhet 

Kostnadsram 

1.4.1970 1.4.1971 

33 000 35 000 

5 254 5 254 

199 000 225 0001 

14000 

8 215 9 215 

46 ooo• 50 000° 

1 900 

-· 

Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 
1970/71 1971 /72 1972/73 

24 366 9 900 505 

5106 100 

125 455 93 000 6545 

3 000 3 700 

I 995• l 100 100 

25 000 

1 900 

Summa 291 469 340 369 156 922 

1 000 

110 000 

25000 

60850 

' Prisläge 1.10.1971. 
• Förbrukningen t. o. m. 30.6.70, 6 020 000 kr., redovisas t.v. i annan ordning. 
0 Uppskattad kostnad. 
• Kostnadsram redovisas senare. 

Bygg
start 
mån/år 

10.68 

1.67 

4.68 

4.72 

8.68 

8.72 

11.71 

Färdig
ställande 
mån/år 

11.71 

7.68 

10.71 

succes-
sivt 

10.71 

2.75 

5.72 

successivt 
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Anslagsberäkning (l 000-tal kr.) 

Medels tillgång B~räknad medelsförbrukning 

Behållning 1.7.1971 
Anslag för 1971 /72 

riksstat 
tilläggsstat (förslag) 

Anslag för 1972/73 (förslag) 

0 

70 850 
40000 
60000 

170 850 

1971 /72 
1972/73 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

110000 
60 850 

170 850 

att till Byggnadsarbeten för statlig förvaltning för budgetåret 
1972/73 anvisa ett investeringsanslag av 60 000 000 kr. 

13. Inköp av fastigheter m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

28 168 313 

5 500 000 
25 000 000 

Behållning 6 270 951 

Från anslaget bestrids kostnader för förvärv av fastigheter, främst så
dana som avses för regional förvaltning, men anslaget tas även i anspråk 
för inköp av andra fastigheter. 

Byggnadsstyrelsen 

Styrelsen uppskattar medelsbehovet för fastighetsförvärv för förvalt
ning m. m. till 5 milj. kr. för budgetåret 197'2/73. Medel bör beräknas 
under anslaget för inlösen av kommunalt byggda polishus samt för 

markförvärv av polishus med sammanlagt 50 milj. kr. för nästa budget
år. Vidare föreslås att markinköp i samband med omlokalisering av stat
lig verksamhet, vilka innevarande budgetår bekostas från ett särskilt 
investeringsanslag för detta ändamål (jfr prop. 1971: 29 s. 144), under 
nästa budgetår bekostas från förevarande anslag. Medclsbehovet härför 
beräknar styrelsen till 15 milj. kr. Anslaget bör enligt styrelsen föras upp 
med 70 milj. kr. för nästa budgetår. 

Departementsclzefen 

Anslaget bör fr. o. m. nästa budgetår kunna användas för fastighets
förvärv för statlig förvaltning m. m., inkl. markinköp som föranleds av 

omlokalisering, samt markinköp för polishus. Liksom tidigare bör ansla

get få användas endast efter Kungl. Maj:ts beslut i varje särskilt fall. 
Medel för inlösen av kommunalt byggda polishus har av chefen för 

justitiedepartementet beräknats under investeringsanslaget Polishus 
m. m. (Il: 1). Den behållning som vid utgången av budgetåret 1971/72 
finns på anslaget Markinköp i samband med omlokalisering av statlig 
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verksamhet bör föras över till förevarande anslag. Jag beräknar anslaget 
till 25 milj. kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Inköp av fastigheter m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett investeringsanslag av 25 000 000 kr. 

14. Vissa byggnadsarbeten vid tullverket 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

196 404 
150 000 

350 000 

Behållning 142110 

Från anslaget bestrids kostnader för anskaffning av fastigheter och 

byggnader avsedda att tillgodose behovet av expeditionslokalcr m. m. 
för de lokala tullmydigheterna. 

Generaltullsty relsen 

Generaltullstyrelsen hemställer att 546 000 kr. anvisas för budgetåret 
1972/73 för bl. a. uppförande av tullstationer i Högen (210 000 kr.) och 
Tämaby (60 000 kr.), bilvisitationsbyggnad i Övertorneå (75 000 kr.) 
samt förråd för oljebekämpningsmedel (120 000 kr.). 

Departementschefen 

Jag har inhämtat att arbetsmarknadsstyrelsen kommer att svara för 
uppförande av förråd för oljebekämpningsmateriel. Anslaget bör tas upp 
med 350 000 kr., vilket medger att i stort sett samtliga av generaltullsty
rclsen föreslagna byggnadsobjckt kan komma till stånd. 

Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 
att till Vissa byggnadsarbeten vid tullverket för budgetåret 1972/ 

73 anvisa ett investeringsanslag av 350 000 kr. 

V. Fonden för låneunderstöd 

6. Lån för inrättande av alkoholfria restauranger 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

100 000 
l 000 
1000 

Behållning 106 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för långivning enligt kungörelsen 
(1955: 145) om lån av statsmedel för inrättande av alkoholfria restau
ranger. 
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Riksskalleverket 

Behållningen på anslaget uppgick den 1 juli 1971 till 107 000 kr. 
I avvaktan på att alkoholpolitiska utredningens arbete skall slutföras 
och då några ansökningar om lån inte föreligger för närvarande bör an
slaget endast föras upp med ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Departementschef en 

Jag biträder riksskatteverkets förslag. Jag hemställer att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att till Lån för inrättande av alkoholfria restauranger för budget

året 1972/73 anvisa ett investeringsanslag av 1 000 kr. 

7. Pressens lånefond 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

14 785 398 
25 000 000 
25 000 000 

Behållning 20 684 572 

Från anslaget bestrids kostnader för långivning enligt kungörelsen 
(] 971: 492) om statligt stöd till dagstidningar. Statsmakternas beslut om 
inrättandet av pressens lånefond (prop. 1969: 48, SU 1969: 107, rskr 
1969: 251) innebär att under en femårig försöksperiod, dvs. åren 1969/ 
70-1973/74, lån får beviljas med sammanlagt 125 milj. kr. Lån från 
fonden kan beviljas tidningsförctag såväl för investering som för annan 
åtgärd som bedöms vara nödvändig för att stärka företagets konkurrens
förmåga på längre sikt. Lån beviljas dock inte för projekt som kan fi
nansieras på den allmänna kreditmarknadcn till marknadsmässiga vill
kor. Projekt som syftar till kostnadsbesparingar genom samverkan mel
lan tidningsföretag ges företräde. Lånen, som inte utan särskilda skäl 
får Jämnas på mer än 20 år, är räntefria under tre år och amorterings
fria under fem år. Låneärendena handläggs av presstödsnämnden, vars 
verksamhet också finansieras över detta anslag. För lån ur fonden skall 
ställas den säkerhet som nämnden bestämmer. 

Anslag till långivningen från pressens lånefond har anvisats med 25 
milj. kr. per år under budgetåren 1969/70-1971/72, dvs. totalt 75 

milj. kr. 
Under budgetåret 1970/71 beviljades lån till 13 tidningsföretag med 

sammanlagt 14.7 milj. kr. Vid budgetårsskiftet fanns låneansökningar 
på 3,6 milj. kr. som ännu inte behandlats. De lånesökande företagen har 

i regel varit utgivare av s. k. andratidningar. 
Av de beviljade lånen [!Vsåg 8,2 milj. kr. saneringslån och resterande 

6,5 milj. kr. i huvudsak maskininvcsteringar. Lånetiden för flertalet lån 
har bestämts till tio eller femton år. 

När det gäller anslagsbchovct för budgetåret 1972/73 kan detta inte 
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överblickas f. n. Jag förordar att anslaget för nästa budget&r tas upp 
med samma belopp som hittills, dvs. 25 milj. kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föresiår riksdagen 
att till Pressens lånefond för budgetåret 1972/73 anvisa ett inves

teringsanslag av 25 000 000 kr. 

VII. Fonden för förlag till statsverket 

1. Vissa projekteringskostnader 

1970/71 Utgift 
1971172 Anslag 
1972/73 Förslag 

39 554 000 

35 000 000 
45 000 000 

Behållning 1097098 

Anslaget disponeras efter Kungl. Maj :ts beslut i varje särskilt fall för 

sådana projekteringsarbeten som skall göras innan slutlig ställning tas 
till vissa byggnadsobjekt. De byggnadsanslag som begärs av riksdagen 
sedan projekteringsarbetet utförts inkluderar de nedlagda projekterings
kostnaderna. Det belopp som motsvarar projekteringskostnaderna förs 
därför tillbaka till fonden för förlag till statsverket och redovisas såsom 

övriga kapitalmedel på fonden, sedan byggnadsanslag beviljats. Pro
jekteringsanslaget kan användas även för att skapa en reserv av fär
digprojekterade byggnadsobjekt. En sådan reserv motiveras av bl. a. 
kravet på en god arbetsmarknadspolitisk beredskap. 

Som framgått av min anmälan i det föregående av investeringsanslaget 
till byggnadsarbeten för statlig förvaltning räknar jag med att kostna
derna för projektering för omlokalisering av statlig verksamhet skall 
täckas från förevarande anslag. Med hänsyn härtill och till den beräk
nade omfattningen av projekteringsverksamheten i övrigt förordar jag 

att anslaget för nästa budgetår förs upp med 45 milj. kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Vissa projekteringskostnader för budgetåret 1972/73 anvisa 
ett investeringsanslag av 45 000 000 kr. 
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IX. Diverse kapitalfonder 

5. Statens datamaskinfond: Anskaffning av datamaskiner 

1970/71 Utgift 
1.971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

13 695 165 
8 000 000 

58 000 000 

Behållning 

85 

29 211 743 

Statens datamaskinfond är en kapitalfond för finansiering och redo
visning av generellt användbar datamaskinutrustning som anskaffas för 
andra myndigheter och institutioner än de affärsdrivande verken. 

Fonden består av två delfonder, försvarets delfond och civila stats

förvaltningens delfond. Båda delfonderna förvaltas av statskontoret. Del
fonderna byggs upp genom medel som anvisas på investeringsanslagen 
Statens datamaskinfond: Försvarets delfond: Anskaffning av datama
skiner och Statens datamaskinfond: Anskaffning av datamaskiner. Me
delsbchovct för budgetåret 1972/73 till Statens datamaskinfond: För
svarets delfond: Anskaffning av datamaskiner har tidigare denna dag 
anmälts av chefen för försvarsdepartementet. 

Från investeringsanslag till fonden bestrids dels utgifter för förvärv 
av datamaskinutrustning, dels andra utgifter av investeringskaraktär 
i samband med anskaffning, installation eller igångkörning av för
värvad eller förhyrd datamaskinutrustning, vilka är av sådan art att de 
bör periodiscras. På fonden redovisad utrustning ställs mot avgift till 
förfogande för de myndigheter som skall svara för driften av anlägg
ningarna. Avgifterna fastställs av statskontoret efter samråd med riks
revisionsverket och, i fråga om avgifter till försvarets delfond, försva
rets rationaliseringsinstitut. Avgifterna skall, utöver normal avskrivning 
eller hyra för utrustning m. m., täcka kostnaderna för fondens admi
nistration. 

Statskontoret 

I anvisningar för myndigheternas anslagsframställningar för budget
året 1972/73 ålades de myndigheter som omfattas av statens data
maskinfond att anmäla behov av datamaskinutrustning till statskontoret, 
som avger gemensam anslagsframställning för den datamaskinutrust
ning som kan behöva anskaffas över fonden. På grundval av sålunda 

redovisade eller på annat sätt aktualiserade behov beräknar statskon
toret det totala investeringsbehovet för datamaskinutrustning inom den 
civila statsförvaltningen under budgetåret 1972/73 till 61 milj. kr. In
vesteringsbehovet under budgetåret 1971/72 uppskattas till drygt 37 milj. 
kr., varför ingen utgående behållning beräknas. Statskontoret hemställer 
därför om ett investeringsanslag av 61 milj. kr. Anskaffningen avser 
datamaskinutrustning för bl. a. rättsväsendets informationssystem, riks
försäkringsverket, de centrala bil- och körkortsregistren, riksskattcver-
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ket och universitetens <latamaskincentraler. Den slutliga prövningen av 
de enskilda investeringsobjekten förutsätts ske i samband med att stats
kontoret hos Kungl. Maj :t begär bemyndigande att få anskaffa viss 
utrustning. Medelsberäkningen avser huvudsakligen köp av utrustning. 
Val mellan köp och förhyrning av kontrakterad utrustning sker <lock 
som regel först i samband med leveransen. Skulle förhyrning i stället 
för köp bli aktuell för viss utrustning blir medelsbehovet i motsvarande 

mån lägre. 
Med hänsyn till de långa leveranstider som normalt gäller vi<l an

skaffning av datamaskinutrustning anser statskontoret vidare att det 
behövs ett bemyndigande, utöver av riksdagen år 1970 och 1971 läm
nade bemyndiganden på sammanlagt 130 milj. kr., att beställa <lata
maskinutrustning till ett värde av högst 95 milj. kr. för leverans under 
budgetåren 1972/73-1974/75. Ifrågavarande datamaskinutrustning ut
görs av utrustning för bl. a. rättsväsendets informationssystcm och riks
fö rsä k ri ngsver ket. 

Departementschef en 

Statskontoret har på grundval av bl. a. uppgifter från myndigheterna 
beräknat att datamaskinutrustning kommer att anskaffas för 61 milj. 
kr. under nästa budgetår. Större delen av medelsbehovet avser anskaff
ning av utrustning för den allmänna försäkringen, centrala bil- och kör
kortsregistreringen samt datamaskincentralen vid universitetet i Upp
sala. Denna utrustning har Kungl. Maj:t i huvudsak redan bemyndigat 
statskontoret att anskaffa. Datamaskinanläggningen för den allmänna 
försäkringen beräknas kosta ca 17 milj. kr. Anfäggningen förläggs till 
Sundsvall, dit riksförsäkringsverkets ADB-enhet kommer att omlokali

seras. 
För nästa budgetår beräknar jag me<lclsbehovet under anslaget till 

58 milj. kr. Vidare bör riksdagens bemyndigande inhämtas att beställa 
datamaskinutrustning till ett värde av 95 milj. kr. utöver tidigare Jäm

nade bemyndiganden. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

l) medge att datamaskinutrustning beställs till en kostnad av -
utöver tidigare medgivet belopp - högst 95 000 000 kr., 

2) till Statens datamaskin/ond: Anskaffning av datamaskiner 

för budgetåret 1972/73 anvisa ett investeringsanslag av 

58 000 000 kr. 

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets. 
övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen. 

Ur protokollet: 

Britta Gyl/ensten 
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Register 

Sid. 

Översikt 

DRIFTBUDGETEN 

A. Finansdepartementet m. m. 

7 Finansdepartementet 15 760 000 
8 Gemensamma ändamål för statsdepartementen 25 400 000 
9 Ekonomiska attacheer 700 000 
9 Kommittccr m. m. 7 500 000 
9 Extra utgifter 400 000 

49 760 000 

B. Allmänna centrala ämbetsverk m. m. 

10 Kammarkollegiet 14 000 000 
JO Statistiska centralbyrån: 
11 Statistik, register och prognoser 98 633 000 
21 Statistisk uppdragsverksamhet 1 000 
22 Teknisk uppdragsvcrksamhet 1 000 

Konjunkturinstitutet: 
23 Verksamheten i allmänhet 2 490 000 
24 Särskilda undersökningar 580 000 
25 Statskontoret 131400000 
25 Datamaskincentralen för administrativ databehandling 1 000 
26 Viss försöksverksamhet inom statsförvaltningen m. m. 4 000 000 
28 Riksrevisionsverket 26 731 000 
32 Byggnadsstyrelsen 30 080 000 
34 Utredningar rörande byggnadsföretag m. m. 5 000 000 
35 Inredning av byggnader för statlig förvaltning I 000 000 
36 Statens förhandlingsnämnd 1445000 
37 Statens avtalsverk 9 556 000 
38 Statens personalpensionsverk 14 5•18 000 
39 Statens personalbostadsdelcgation 588 000 
40 Statens personalutbildningsnämnd 3 717 000 
41 Statens personalnämnd 9 202 000 

242 943 000· 

C. Skatte- och kontrollväsen 

Tullverket: 
43 Förvaltningskostnader 238 300 000 
46 Anskaffning av viss materiel 3 450 000 

Mynt- och justeringsverkct: 
47 Förvaltningskostnader 15 263 000 
48 Nyanskaffning av vissa maskiner m. m. 1450 000 
48 Statens justerare '2 627 000· 
48 Riksskattevcrket 59 200 000· 
58 Avsättning till banktillsynens fond 1900000· 
59 Avsättning till fondtillsynens fond 150 ooo· 
59 Avsättning till jordbrukskassetillsynens fond 325 000 
60 Avsättning till sparbankstillsynens fond 2 220 000 
60 Revision av sparbankernas förvaltning 950 000 
60 Avsättning till försäkringsinspektionens fond 3 406 000· 

i Beräknat belopp. 
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62 Stämpclomkostnader 
62 Kostnader för arlig taxering m. m. 
63 Ersättning till postverket m. fi. för bestyret med skatteupp

börd m. m. 
64 Kilometerbeskattning 

D. Bidrag och ersättningar till kommunerna 

88 

I 380 000 
45 000 000 

29 600 000 
I 260 000 

395 481000 

65 Ersättning till Trelleborgs kommun för mistad tolag 
65 Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m. 

1 975 000 
2 030 000 000 

·68 Kompensation till kommunerna med anledning av skatte
omläggningen 1971 1500000 000 

2 531975 000 

E. Diverse 

69 Ersättning till statens allmänna fastighetsfond: Slottsbyggna-
dernas delfond 

69 Bidrag till vissa internationella byråer och organisationer m.m. 
69 Statens krigsförsäkringsnämnd m. m. 
70 Bidrag till Föreningen Fruktdrycker 
70 Bidrag till vanföra ägare av motorfordon 
71 Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering 
7 l Produktionsbidrag för dagstidningar 
71 Samdistributionsrabatt för dagstidningar 
72 Avlöningar till personal på indragningsstat m. m. 
72 Viss utbildningsvcrksamhct 
73 Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering 
74 Kostnader för vissa nämnder m. m. 
74 Viss förslagsverksamhet 111. m. 
75 Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m. 
76 Viss informationsverksamhet 
76 Förberedelser för omlokalisering av statlig verksamhet 

6 686 000 
I 150 000 

43 000 
35 000 

1900000 
300 000 

1 36 000000 
1 10 000 000 

100 000 
5 000 000 
5 800 000 

180 000 
85 000 

200 000 000 
l l 000 000 
6 100000 

284 379 000 

Summa för driftbudgeten 3 504 538 000 

KAPITALBUDGETEN 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 

78 Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 
81 Inköp av fastigheter m. m. 
82 Vissa byggnadsarbctcn vid tullverket 

V. Fonden för låneunderstöd 

82 Lån för inrättande av alkoholfria restauranger 
83 Pressens lånefond 

VJI. Fonden för förlag till statsverket 

84 Vissa projekteringskostnader 

IX. Diverse kapitalfonder 

85 Statens datamaskinfond: Anskaffning av datamaskiner 

Summa för kapitalbudgeten 

60 000 000 
25 000 000 

350 000 

85 350 000 

1 000 
25 000 000 

25 001 000 

45 000 000 

58 000 000 

213 351 000 

Totalt för finansdepartementet 3 717 889 000 

1 Beräknat belopp. 

MARCUS BOKTR. STHLM 1911 71 0509 



Bilaga 10 till statsverkspropositionen 1972 

U tbildningsdepartementet 

översikt 

Till utbildningsdepartementet hör skolväsendet, den högre utbild
ningen och forskningen, vuxenutbildningen, lärarutbildningen, det stu
diesociala stödet, kultur- och bildningsverksamheten, radio- och televi
sionsfrågorna samt kyrkoärendena. 

Utbildningsväsendet har under det senaste decenniet undergått ge
nomgripande förändringar i syfte att ge alla samma möjlighet till ut
bildning. Läsåret 1972/73 kommer den nioåriga obligatoriska grund

skolan att vara införd i samtliga årskurser och i alla landets kom
muner. Genom 1968 års riksdagsbeslut slopades linjedelningen på grund
skolans högstadium, vilket för eleverna innebär att valet av fortsatt ut
bildning och yrkesinriktning sker vid senare tidpunkt än som var fallet 
före högstadiereformen. Principen om organisatorisk sammanhållning 
har följts upp på det gymnasiala stadiet genom att gymnasiet, fackskolan 
och yrkesskolan ersatts av en ny skolform, gymnasieskolan. Inom en 
nära framtid kommer praktiskt taget alla ungdomar att kunna erhålla 
en minst elvaårig utbildning med ökade möjligheter till val av utbildning 
mer efter intresse och förutsättningar än efter socialt betingade skilje
linjer. Den yttre organisationen av grundskolan och gymnasieskolan 
torde därmed i sina huvuddrag vara fastlagd för den framtid som nu kan 
överblickas. 

Tyngdpunkten i reformarbetet vad gäller den yttre organisationen 
kommer under 1970-talet att ligga på den eftergymnasiala utbildningens 

område. Under nästa budgetår väntas 1968 års utbildningsutredning 
(U 68) lägga fram sina huvudförslag bl. a avseende den högre utbild
ningens dimensionering, lokalisering och organisation. 

I undersökningsrapporter som U 68 presenterat under hösten 1971 be
lyses bl. a. ungdomens val av utbildning och yrke i vilken mån universi
tetsstudier inte fullföljs till examen. Av rapporterna framgår att den 
kraftiga expansionen av högre utbildning medfört starkt ökad till-
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strömning från tidigare svagt representerade samhällsgrupper men 
endast i begränsad utsträckning lett till en utjämning av den sociala 
rekryteringen. Alltjämt är sålunda socialgrupp III klart underrepresen
terad vid universitet och högskolor. En vägledande princip för den fort
satta utbyggnaden av den eftergymnasiala u1.bildningen måste därför 
vara att så långt som möjligt rasera de hinder som nu bidrar till den 
sneda sociala rekryteringen. Strävan bör vara att ge alla samma möj
lighet till eftergymnasial utbildning oavsett social härkomst, boendeort 
och uppväxtförhållanden i övrigt. 

Den sociala snedrekryteringen till universitet och högskolor är i viss 
mån en återspegling av det gamla parallellskolesystemet. Den obligato
riska grundskolan med det sammanhållna högstadiet har ännu inte hun
nit få full effekt på rekryteringen till den högre utbildningen. Men även 
om grundskolereformerna kan väntas få en utjämnande effekt på rekry
teringen till universitet och högskolor finns det anledning att räkna med 
att en viss social snedfördelning kom.mer att kvarstå. Uppväxtmiljön 
under förskolåldern har stor betydelse för barnens möjligheter att ut
veckla sina förutsättningar och för deras framtida val av utbildning och 
yrke. Strävandena att ytterligare demokratisera utbildningen och att ge 
alla barn samma möjligheter aktualiserar därmed frågan om en allmän 
förskola. Denna fråga utreds f. n. av 1968 års barnstugeutredning. 

Genom de senaste årens intensiva reformarbete inom ungdomsut
bildningen har klyftan mellan generationerna vad gäller utbildningens 
längd och innehåll vidgats. Låginkomstutredningen har bl. a. visat att 
den äldre generationen har en avsevärt kortare genomsnittlig utbildnings
tid än den yngre generationen. Vidare har i olika sammanhang fram
hållits att de ungdomar som slutar sin utbildning efter den obligatoriska 
skolan ofta längre fram får det svårare på arbetsmarknaden än de som 
skaffar sig en längre utbildning. En fortsatt utbyggnad av vuxenutbild
ningen är därför angelägen för att överbrygga utbildningsklyftorna mel
lan generationerna och för att ge dem med kort eller otidsenlig utbild
ning möjlighet att komplettera sina kunskaper och färdigheter. 

En särskild kommitte, kommitten för försöksverksamhet med vuxen
utbildning (FöVUX), har till uppgift att pröva olika vägar att nå dem 
med kort utbildning genom olika åtgärder inom vuxenutbildningen. 
Kommitten har bl. a. gjort försök med uppsökande verksamhet. Kom
mitten för studiestöd åt vuxna (SVUX) utreder det studiesociala stödets 
utformning för personer i vuxen ålder. En lösning av denna fråga 
är angelägen för att strävandena att ge kompletterande utbildning åt 
den vuxna befolkningen med kort utbildning skall ge resultat. 

Omfattningen av insatserna inom grundskolan och gymnasieskolan 
bestäms i hög grad av antalet ungdomar i årskullarna. Årskullarnas 
storlek är i sin tur beroende av variationer i nativiteten och nettoin
vandringen. Nettoinvandringen har under det senaste året minskat 
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starkt. På grund av åldersfördelningen bland invandrarna kommer emel
lertid antalet invandrarbarn i skolåldern att fortsätta att öka. 

Prognoser för befolkningsutvecklingen under 1970-talets första hälft 
ger vid handen en betydande ökning av antalet elever i grundskolan 

under denna period. Däremot beräknas antalet personer i de ålders
grupper som är aktuella för gymnasieskolan och den eftergymnasiala 
utbildningen komma att minska. Hur denna utveckling i sin tur 
kommer att påverka antalet studerande vid universitet och högskolor 
är svårt att bedöma då efterfrågan på utbildning också påverkas av en 
rad andra faktorer. Det synes dock rimligt att anta att den högre utbild
ningens kapacitet inte kommer att behöva byggas ut i samma takt som 
under 1960-talet. Tillströmningen till de filosofiska fakulteterna stagne
rade fr. o. m. läsåret 1969/70. Höstterminen 1971 skedde en minskning 
av tillströmningen. I fråga om vissa spärrade utbildningslinjcr överstiger 
emellertid fortfarande antalet sökande antalet tillgängliga platser. U 68 
kommer att lämna förslag om den högre utbildningens dimensionering 
på längre sikt. 

Inom skolväsendet kommer utvecklingsarbetet under 1970-talet i stor 
utsträckning att avse skolans inre arbete. Detta område utreds f. n. av 
den år 1970 tillsatta utredningen om skolans inre arbete (SIA). Utred
ningen har initierat ett omfattande forskningsprogram samt påbörjat 
en försöksverksamhet inom sju kommuner med en friare användning 
av disponibla resurser för att bl. a. möjliggöra insatser för elever med 
särskilda svårigheter. 

Frågan om den långsiktiga inriktningen av de statliga åtgärderna på 

kulturområdet utreds av kulturrådet. Rådet beräknas avlämna sitt hu
vudbetänkande under innevarande år. Kulturrådet behandlar bl. a. 
kulturpolitikens mål, den regionala och lokala kulturorganisationen 
samt kulturstödets fördelning på olika ändamål. Ett annat väsentligt 
underlag för utformningen av den framtida kulturpolitiken är de be
tänkanden som under innevarande år är att vänta från 1965 års musei
och utställningssakkunniga. I de sakkunnigas uppdrag ingår att utreda 
den statliga och statsunderstödda musei- och utställningsverksamheten 
samt kulturminnesvårdens organisation och finansiering. På grundval av 
det omfattande utredningsmaterial som således är att vänta bör det bli 
möjligt för statsmakterna att ta ställning till de grundläggande princi

perna för den framtida kulturpolitiken. 

1968 års beredning om stat och kyrka, som har till uppgift att utreda 
förhållandet mellan staten och svenska kyrkan, väntas under inneva

rande år lägga fram sitt huvudbetänkande. 
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Kulturändamål m. m. 

Insatserna inom kulturområdet under det kommande budgetåret in
riktas i första hand på att fullfölja tidigare beslutade reformer och på 
att ge kompensation för kostnadsökningar. 

Med hänsyn till den betydelse stipendier och olika former av statsbi
drag har för de fritt arbetande konstnärerna föreslås en fortsatt provi
sorisk höjning av anslagen till dessa ändamål i avvaktan på förslag till 
mer långsiktiga lösningar från 1968 års litteraturutredning och kultur
rådet. 

En viss omläggning föreslås av principerna för det statliga stödet till 
teaterverksamhet. Operan, Dramatiska teatern och Svenska riksteatern 
får medelsökningar för att möta inträffade kostnadsstegringar. Anslagen 
till verksamheten vid teatrarna förs fr. o. m. budgetåret 1972/73 upp 
som rescrvationsanslag. För stadsteatrarna begärs ökningar med sam
manlagt 7,7 milj. kr. Härmed möjliggörs en ökning av bidragsundcrlagcn 
för dessa teatrar. 

Anslagen till rikskonsertstiftelsen och regionmusiken gör det möjligt 
att genomföra skolkonsertvcrksamhct i flertalet av rikets län. 

Statsbidrag ges för att stödja folkrörelsearkiven. Stödet till ungdoms
organisationerna förstärks ytterligare genom ökat anslag till ungdoms

ledarutbildning. 
Den 1 juli 1972 inrättas en ny bibliotekshögskola i Borås. Därmed 

kommer betydligt ökade resurser att tillföras bibliotekarieutbildningen. 
Under två nya anslag beräknas erforderliga medel för denna verk
samhet. 

Det pågående reformarbetet rörande musikutbildningen fullföljs, vil
ket föranleder anslagsökning för bl. a. ökad verksamhet vid musikhög
skolan i Göteborg. 

Inom ramen för det internationella samarbetet har den 1 januari 1972 
ett avtal om kulturellt samarbete mellan de fem nordiska länderna trätt 
i kraft. Avtalet innehåller bl. a. bestämmelser om en särskild verksam
hetsbudget innefattande gemensam budgetbehandling av pågående och 
nya projekt inom ramen för avtalet. I anslutning till avtalet anvisar 
länderna redan fr. o. m. ingången av kalenderåret 1972 betydande be
lopp som står till det år 1971 inrättade nordiska ministerrådets dispo
sition. Dessa medel gör det möjligt att utvidga det redan pågående 
samarbetet och att påbörja nya projekt. I enlighet med avtalet inrätta
des i Köpenhamn den 1 januari 1972 ett sekretariat för samordning av 
gemensamma nordiska kulturfrågor. 
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Skolväsende och lärarutbildning 

Läsåret 1972/73 kommer 1962 och 1968 års beslut om grundskolan 

att slutligt genomföras. Alla kommuner kommer då att ha den nioåriga 
skolan fullt genomförd och den nya läroplanen kommer att tillämpas i 
alla årskurser. För den närmaste framtiden bör arbetet i särskilt hög 
grad inriktas på åtgärder som avser skolans inre arbete. Som tidigare 
nämnts har en särskild utredning, SIA, till uppgift att bl. a. under

söka hur man på bästa sätt skall öka möjligheterna för de elever som 
inte finner skolarbetet tillräckligt stimulerande för att uppleva under
visningen som meningsfull. 

Anslaget till grundskolan beräknas för nästa budgetår öka med 625 

milj. kr. till 3 814 milj. kr. Till inte obetydlig del beror detta på ökade 
insatser inom specialundervisningen. Vid lärarhögskolorna föreslås en 
betydande utökning av speciallärarutbildningen. 

Under innevarande budgetår har gymnasieskolan ersatt de tidigare 
skolformerna fackskola, gymnasium och yrkesskola. Huvudparten av 
linjerna i gymnasieskolan har fått en ny utformning. Den lokalmässiga 
samordningen får ske i takt med att byggnads- och utrustningsresurser 

kan ställas till förfogande. 
Anslaget till gymnasieskolan beräknas öka med 167 milj. kr. till 1 269 

milj. kr. Därigenom möjliggörs en viss ytterligare ökning av intagninr,s
kapaciteten vid de yrkesinriktade linjerna. Åtgärder föreslås vidare 
i anslutning till frågor om samverkan mellan yrkesutbildningen och 
arbetslivet. 

Investeringsramen för skolbyggen beräknas, med hänsynstagande till 
under innevarande budgetår givna extraramar om 100 milj. kr., till 450 
milj. kr. 

En diskussionspromemoria om statsbidragssystemet inom skolväsen
det, där fem olika modeller till driftbidrag presenteras, remissbehandlas 
f. n. Beredningen av statsbidragsfrågorna kommer att inriktas på en 
reformering så snart som möjligt. 

Skolans försörjning med goda läromedel är tillgodosedd i olika grad 
inom skilda former av utbildning. I syfte att trygga tillgången på Hiro
medel inom bl. a. yrkesutbildningen, där behovet är särskilt stort, före
slås medel för särskilda insatser. Inom lärarfortbildningens område ökas 
insatserna till bl. a. fortbildning i engelska av lågstadielärare. 

Medel beräknas nu för de utökade insatser inom studie- och yrkes

orienteringen som beslöts av föregående års riksdag. Resurser motsva
rande 60 heltidstjänstcr tillförs gymnasieskolan. Antalet platser vid den 
siirskilda utbildningen för yrkesvägledning m. m. - vilken är förlagd till 

tre lärarhögskolor- föreslås öka med 90 platser till 180. 
Vissa justeringar av lärarutbildningens kapacitet föreslås för nästa 

budgetår. Förslaget innebär en ökning av antalet utbildningsplatser för 
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förskollärare och lärare för specialundervisning m. m. men någon 
minskning av antalet utbildningsplatser på lågstadie-, mellanstadie- och 
ämneslärarlinjerna samt för blivande hushållslärare. De yrkespedago
giska instituten fogas in i lärarhögskolorna. Ett förslag om ny utbild

ning för lärare i särskilt yrkesinriktade ämnen remissbehandlas f. n. 
En fortsatt utbyggnad av resurserna för den pedagogiska forskningen 

föreslås på grundval av pedagogikutredningens förslag. 
En partiell omorganisation av skolöverstyrelsen vidtas. Avsikten är 

att verkets framtida organisation skall utredas i särskild ordning. 

Högre utbildning och forskning 

Antalet nyinskrivna studerande vid universitetens filosofiska fakul

teter var höstterminen 1971 avsevärt lägre än motsvarande antal när
mast föregående hösttermin. Den sedan två år märkbara tendensen till 
ökad nyinskrivning under vårterminen ledde läsåret 1970171 till i stort 
sett oförändrat antal nyinskrivna jämfört med läsåret 1969/70, detta 
trots en viss minskning höstterminen 1970. Antalet studerande som ta
gits in vid spärrade utbildningsvägar och antalet nyinskrivna vid juri
disk fakultet har ökat sedan föregående hösttermin. 

Vid spärrade utbildningsvägar föreslås ytterligare intagningsplatser till 
nästa budgetår. Antalet nybörjarplatser vid de tekniska fakulteterna 
ökar med 80. I enlighet med tidigare beslut ökar antalet intagnings
platser för läkarutbildning med 50 och för tandläkarutbildning med 60. 
Utbildningskapaciteten vid socialhögskolorna byggs ut ytterligare. 

Den eftergymnasiala utbildningens dimensionering, organisation och 
lokalisering behandlas, som redan framgått, av U 68. Utredningens för
slag, som kommer att läggas fram under nästa budgetår, väntas dra upp 
riktlinjerna för den fortsatta reformeringen av den högre utbildningen 
under 1970-talct. 

Resurserna för forskarutbildning vid de filosofiska fakulteterna för
stärks med ca 5,1 milj. kr. Detta sker genom att forskarutbildningen 
tillförsäkras en undervisningsvolym som svarar mot tjänstgöringsskyl
digheten för professorer, biträdande professorer, forskardocentcr, do
center och forskarassistenter. Härigenom ökar förutsättningarna för 
uppdelning av befintliga undervisningsresurser mellan å ena sidan 

grundläggande utbildning och å den andra forskarutbildning och forsk
ning. Medlen under det hittillsvarande anslaget Särskilda åtgärder för 
forskarutbildning förs över till de skilda avlöningsanslagen. Universitets
automatiken, dvs. lärartilldelningen vid de filosofiska fakulteterna, före
slås upphöra att gälla i fråga om forskarutbildning. En fortsatt ökning 
av antalet stipendier för forskarutbildning föreslås. 
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Anslagen till driftkostnader vid universitet och högskolor, vilka an
slag omfattar medel för bl. a. biträdespersonal och materiel, föreslås 
höjda med sammanlagt ca 57,6 milj. kr. 

Den fortsatta utbyggnaden av universitet och högskolor innebär att 
forskningen tillförs ytterligare resurser. Därjämte föreslås att anslagen 

till forskningsråden inom utbildningsdepartementets område höjs med 
sammanlagt ca 16 milj. kr. Resurserna för det pedagogiska utvecklings
arbetet inom den högre utbildningen kommer att förstärkas. Försöks
verksamhcten med programbudgetering, som i år omfattar Chalmers 
tekniska högskola, föreslås fr. o. m. budgetåret 1973/74 omfatta också 
den tekniska fakulteten i Linköping. 

För investeringar i byggnader vid universiteten m. m. beräknas 180 
milj. kr. och för inredning och utrustning av lokaler vid universiteten 
m. m. 72 milj. kr. Förslag om anslag till dessa ändamål kommer att 
fäggas fram i särskild proposition. 

Vuxenutbildning 

Enligt riksdagens beslut i anledning av propositioner angående vuxen
utbildningen åren 1970 och 1971 har den år 1967 inledda reformeringen 
av vuxenutbildningen fortsatt. Insatserna har i främsta rummet syftat 
till att nå grupper med kort utbildning. Förslag om ytterligare åtgärder 
på vuxenutbildningens område kommer att läggas fram i en särskild 
proposition. 

Folkbildningsorganisationerna når allt fler människor. Bruttoantalet 
deltagare i studiecirklar utgjorde 1970/71 ca 1700000. Härav deltog 
26 % i de s. k. prioriterade studiecirklarna. Också folkhögskolans stu
derandeantal ökar. Anslaget till folkhögskolor föreslås nästa år bli höjt 
med 17 milj. kr. vilket bl. a. möjliggör ytterligare insatser inom handi
kapputbildningen. Löntagarorganisationernas kursverksamhet har ut
vecklats snabbare än beräknat, vilket medfört krav på ytterligare medel. 

Inom den kommunala vuxenutbildningen har under året elevantalet 
ökat. Utbildningen anordnas i dag i 323 kommuner. För de statliga 
vuxenskolorna beräknas i avvaktan på den utredning som pågår inom 
skolöverstyrelsen medel för en oförändrad verksamhet. 

Kommitten för studiestöd åt vuxna har lagt fram en diskussionspro
mcmoria om studiefinansieringen inom vuxenutbildningen som f. n. 
remissbehandlas. 
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Studiesociala åtgärder 

Under året har nya regler för studiestöd Ut utländska studerande in
förts. En särskild delegation har inrättats inom centrala studiehjälps
nämnden för att behandla ärenden av detta slag. 

En rad olika studiesociala reformkrav har lagts fram av centrala 
studiehjälpsnämnden och 1968 års studiemedelsutrcdning. Utredningens 

betänkande remissbehandlas f. n. 
Utgifterna för studiesociala åtgärder beräknas till 1 305,8 milj. kr. 

Sammanställning 

Totalbeloppen för de olika budgetavsnitten samt förändringarna i 
jämförelse med anslagen för innevarande budgetår framgår av tabellen 
pa s. 9. Anslagsindelningen och redovisade belopp för budgetåret 

1971/72 har justerats för att kunna jämföras med riksstaten för 
1972/73. Medel på tilläggsstat har inte medtagits i tabellen. Mellan olika 
Jittera inom åttonde huvudtiteln har vissa överföringar skett, varför be
loppen i några fall inte överensstämmer med riksstatförslaget för 
1971 /72. Medel för rundradioverksarnhet (utlandsradion) har förts över 
till tredje huvudtiteln. 

I de sammanställningar över personalen vid myndigheter m. m., som 
lämnas under de olika anslagspunkterna i propositionen, ingår - för
utom tjänster enligt personalförteckning m. m. - även annan personal 
till ett antal som motsvarar medelsanvisningen. 
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Sammanställning över anslagsförändringarna från 1971172 till 1972173 

inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde (milj. kr.) 

Anvisat Förslag 
1971/72 1972173 Förändring 

DRIFTBUDGETEN 

A. Utbildningsdepartementet m. m. 23,0 26,0 + 3,0 
B. Kulturändamål 320,2 371,0 + 50,8 

a) Konst, litteratur, musik, teater 
m.m. 171,l 195,2 + 24,1 

b) Arkiv, museer m. m. 63,7 79,5 + 15,8 
c) Ungdoms- och folkbildnings-

verksamhet 48,5 50,4 + 1,9 
d) Utbildning inom kulturområdet 36,9 45,9 + 9,0 

C. Kyrkliga ändamål 12,4 13,4 + 1,0 
D. Skolväsendet 4 784,6 5 589,9 + 805,3 

a) Centrala och regionala myndig-
heterm.m. 70,2 82,6 + 12,4 

b) Pedagogiskt utvecklingsarbete 20,6 23,0 + 2,4 
c) Det obligatoriska skolväsendet 

m.m. 3 235,8 3 871,9 + 636,2 
d) Gymnasiala skolor m. m. 1 204,8 1 394,1 + 189,3 
e) Investeringsbidrag 253,3 218,4 35,0 

E. Högre utbildning och forskning 1 275,7 1 508,2 + 232,5 
a) Centrala myndigheter m. m. 13,0 15,3 + 2,3 
b) Universiteten rn. m. 820,4 948,8 + 128,4 
c) Vissa högskolor m. m. 27,0 32,3 + 5,3 
d) Gemensamt för universitet och 

högskolor 181,1 250,3 + 69,2 
e) Vissa forskningsändamål 171,2 189,6 + 18,4 
f) Inredning och utrustning 63,0 72,0 + 9,0 

F. Lärarutbildning 302,7 336,4 + 33,7 
G. Vuxenutbildning 437,2 523,2 + 86,0 
H. Studiesociala åtgrirder 607,0 608,8 + 1,9 
I. Internationellt-kulturellt samarbete 11,3 15,0 + 3,7 

a) Kulturellt utbyte med utlandet 4,5 4,9 + 0,5 
b) Nordiskt kulturellt samarbete 6,8 10,0 + 3,2 

Totalt för driftbudgeten 7 774,2 8 991,9 +1217,9 

KAPITALBUDGETEN 
Statens affärsverksfonder 31,8 35,6 + 3,8 
Statens allmänna fastighetsfond 159,2 197,4 + 38,2 
Statens utlåningsfondcr 903,0 697,0 206,0 
Totalt för kapitalbudgeten 1 094,0 930,0 164,0 

Totalt för utbildningsdepartcmentct 8 868,1 9 921,9 +1053,9 

1* Riksdagenl972. Jsaml. Nrl. Bil.JO 
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Utdrag av protokollet över utbildningsärcnden, hållet inför Hans 
Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972. 

Närvarande: Statministern PALME, ministern för utrikes ärenden 
WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, 
HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, 
ODHNOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LöFBERG, 
LIDBOM, CARLSSON, FELDT. 

Chefen för utbildningsdepartementet, statsrådet Carlsson, samt stats
råden Myrdal, Odhnoff och Moberg anmäler de frågor som gäller ut
gifterna för budgetåret 1972/73 inom utbildningsdepartementets verk
samhetsområde. Härvid anmäler dcpartementschefen de på driftbud
geten under littera A, avsnitten Ila och Bb, punkterna B 51-56, av
snitt Bd, littera D samt de på kapitalbudgeten under punkterna I: B 2 
samt Il: 15 och 16 upptagna frågorna, statsrådet Odhnoff de på drift
budgeten under punkterna B 46-50 upptagna frågorna, statsrådet Myr
dal de under littera C upptagna frågorna samt statsrådet Moberg de 
på driftbudgeten under littera E, F, G, H och I ävensom de på kapi
talbudgeten under punkterna Il: 17 samt IV: 5, 6 och 7 upptagna frå
gorna. Föredragandena anför. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 11 

DRIFTBUDGETEN A ttonde huvudtiteln 

A UTBILDNINGSDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Utbildningsdepartementct 

1970/71 Utgift 8 851411 
1971/72 Anslag 9426000 
1972/73 Förslag 10297 000 

1971/72 Beräknad 
lindring 1972173 

Personal 
Handläggande personal 72 of. 
övrig personal 66 of. 

138 of. 
Anslag 
Avlöningar 8 679 000 +771 000 
Sjukvård 23 000 of. 
Reseersättningar 117 000 + 50000 
Expenser 607 000 + 50000 

9 426 000 +871000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
10 297 000 kr. 

Jag hemsfäller, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Utbildningsdepartementet för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett förslagsanslag av 10 297 000 kr. 

A 2. Kommitteer m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

14 277 543 
13 200 000 
15 200000 

Reservation 2 289 857 

Dagarvoden höjdes med 40 % den 1 juli 1971 och därjämte höjdes 
den särskilda ersättningen från 500 kr. till 700 kr. per månad. Kom
mitteverksamheten under budgetåret 1972/73 beräknas få i huvudsak 
samma omfattning som innevarande budgetår. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett reser

vationsanslag av 15 200 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1970 /71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

500 414 

500000 
550000 

Reservation 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

203 504 

att till Extra utgifter för budgetåret 1972/73 anvisa ett rcscrva
tionsanslag av 550 000 kr. 
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B KULTURÄNDAMAL 

Departementschefen 

De kulturpolitiska insatser som föreslås för budgetåret 1972/73 in
riktas särskilt på att säkerställa aktivitetsnivån inom teater- och musik
sektorn, där institutionerna har att bemästra mycket betydande kost
nadsökningar. Vidare inriktas de på att förbättra ersättningarna till 
de fria kulturarbetarna som enligt vad deras företrädare påvisat fått 
sin inkomstsituation försämrad genom konjunkturutvecklingen. Jag vill 
här inledningsvis ta upp vissa allmänna frågor som berör dessa ställ
ningstaganden. 

Kulturrådet, som har i uppdrag att bl. a. utreda den långsiktiga inrikt
ningen av de statliga åtgärderna på kulturområdet, väntas lägga fram 
sina förslag därom i början av detta år. Rådet skall också - jämsides 
med 1968 års litteraturutredning - behandla frågor som rör stipendier 
och ersättningar till kulturarbetare. Förslag om kulturarbetarersätt
ningarna väntas bli framlagda i slutet av året. 

Rådet konstaterar i en skrivelse att dess utredningsarbete rörande 
stipendier och ersättningar till kulturarbetare inte kan framläggas i tid 
för att påverka behandlingen av dessa frågor vid beräkningen av medcls
behovet för ändamålet nästa budgetår. Rådet finner det olyckligt, om 
detta förhållande skulle anses som ett skäl för att inte nu företa nöd
vändiga förbättringar av kulturarbetarnas situation. Rådet föreslår där
för att åtgärder vidtas för att de senaste årens kontinuerliga förstärkning 
av anslagen till kulturinstitutioner och fria grupper inte avstannar och 
vidare att statsmakterna - liksom fallet var år 1970 - beslutar om 
provisoriska förstärkningar av stipendier och ersättningar till de fria 
kulturarbetarna. 

Kulturutskottet har i sitt av riksdagen godkända utlåtande 1971: 5 
(rskr 1971: 75) uttalat att det vore värdefullt om redan etablerade kon
takter mellan utbildningsdepartementet och Konstnärliga och litterära 
yrkesutövares samarbetsnämnd (Klys) kunde utvecklas till mera fre
kventa och systematiserade förhandlingsliknande överläggningar. över
läggningar och kontakter med samarbetsnämnden under sommaren och 
hösten 1971 har övertygat mig om att det är angeläget att kunna göra 
en provisorisk förstärkning av anslaget till konstnärsstipendier. 

I sina anslagsframställningar har Operan, Dramatiska teatern och 
Svenska riksteatern räknat med ett med sammanlagt ca 4,5 milj. kr. ökat 
statsbidragsbehov enbart för att kunna täcka allmänna kostnadsstegring
ar av olika slag. Därtill kommer merutgifter för de nya löneavtal var-
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om förhandlingar ännu pågick i december 1971. Teater- och musikrå
dets förslag för anslaget Bidrag till stadsteatrar och därmed likställda 
teatrar innebär en anslagsökning med ca 10 milj. kr., inkl. tilläggs
bidrag. 

Kulturrådet ser f. n. över gällande statsbidrags- och budgeteringsprin
ciper inom bl. a. teaterområdet. Även avgiftspolitiken inom den aktuella 
sektorn utreds av rådet. Mot bakgrund av de avsevärda medelsförstärk
ningar som beräknas bli erforderliga för nästa budgetår även inom ra
men för en oförändrad ambitionsnivå finner jag det likväl motiverat 
att överväga bl. a. vissa ändringar i gällande stödsystem. 

Vad först angår bidragen till Operan, Dramatiska teatern och Svenska 
riksteatern vill jag framhålla följande. 

Bidragssystemet som i princip tillämpats sedan budgetåret 1964/65 
innebär att anslagen till teatrarna skall disponeras enligt en av Kungl. 
Maj:t fastställd inkomst- och utgiftsstat. I denna motsvarar det statliga 
bidraget den inkomst som jämte biljettinkomster m. m. erfordras för att 
täcka utgifterna. Anslagen är i riksstaten uppförda som förslagsanslag, 
vilket bl. a. innebär att teatrarna kan begära Kungl. Maj:ts medgivande 
att överskrida olika poster i utgiftsstaten, t. ex. på grund av avtalsenliga 
ökningar av lönekostnaderna. 

Bidragssystemet har jämfört med situationen före budgetåret 1964/65 
tillförsäkrat de tre berörda teatrarna ekonomisk stabilitet, inte minst 
genom att de i princip har kunnat räkna med full kompensation för 
avtalsenliga löneökningar. 

Med tiden har emellertid också. vissa brister i det nuvarande systemet 
framträtt. Bl. a. saknas möjligheter att företa kostnadsutjämnande åt
gärder mellan budgetåren. Som exempel härpå kan nämnas att de av
gifter som teatrarna har att erlägga till riksförsäkringsverket i allmän
het inte debiteras budgetårsvis vilket leder till ojämn anslagsbelastning. 

En annan påtaglig brist i det nuvarande systemet är enligt min me
ning att teatrarna inte stimuleras att söka möta åtminstone en del av 
det ökade kostnadstrycket med åtgärder som ökar de egna inkomsterna. 
Detta gäller främst Operan och Dramatiska teatern. Vid en granskning 
av dessa teatrars biljettprispolitik visar det sig att priserna varit i stort 
sett oförändrade under större delen av 1960-talet. Utfallet på inkomst
sidan för budgetåret 1970/71 visar vidare att de egna inkomsterna för 
de båda teatrarna med sammanlagt ca 1,1 milj. kr. understiger det av 
Kungl. Maj:t fastställda beloppet, vilket medför en motsvarande auto
matisk ökning av det statliga bidraget. 

Svenska riksteaterns inkomster har å andra sidan ofta överstigit det i 
staten upptagna beloppet. Teatern har emellertid med nuvarande kon
struktion av statsbidraget inte kunnat tillgodogöra sig det sålunda upp
komna överskottet för att öka verksamheten. 

Mot bakgrund av det anförda finner jag starka skäl tala för att bi-
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dragen till de berörda teatrarna i fortsättningen förs upp i riksstaten 
som reservationsanslag. Medlen bör liksom hittills ställas till förfogande 
enligt en av Kungl. Maj:t fastställd inkomst- och utgiftsstat. Det statliga 
bidraget bör därvid inte utgöra ett saldo utan teatrarna bör ha möjlighet 
att tillgodogöra sig hela bidragsbeloppet även om de egna inkomsterna 
blir större än vad som angetts i inkomststaten. Jag har vid min medcls
beräkning bl. a. utgått från att Operan och Dramatiska teatern ökar sina 
recettinkomster betydligt. 

övergången till reservationsanslag aktualiserar frågan om formerna 
för och storleken av kompensationen för de löneökningar, varom för
handlingar ännu pågick i december 1971. Jag avser att senare - sedan 
teatrarna kommit in med redovisning av det ökade medelsbehov som 
följer med de ingångna avtalen budgetåret 1972/73 - återkomma till 
Kungl. Maj:t beträffande en viss anslagsförstärkning för ändamålet. 

Bidrag till stadsteatrar och därmed likställda teatrar är avsedda att 
stimulera den kommunalt anknutna teaterverksamheten. Den statliga 
bidragsandelen uppgår till 55 % av teatrarnas bidragsgrundande kost
nader. Systemet innebär att personalkostnaderna för teatrarna för ett 
visst basår läggs till grund för bidragsgivningcn och att grundbidraget 
skrivs upp i en takt som svarar mot förändringarna av den allmänna 
lönenivån för statstjänstemän. Som bidragsunderlag gäller f. n. personal
kostnaderna för spelåret 1966/67. I sitt förslag rörande det f. n. gällande 
systemet (prop. 1964: 66 s. 41) uttalade dåvarande departementschefen 
att teatrarnas bidragsunderlag fick omprövas med jämna mellanrum 
bl. a. för att undvika en minskning av statsbidragets effekt. Han ansåg 
det värdefullt att medge en sådan möjlighet till omprövning även av 
det skälet, att staten därigenom bättre kunde följa utvecklingen av be
rörda teaterföretag och punktvis medverka till sådan expansion eller 
standardhöjning som bedömes önskvärd. Omprövningen av teatrarnas 
bidragsunderlag borde i princip kunna äga rum vart tredje år, vilket 
dock inte fick förhindra att särskilda omständigheter kunde föranleda 
en annan tidsintervall. 

Teater~ och musikrådet har nu föreslagit att personalkostnaderna 
för spelåret 1970/71 skall läggas till grund för en ny bidragsberäkning. 
Enligt rådets beräkningar motsvarar ökningen av personalen vid berörda 
teatrar ca 180 årsverken för tiden fr. o. m. det nuvarande basåret 
1966/67 till 1970/71. Ungefär två tredjedelar av personalexpansionen 
hänför sig till teatrarna i de tre största städerna. 

Till skillnad från teater- och musikrådet räknar jag inte med någon 
fullständig uppskrivning av bidragsunderlaget för alla berörda teatrar 
till 1970/71 års nivå. Den av mig beräknade medelsförstärkningen om 
7,7 milj. kr. under anslaget avser - utöver vad som erfordras för en på 
sedvanligt sätt beräknad kompensation för avtalsenliga löneökningar -
att bl. a. medverka till den personalexpansion som sammanhänger med 
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regional verksamhet och verksamhet för barn och ungdom. Kungl. Maj:t 
bör bemyndigas att efter förslag av teater- och musikrådet besluta om 
bidragets fördelning inom den kommunalt stödda teatersektorn. 

De sålunda fastställda bidragsunderlagen bör enligt min mening gälla 
tills vidare i avvaktan på ställningstagande till väntade förslag från 
kulturrådet om nya former för stöd till regional teaterverksamhet. 
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a) konst, litteratur, musik, teater m. m. 

B 1. Konstnärsstipendier 

1970/71 Utgift 

1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

6518017 
6574000 
7 500000 

Reservation 

16 

62451 

Enligt de av Kungl. Maj:t den 27 maj 1971 meddelade bestämmel
serna angående konstnärsstipendier skall stipendier tilldelas konstnärer 
som genom tillräckliga insatser dokumenterat sin begåvning. Konstnärs
stipendierna utgår till följande fyra konstnärsgrupper, nämligen förfat

tare och översättare, konstnärer inom måleri m. m., tonsättare samt 
konstnärer i övrigt. Inom varje konstnärsgrupp bör stipendierna förde
las med hänsyn till dels att de från inkomstsynpunkt sämst ställda konst
närerna tillgodoses, dels att skilda konstarter och olika delar av landet 
blir företrädda bland stipendiaterna. 

Stipendiemyndighet för författar- och översättarstipendierna är sty
relsen för Sveriges författarfond. För utdelning av stipendier till konst
närer inom måleri m. m. svarar Akademien för de fria konsterna i sam
råd med Konstnärernas riksorganisation. Stipendier åt tonsättare utde
las av Musikaliska akademiens styrelse i samråd med Föreningen 
Svenska tonsättare. Stipendier åt konstnärer i övrigt utdelas av en i 
särskild ordning tillsatt nämnd, konstnärsstipendienämnden, som be
står av åtta ledamöter, förordnade av Kungl. Maj:t för ett år i sänder. 
Sju av nämndens ledamöter utses efter förslag av Konstnärliga och lit
terära yrkesutövares samarbetsnämnd. 

Tre typer av stipendier utdelas, nämligen stora arbetsstipendier, små 
arbets- och resestipendier samt stipendier av pensionskaraktär och till
fälliga bidrag. Stora arbetsstipendier utgår med 15 000 kr. och små 
arbetsstipendier med lägst 4 000 kr. Stipendierna utdelas för ett år i 
sänder. Stipendiemyndigheterna har dock möjlighet att låta stort ar
betsstipendium utgå under ytterligare högst fyra år i följd. 

Särskilda medel ställs under detta anslag till förfogande för utdelning 
i form av arbetsbidrag till konstnärer inom måleri ro. m. Denna bidrags
givning är av försökskaraktär. Akademien för de fria konsterna svarar 
i samråd med Konstnärernas riksorganisation för utdelningen av dessa 
arbetsbidrag för projekt som kan främja utvecklingen inom arbetsom

rådet. 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Stipendie- Departements-
myndighet chefen 

Stipendier åt författare och 
översättare 795 000 + 105 000 of. 

Stipendier åt konstnärer inom 
måleri m. m. 3 592 000 + 308 000 +150 000 

Stipendier åt tonsättare 331 000 + 119 000 + 26 000 
Stipendier åt konstnärer i 

övrigt 1606000 + 500 000 +300 000 
Försöksverksamhet med ar-

betsbidrag till konstnärer 
inom måleri m. m. 250 000 + 500 000 +450 000 

6 574 000 +1532 000 +926 000 

Stipendiemyndigheterna 

l. För gruppen författare och ö versätt ar e föreslås en 
ökning av antalet arbetsstipendier från 53 till 60. 

2. För gruppen k o n s t n ä r e r in o m m å l e r i m. m. begärs 
ökade möjligheter att öka antalet stipendier av pensionskaraktär. 

3. Den av Musikaliska akademiens styrelse föreslagna ökningen för 
gruppen t o n sättare är avsedd att möjliggöra en höjning av stipen
diebeloppen. Därjämte föreslås medel för ökat antal stipendier samt en 
mindre medelsanvisning till stipendier av pensionskaraktär. 

Föreningen Svenska tonsättare har beräknat medelsbehovet till samma 
belopp som akademiens styrelse. Föreningen har därvid utgått ifrån att 
stipendiernas storlek skall vara oförändrade. 

4. Den för gruppen konstnärer i övrigt begärda ökningen 
avser dels en ökning av stipendiebeloppen, dels en ökning av antalet 
stipendier och bidrag. 

5. I fråga om försöksverksamhetcn med arbetsbi
d r a g t i 11 k o n s t n ä r e r i n o m m å l e r i m. m. anför Akademien 
för de fria konsterna att under budgetåret 1970/71 sammanlagt ett 
hundratal ansökningar gavs in. Ansökningarnas totalbelopp uppgick till 
över sex gånger de för ändamålet tillgängliga medlen. Knappheten på 
medel i förhållande till ansökningarnas totalbelopp medförde att vissa 
i och för sig intressanta projekt måste uteslutas. Med hänsyn till utdel
ningens karaktär av försöksverksamhet eftersträvades en spridning av 
bidragen på projekt av olika karaktär. 

Akademien bedömer resultatet som övervägande mycket värdefullt 
för arbetsområdet. Antalet ansökningar väntas öka ytterligare. Medlen 
för arbetsbidrag bör räknas upp med 500 000 kr. 

Konstnärernas riksorganisation anser för sin del att medlen för arbets
bidrag bör höjas med 2 250 000 kr. 

Departementschefen 

Med hänvisning till vad jag inledningsvis anfört under avsnittet B 
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Kulturändamål och till den nyss redovisade sammanställningen beräknar 
jag en medelsökning under anslaget av 926 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Konstnärsstipendier för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

reservationsanslag av 7 500 000 kr. 

B 2. Konstnärsbelöningar 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1 164 561 
1140 000 
1275 000 

Enligt kungörelsen (1964: 526) om konstnärsbelöningar (ändrad 1965: 
172) kan till innehavare av konstnärsbelöning utses den som genom 
konstnärlig verksamhet såsom skapande av litterära eller andra konst
närliga verk, uppträdande som utövande konstnär eller i annan form 
gjort mycket betydande insatser inom svenskt kulturliv. Beslut om ut
delning av belöningar fattas av Kungl. Maj:t efter förslag av vederböran
de stipendiemyndighet och skall avse kalenderår eller återstående del 
därav. Den som innehar konstnärsbelöning skall årligen under sin åter
stående 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 (1962: 381) om allmän försäkring gällde vid kalenderårets 
ingång. Det för januari 1971 fastställda basbeloppet var 6 400 kr. Be
löningens maximibelopp för år 1971 uppgick således till 32 000 kr. Detta 
maximibelopp minskas med innehavarens årsinkomst upp till ett bas
belopp och med 75 % av årsinkomsten i övrigt. 

Antalet konstnärsbelöningar är innevarande budgetår 120. 

Departementschefen 

Med hänsyn till en beräknad ökad belastning under nästa budgetår 
finner jag att detta anslag bör höjas med 135 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Konstnärsbelöningar för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

förslagsanslag av 1 275 000 kr. 

B 3. Statens konstråd 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

166 915 
162 000 
178 000 

Statens konstråd har till uppgift att genom förvärv av konstnärliga 
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arbeten till statens byggnader och andra lokaler för statliga myndigheter 
verka för att konstnärliga värden införlivas med samhällsmiljön. 

Personal 
Handläggande personal 
övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

Statens konstråd 

1971/72 

1 

1 

126 700 
300 

20200 

8 500 
6 300 

162 000 

1. Löne- och prisomräkning 15 600 kr. 

Beräknad ändring 1972173 

Statens 
kons1råd 

of. 
+1 
+1 

+56 800 
+ 200 
+24 800 

+1s ooo 
+ 3 300 
+ 5 000 
+90100 

Departemcnts
chefen 

of. 
of. 

of. 

+10 000 
of. 

+ 2000 

+ 2000 
+ 2000 
+16 000 

2. Rådets verksamhet har under senare år utvidgats kraftigt. För att 
rådets sekreterare skall kunna avlastas vissa arbetsuppgifter måste en 
assistenttjänst inrättas ( +46 200 kr.). 

3. Medel för utrikes tjänsteresor erfordras för att rådet på ett riktigt 
sätt skall kunna bedöma behovet av konstnärlig utsmyckning av svenska 
ambassader m. m. ( + 15 000 kr.). 

Departementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens konstråd för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslags
anslag av 178 000 kr. 

B 4. Förvärv av konst för statens byggnader m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

3 275000 
2 500000 
3 000 000 

Från anslaget bekostas sådana förvärv av konst till statens byggnader 
och andra lokaler för statliga myndigheter, som beslutas av statens 
konstråd. Förvärven kan avse dels konst som särskilt bestäIIts i anslut
ning till olika byggnader, dels stafflikonst, skulptur, grafik m. m. För 
varje budgetår fastställs en kostnadsram för de beställningar som konst-
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rådet har rätt att göra under budgetåret. Ramen för konstbeställningar 
under innevarande budgetår är fastställd till 2,5 milj. kr. 

Statens konstråd 

Ramen för konstbeställningar bör höjas till 3 milj. kr. Under anslaget 
beräknar rådet en med 1 milj. kr. ökad belastning. Härav utgör 500 000 

kr. medel som avsatts genom beslut av Kungl. Maj:t eller konstrådet för 
beställningar av konst under tidigare år men som ej tagits i anspråk 
för ändamålet. 

Till stöd för sitt förslag om ökad beställningsram hänvisar rådet till 
att den sammanlagda kostnaden för investering i nybyggnadsverksamhet 
för byggnadsstyrelsen och fortifikationsförvaltningen under budgetåret 
1972/73 beräknas till 740 milj. kr. Genomgripande ombyggnader beräk
nas bli genomförda för en kostnad av ca 80 milj. kr. Dessutom förhyrs 
lokaler av staten för 160 milj. kr. 

De senaste årens utveckling inom rådets verksamhetsområde har kän
netecknats av en ökning av beställningarna av textila konstverk och 
av inköp av stafflikonst, grafik, teckningar och mindre skulpturer. Rådet 
framhåller att beställningarna har stor betydelse för bl. a. vissa delar 
av konsthantverket som f. n. befinner sig i en kris. 

Departementschef en 

Förevarande anslag var ursprungligen uppfört i riksstaten som reser
vationsanslag. Nuvarande konstruktion med förslagsanslag och en årli
gen fastst1illd ram för de beställningar av konst som konstrådet får göra 
har gällt sedan budgetåret 1967 /68. Motivet för ändringen var att 
systemet med reservationsanslag inte hade visat sig tillfredsställande 
från budgetteknisk synpunkt. BL a. hade på grund av tidsskillnaden 
mellan formell disposition av anslaget och verkligt utnyttjande av 
medlen en betydande reservation uppkommit under anslaget. 

Under de senaste budgetåren har vissa olägenheter även med den 
nuvarande anslagskonstruktionen blivit uppenbara. Sålunda har belast
ningen väsentligt övers.tigit det i riksstaten angivna beloppet. Jag finner 
det mot denna bakgrund motiverat att överväga sådana ändringar av 
anslagskonstruktionen att en jämnare anslagsbelastning kan åstadkom
mas utan att flexibiliteten hos nuvarande anslagskonstruktion går för
lorad. Anslaget bör därför nästa budgeatr föras upp i riksstaten som 

reservationsanslag. Konstrådet bör vara oförhindrat att vid sina beställ
ningar av konstnärliga arbeten utöver vad rådet reserverar härför ur 
anslaget för budgetåret 1972/73 ytterligare binda sig för utgifter som 
avses belasta följande års anslag upp till ett belopp av högst 1 500 000 

kr. 
Anslaget bör höjas med 500 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
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1) godkänna vad jag anfört angående beställningar av konst, som 
föranleder utgifter under senare budgetår än budgetåret 
1972/73, 

2) till Förvärv av konst för statens byggnader m. m. för budget

året 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 3 000 000 kr. 

B 5. Ersättning åt författare m. fl. för utlåning av deras verk genom 
bibliotek m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

7 667 800 
8 757000 
9 537000 

Ur anslaget utgår ersättning åt författare m. fl. för utlåning av deras 
verk genom bibliotek (nu 8 610 000 kr.) samt åt författare och översät
tare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker och i taltidningar 
(nu 125 000 kr.). Vidare bekostas från anslaget nordiska författarstipen
dier (nu 22 000 kr.). 

Gällande bestämmelser om b i b l i o t e k s e r s ä t t n i n g återfinns 
i kungörelsen (1962: 652) angående Sveriges författarfond (ändrad senast 
1971: 340). Ersättning utgår för utlåning genom stifts- och landsbiblio
tek, länsbibliotek, folkbibliotek och skolbibliotek av svenska litterära 
verk i original och litterära 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 medel 
motsvarande vissa grundbelopp för biblioteksersättningen. Innevarande 
budgetår uppgår grundbeloppet till 15 öre för lån och 60 öre för refe
rensexemplar av originalverk samt till 4 öre för lån och 16 öre för refe
rensexemplar av översatta verk. Av fondens medel utgår individuell er
sättning till svenska originalförfattare, s. k. författarpenning, som mot
svarar hälften av grundbeloppet för originalverk med vissa begränsningar 
bl. a. för författare med höga utlåningssiffror. Återstoden av fonden, den 
s. k. fria delen, används efter bestämmande av författarfondens styrelse 
till stipendier, pensioner, understöd och andra för författare, översättare 
m. fl. gemensamma ändamål. 

Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk 
i form av talböcker och taltidningar fördelas av Sveriges 

författarförbund enligt vissa av förbundet fastställda grunder. 
N o r d i s k a f ö r f a t t ars t i p en d i e r utgår enligt särskilda ge

mensamma nordiska bestämmelser. 

Styrelsen för Sveriges författar/ond 

1. Med hänsyn till en beräknad ökning av biblioteksutlåningen till 74 
milj. lån år 1972 bör anslaget höjas ( +466 000 kr.). 

Ba 



Prop. 1972: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 22 

2. Den av 1971 års riksdag beslutade höjningen av biblioteksersätt
ningen (KrU 1971: 5, rskr 1971: 75) berörde endast ersättningsbcloppen 
för originalverk, medan ersättningen för översättningar blev oförändrad. 

Ersättningen bör höjas från 4 till 5 öre för lån av översatt verk och 
från 16 till 20 öre för referensexemplar ( +280 000 kr.). 

3. Styrelsen återkommer till sitt förslag att biblioteksersättningen bör 
utgå med 25 öre för lån av rättsskyddat svenskt originalverk, med 10 
öre för lån av översatt verk, med 1 kr. för i referenssamling ingående 
exemplar av rättsskyddat svenskt originalverk och med 40 öre för över
sättning (+6714000 kr.). 

Den användning av medlen som styrelsen räknar med framgår av föl

jande sammanställning. 

Fördelning av författar/andens medel budgetåren 1969/70-1972/73 

1972/73 
Preliminärt 

beräknade ut-
1971172 gifter vid bi-

1969/70 1970171 Beräknade fall till styre!-
Ändamål Utgifter Utgifter utgifter sens förslag 

Författarpenningar 810 000 1600000 2 000 000 4 800 000 
Långtidsstipendier 

ro.ro. 454 000 660 000 1800000 2 650 000 
Arbetsstipendier och 

understöd 806 000 1940000 3 500 000 4 200 000 
Belöningar 118 000 300 000 300 000 300 000 
Pensioner 715 000 935 000 1600000 3 300 000 
Organisations bidrag 303 000 545 000 600 000 600 000 
Statistik, administra-

tion, expenser 179 000 200 000 247 000 250 000 

3 385 000 6180 000 10 047 000 16100 000 

4. Det är enligt styrelsen angeläget att den reduktion med halva er
sättningsbeloppet av författar penning c n som författare med 
höga utlåningssiffror får vidkännas skall inträda först när boklånens 
antal överstiger 100 000 (nu 50 000). 

5. För de n o r d i s k a f ö r f a t t a r s t i p c n d i e r n a beräknar sty

relsen ett oförändrat belopp av 22 000 kr. 

Sveriges f örf attarf örbund 

Medelsbehovct under nästa budgetår för e r s ä t t n i n g å t f ö r

f att ar e och översättare för utnyttjande av deras 
v er k i f o r m a v t a 1 b ö c k e r o c h t a 1 t i d n i n g a r beräknas 
uppgå till 210 000 kr. eller 85 000 kr. mer än för innevarande budgetår. 
Det ökade medelsbehovct hänför sig till dels en beräknad höjning av 
ersättningsbeloppen, dels en ökning i talboksframställningen. För admi
nistrationskostnader begärs oförändrat 5 000 kr. 

I särskild skrivelse yrkar förbundet att bi b 1 i o te k s ersätt
n in g e n s grundbelopp höjs till 30 öre för lån av originalverk och 10 
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öre för lån av översatt verk. För referensexemplar föreslås en höjning 
till 40 öre resp. 20 öre. Förbundet tillstyrker livligt förslagen från sty
relsen för Sveriges författarfond beträffande ersättningen för översätt
ningar och reglerna för reduktion av författarpenningen. 

Departementschef en 

Den av styrelsen för Sveriges författarfond föreslagna höjningen av 
ersättningen för översättningar från 4 till 5 öre för lån och från 16 till 
20 öre för referensexemplar bör genomföras. Med hänsyn härtill och till 
en beräknad ökning av utlåningen beräknar jag att medelsbehovet för 
biblioteksersättningar kommer att öka med 740 000 kr. Jag har härvid 
med hänsyn till bidragskonstruktionen räknat med att den föreslagna 
höjningen av ersättningen för översättningar skall avse hela kalender

året 1972. 
Jag biträder fondstyrelsens förslag om ändrade regler för bestämning 

av författarpenningen för författare med höga utlåningssiffror. 
För ersättning åt författare och översättare för framställning av 

deras verk i form av talböcker och taltidningar räknar jag med ett med 
40 000 kr. ökat medelsbehov, beroende på en ökning i framställningen 
av talböcker. 

Anslaget bör höjas med sammanslagt 780 000 kr. Jag hemställer, att 
Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Ersättning åt för/ attare m. f I. för utlåning av deras verk 

genom bibliotek m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett för
slagsanslag av 9 537 000 kr. 

B 6. Statens biografbyrå 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

493 823 
514 000 
609 000 

Statens biografbyrås uppgift är att pröva frågor om godkännande av 
film som är avsedd att visas vid offentlig biografföreställning. Till bio
grafbyrån är som rådgivande organ knutet statens filmgranskningsråd. 

1971/72 Bcdiknad ändring 1972173 

Statens Departements-
biografbyrå chefen 

Personal 
Handfäggandc personal 1 of. of. 
Övrig personal 9 of. of. 

10 of. of. 
Anslag 
Lönekostnader 467 000 +64000 +ss ooo 
Sjukvård 1 000 of. of. 
Rcscerslittningar 5 000 + 5 000 + 5 000 

därav utrikes resor +2 500 +2 500 
Lokalkostnader 30400 + 3 000 + 2000 
Expenser 10 600 + 5 000 + 3 000 

514 000 +77 000 +95 000 
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Statens biografbyrå 

1. Löne- och prisomräkning 67 400 kr. 
2. Till suppleant för filmcensor utgående ersättning, som har varit 

oförändrad under flera år, bör höjas ( + 1 400 kr.). 
3. För att bl. a. en kontinuerlig kontakt med filmgranskningsorganen 

i de nordiska länderna skall kunna uppehållas bör posten för reseersätt
ningar räknas upp ( +4 400 kr.). 

De partementschef en 

Jag vill i detta sammanhang först ta upp vissa frågor rörande film
censurens organisation m. m. 

Den år 1964 tillsatta filmcensurutredningen (riksdagsber. 1965: E 56) 
avlämnade den 21 juni 1967 betänkandet (SOU 1967: 13) Filmens in
flytande på sin publik och den 12 juni 1969 slutbetänkandet (SOU 
1969: 14) Filmen - censur och ansvar. Slutbetänkandet har remissbe
handlats. 

Utredningens förslag innebär i korthet att förhandsgranskningen av 
film skall begränsas till film avsedd att visas offentligt för barn under 
femton år. I övrigt skall filmen inte vara underkastad någon förhands
kontroll från samhällets sida. 

I den centrala frågan rörande vuxencensurens fortbestånd har me
ningarna varit mycket delade både i den allmänna debatten och vid 
remissbehandlingen. Jag anser att frågan om filmcensur inte nu bör 
behandlas isolerat. Frågan bör senare prövas i sammanhang med andra 
ställningstaganden till yttrandefrihetsproblem på massmediernas område. 
Genom beslut den 22 oktober 1971 har Kungl. Maj:t överlämnat film
censurutredningens betänkanden jämte däröver avgivna remissvar -
utom i vad avser frågan om barncensurens organisation - till mass
medieutredningen (riksdagsber. 1971: Ju 51) för att tagas under över
vägande vid fullgörandet av det åt utredningen givna uppdraget. 

Biografbyrån och filmgranskningsrådet bör i avvaktan på ställnings
tagande till de förslag som massmedieutredningen kan komma att lägga 
fram fungera på i princip samma sätt som hittills. 

Filmcensurutredningens förslag om barncensurens organisation har 
i allmänhet upptagits positivt av remissinstanserna. Oberoende av det 
resultat som det fortsatta utredningsarbetet kan leda till finner jag det 
motiverat att en förstärkning och breddning sker av granskningen av 
sådan film som visas för barn under femton år. Alla filmer som önskas 
barntillåtna bör i fortsättningen ses av två censorer, varav åtminstone 
den ene bör ha kvalificerad utbildning och erfarenhet i företrädesvis 
barnpsykologi, sociologi, pedagogik eller barnpsykiatri. Vidare bör ett 
rådgivande organ inrättas för frågor rörande förbud och annan censur
åtgärd avseende film som önskas tillåten för visning för barn under 
femton år. Det nya organet bör i dessa frågor ersätta filmgransknings-
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rådet. Det nya organet bör bestå av fem ledamöter, utsedda av Kungl. 
Maj:t för en tid av högst tre år. Bland ledamöterna bör ingå företrä
dare för barnpsykiatrisk och barnpsykologisk sakkunskap samt personer 
med erfarenhet från barn- och ungdomsverksamhet. Mot biografbyråns 
beslut om förbud eller censuråtgärd som meddelas efter hörande av det 
nya rådgivande organet bör besvär inte få anföras, om biografbyrån och 
det rådgivande organet är ense om åtgärden. Under förutsättning att 
riksdagen godkänner de av mig förordade riktlinjerna för ifragavarancle 
granskning avser jag i annat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att med
tlcla erforderliga bestämmelser för granskningen. 

Avgifterna för granskning av biograffilm, som redovisas på drift
budgetens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet, har varit 
oföriindracle sedan år 1959 (se prop. 1959: 1 bil. 10 s. 646, SU 1959: 114, 
rskr 1959: 266). Nedgången i filmtillförseln jämte andra omständigheter, 
främst löneutvecklingcn, har gjort att biografbyrån sedan mitten av 
1960-talet inte som frän början avsetts kan anses vara självfinansierande. 
Förslag till reviderad taxesättning underställdes Kungl. Maj:t år 1967. 
Förslaget har remissbehandlats. Kungl. Maj:t har i avvaktan på resul
tatet av behandlingen av filmcensurutredningens förslag inte tagit ställ
ning i ärendet. 

Biografbyråns utgifter för budgetåret 1970/71 uppgick till 494 000 kr. 
Avgiftsinkomsterna uppgick nämnda budgetår till ca 217 000 kr., vilket 
innebär att de täckte endast ca 43 % av utgifterna. En avgiftshöjning 
av elen storlek som erfordras för att inkomsterna skall motsvara utgifter

na torde kunna få besvärande konsekvenser för i synnerhet mindre lön
sam men konstnärligt värtlefull biograffilm. Avgifterna bör därför tills 
vidare bibehållas på oförändrad nivå. 

Kostnaderna för det nya rådgivande organet medför ett med 25 000 
kr. ökat medelsbchov. Med hänvisning i övrigt till sammanställningen 
hcmsHiller jag, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

1) godkänna de av mig förordade riktlinjerna för organisationen 
av granskning av film som önskas tillåten för offentlig visning 
för barn under femton år, 

2) till Statens biograf byrå för budgetåret 1972/73 anvisa ett för
slagsanslag av 609 000 kr. 

B 7. Teater· och musikrådet 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

458 877 
573 000 
662 000 

Teater- och musikrådet har tillsyn över det statsunderstödda tea
terväsendet, det statsunderstödda musikväsendet, statens scenskolor och 
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statens dansskola. Rådet disponerar vissa medel från anslaget Bidrag 
till särskilda kulturella ändamål för fördelning till olika ändamål inom 
sitt område. 

1971/72 Beräknad ändring 1972173 

Teater- och Departements-
musikrådet chefen 

Personal 
Handläggande personal 4 +1 of. 
övrig personal 2 +1 of. 

6 +2 of. 
Anslag 
Lönekostnader 429 000 +137 000 +48 000 
Sjukvård 2000 of. of. 
Reseersättningar 26 000 + 5 000 + 3 000 

därav utrikes resor 2000 of. of. 
Lokalkostnader 10 000 + 32 000 +32000 
Expenser 21 000 + 5 000 + 1000 
Kostnader för inträdesprov vid 

statens scenskolor och sta-
tens dansskola 85 000 + 15 000 + 5 000 

573 000 +194 000 +89 000 

Teater- och musikrådet 

1. Löne- och prisomräkning 93 700 kr. 
2. Rådet upprepar sitt förslag om ytterligare en tjänsteman i beford

ringsgång och ett biträde ( +88 900 kr.). 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Teater- och musikrådet för budgetåret 1972/73 anvisa ett 
förslagsanslag av 662 000 kr. 

B 8. Bidrag till Operan och Dramatiska teatern 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

46 803 520 

47 286000 
50 156 000 

Operan och Dramatiska teatern bedriver sin verksamhet i aktiebolags
form. Vardera teaterstyrelsen består av fem ledamöter, av vilka Kungl. 

Maj:t utser tre, däribland ordföranden. 
Enligt de avtal som reglerar förhållandet mellan staten och teater

bolagen står bolagen under tillsyn av teater- och musikrådet. Respek
tive bolag skall ha en av Kungl. Maj:t utsedd teaterchef som svarar för 
den konstnärliga verksamheten. Bolagen förbinder sig att samarbeta med 
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varandra och med Svenska riksteatern. Staten svarar genom byggnads
styrelsen för att bolagen erhåller de lokaler som fordras för teaterverk
samheten. 

De för budgetåret 1970/71 anvisade statsbidragen till Operan och 
Dramatiska teatern uppgick - inkl. medgivna överskridanden på grund 
av inträffade lönehöjningar m. m. - till 30 459 000 kr. resp. 16 084 000 

kr. Teatrarnas preliminära bokslut visar att på utgiftsstaterna vissa pos
ter överskridits utöver vad som medgetts, medan utgifterna under andra 
poster blivit mindre än beräknat. Resultatet blir för Operans del att 
utgifterna understiger budgeterat belopp med ca 150 000 kr. och för 
Dramatiska teaterns del att utgifterna överstiger budgeterat belopp med 
ca 771 000 kr. På inkomstsidan har framför allt teatrarnas recettin
komster blivit avsevärt lägre än de i staten beräknade beloppen. De 
utgifter som belastar Operans och Dramatiska teaterns statsbidragspos
ter kommer att bli ca 42 000 kr. lägre resp. ca 1 443 000 kr. högre än 
de beräknade statsbidragen inkl. medgivna överskridanden. 

Operan gav under spelåret 1970/71 302 föreställningar, vari ingick 
även föreställningar och konserter på andra scener, särskilt vid Drott
ningholmsteatern. Antalet premiärer eller andra nyuppsättningar upp
gick till 21. Genomsnittligt har 76 % av platserna varit belagda. Antalet 
besökare vid Operans föreställningar i Stockholm uppgick till ca 217 000. 

Dramatiska teatern hade under samma spelår 13 premiärer och sam
manlagt 750 föreställningar, inkl. föreställningar på andra scener. Sam
manlagt ca 258 000 personer besökte teaterns föreställningar på stora 
och lilla scenen. Beläggningen beräknas till 77 % vid stora scenen och 
till 86 % vid lilla scenen. 

På grund av överskridanden av den för budgetåret 1969/70 fast
ställda inkomst- och utgiftsstaten för Dramatiska teatern beslöt Kungl. 
Maj:t att innehålla ett belopp av 122 000 kr. av det för budgetåret 
1971/72 beräknade statsbidraget för teatern. 

Operan 

1971/72 Beräknad ändring 1972173 

Operan Teater- och Departements-
musikrådet chefen 

PersonaJ 
Artistpersonal 340 +21 of. of. 
Teknisk och övrig 

personal 331 +23 of. of. 

671 +44 of. of. 

Statsbidragsberäk-
ning 

Utgifter 
Lönekostnader 29 853 000 +5 152 ooo- +1827000 +1 740000 
Sjukvård 70000 + 30 000 of. (se nedan) 
Lokalkostnader 2 079 000 + 322 000 + 271 000 + 165 000 
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Expenser 296 000 + 115 000 + 30 000 
Inredning och ut-

rustning av bygg-
naden 78 000 + 10 000 + 8 000 

Materiel m. m. för 
teaterverksam-
beten 1 175 000 + 495 000 + 118 000 

+ 160 000 Ersättning åt för-
fattarc och över-

(inkl. 

sättare 250 000 + 110 000 + 10000 sjukvärd) 

Tum6- och annan 
teaterverksamhet 544 000 + 620 000 + 30 000 

Reklam 520 000 + 148 000 + 70000 
Diverse utgifter 302 000 + 287 000 + 85 000 
Teaterns 200-års-

jubileum + 338 000 + 150 000 

35167 000 +7 627 000 +2 599 000 +2 O<JS 000 

Inkomster 
Recetter 3 000 000 200 000 200 000 100 000 
Programförsäljning, 

reklam m. rn. 175 000 of. of. 
Tume- och annan of. 

teaterverksamhet 675 000 + 25 000 of. 
Räntor 300 000 of. + 100 000 + 350 000 
Kommunala anslag 300 000 of. of. of. 
Statsbidrag 30 717 000 +7 802 000 +2 699 000 +1 815 000 

35167 000 +7 627 000 +2 599 000 +2 065 000 

Operan 

1. Allmänna kostnadsstegringar m. m. 3 124 000 kr. 
2. Teatern återkommer med förslag om vissa p e r so n a I f ö r

s tär k n in g ar ( + 2 258 000 kr.). 

3. ökade medel erfordras för t u r n e v e r k s a m h e t e n i Sverige 
och i utlandet ( + 1 070 000 kr.). 

4. F ö r e s t ä 11 n in g s v er k s a m h e t en för b a r n o c h 
ungdom bör byggas ut ( + 200 000 kr.). 

5. Särskilda medel behövs för att täcka vissa engångsutgifter i sam-
band med teatern s 2 0 0 - års j u bi 1 e u m januari 1973 

( + 338 000 kr.). 

Teater- och musikrådet 

1. Rådet beräknar ett lägre belopp än teatern för allmänna kostnads

stegringar m. m. ( + 2 549 000 kr.). 
2. Rådet tillstyrker att medel ställs till teaterns förfogande för be

stridande av vissa kostnader i samband med teaterns 2 0 0 - års

ju bi le u m. 
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Dramatiska teatern 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Dramatiska Teater- och Departements-
teatern musikrädet chefen 

Personal 
Artistpersonal 117 of. of. of. 
Teknisk och övrig 

personal 218 of. of. of. 

335 of. of. of. 

Statsbidragsberäk· 
ning 

Utgifter 
Lönekostnader 14 615 000 + 798 000 +568 000 +580000 
Lokalkostnader 1665000 + 8 000 + 8 000 + 90000 
Sjukvård 25 000 + 20 000 of. 
Expenser 260 000 + 26 000 + 26 000 
Inredning och ut-

rustning av bygg-
naden 180 000 + 320 000 of. 

Materiel m. m. för 
teaterverksam-
het en 975 000 + 72 000 + 72000 

+135 000 Ersättning åt för-
fattare och över-
sättare 250 000 + 50 000 + 25 000 

Utbyte med ut-
ländska teatrar 10 000 + 290 000 of. 

Reklam 700000 + 50 000 + 50000 
Diverse utgifter 315 000 + 115 000 + 30 000 
Aterställande av 

innehållet belopp 
av beräknat an-
slag för budget-
året 1971/72 + 122 000 +122 000 +122 000 

18 995 000 +1871000 +901000 +927 000 

Inkomster 
Reccttcr 2 300 000 of. of. 300 000 
Programförsäljning, 

reklam m. m. 170 000 of. of. of. 
Räntor 85 000 of. of. + 50 000 
Hyror 13 000 of. of. of. 
Statsbidrag 16 427 000 +1 871 000 +901 000 +1177 000 

18 995 000 +1871000 +901000 + 927 000 

Dramatiska teatern 

I. Allmänna kostnadsstegringar m. m. 591 000 kr. 
2. Resurserna för ut 1 ands gästs p e 1 bör förstärkas. ( +290 000 

kr.) 

3. Under posten i n r e d n i n g o c h u t r u s t n i n g begärs medel 

för utbyte av viss teaterteknisk utrustning ( + 320 000 kr.). 

Teater- och musikrådet 

Rådet beräknar för allmänna kostnadsstegringar ro. ro. 719 000 kr. 
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Departementschef en 

Jag vill först erinra om vad jag anfört i inledningen till avsnittet B 
Kulturändamål om de statliga anslagen till teaterändamål. Jag har 
därvid bl. a. förordat att förevarande anslag nästa budgetår skall föras 
upp i riksstaten som reservationsanslag. 

De av mig beräknade ökningarna av statsbidragen till Operan och 
Dramatiska teatern avser - förutom kompensation för allmänna kost
nadsstegringar med sammanlagt 550 000 kr. - en mcdelsförstärkning 
under posterna för lönekostnader för täckande av merutgifter till följd 
av avtalsenlig arbetstidsförkortning samt uppräkning av tidigare under
budgeterade belopp för vissa sociala avgifter. 

Vid min beräkning av teatrarnas egna inkomster har jag bl. a. utgått 
från att recettinkomstcrna höjs betydligt. Den av mig i det föregående 
förordade bidragskonstruktioncn kommer att göra det möjligt för teat
rarna att tillgodogöra sig hela bidragsbeloppet även om de egna inkoms
terna blir större än vad som angetts i inkomststaten. 

Ett belopp av 122 000 kr., motsvarande vad Kungl. Maj:t innehållit 
av det för innevarande budgetår beräknade statsbidraget till Dramatiska 
teatern, bör ånyo tillföras teatern. 

Anslaget bör med hänsyn till vad jag nyss anfört ökas med samman
lagt 2 870 000 kr. Statsbidraget till Operan ökar enligt denna beräkning 
med 1 815 000 kr. och till Dramatiska teatern med 1177 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Operan och Dramatiska teatern för budgetåret 

1972/73 anvisa ett rescrvationsanslag av 50 156 000 kr. 

B 9. Bidrag till Svenska riksteatern 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

25 367 405 
25 869000 
27 599 000 

Svenska riksteatern är en sammanslutning av lokala teaterföreningar 
och utgör sammanslutningens riksorganisation. Till Riksteatern knyts 
länsteaterföreningar. Riksteaterns uppgift är att bedriva teater och 
annan scenisk verksamhet samt att bidra till att utveckla teaterverksam
heten i alla delar av landet och därvid se till att såväl allmänhetens som 
skolans och föreningslivets behov och intressen beaktas. Riksteaterns 
styrelse består av 21 ledamöter, av vilka Kungl. Maj:t utser ordförande 
och en ledamot. övriga ledamöter utses av Riksteaterns kongress, skol
överstyrelsen och vissa organisationer. 

Enligt de av Kungl. Maj:t utfärdade bestämmelserna om Svenska 
riksteaterns verksamhet står teatern under tillsyn av teater- och musik-
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rådet. Det föreskrivs att teatern skall samarbeta med Operan och Dra
matiska teatern, Institutet för rikskonserter och försöksverksamheten 
med riksutställningar. 

För budgetåret 1970/71 anvisades till Svenska riksteatern ett statligt 
bidrag av 26 297 000 kr. inkl. medgivna överskridanden. Enligt det pre

liminära bokslutet redovisas ett överskott med ca 190 000 kr. i förhållan
de till anvisat statsbidrag inkl. medgivna överskridanden. 

Svenska riksteatern har under spelåret 1970/71 framfört 4 466 före
ställningar. Publiksiffran var omkring 1 150 000. Den egna produktionen 
omfattade 106 program. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Svenska Teater- och Departements-
riksteatern musikrådet chefen 

Personal 
Artistpersonal 215 + 69 +15 
Teknisk personal 70 + 47 +10 
övrig personal 103 + 21 + 5 

388 +137 +30 

Statsbidragsberäk-
ning 

Utgifter 
Lönekostnader 18 837 000 + 5 960 200 +2159 000 + 840 000 
Traktamenten 4 050 000 + 1 783 000 + 707 000 
Sjukvård 22 000 + 8 000 of. 
Expenser 580 000 + 233 000 + 84 000 
Kostnader för köpta 

tumeföreställ-
ningar 1200000 + 

Materiel m. m. för 
1370000 + 270 000 

produktionen 3 200 000 + 1230000 
Rese- och transport-

+ 635 000 + 520 000 

kostnader 2 500 000 + 1065000 + 520 000 
Reklamm.m. 1 015 000 + 490 000 + 126 000 I + 400 ooo 
Lokalkostnader 1450 000 + 410 000 + 184 000 (nettobelopp) 
Diverse utgifter 400 000 + 1090000 + 175 000 
Självbärande före-

ställningar 100 000 of. of. 
33 354 000 +13 639 200 +4 860 000 +1760 000 

Inkomster 
Gager från arrangö-

rer, reeetter 7178000 + 2 526 000 +1137 000 I Medlemsavgifter 12 000 of. of. 
Perukmakeri 225 000 of. of. 
Självbärande före-

ställningar 100 000 of. of. 
Statsbidrag 25 839 000 +11113 200 +3 723 000 +1 760000 

33 354 000 +13 639 200 +4 860 000 +1760000 

Svenska riksteatern 

1. Allmänna kostnadsstegringar m. m. inkl. beräknad ökning av 
gageinkomsterna vid oförändrad verksamhetsnivå 937 000 kr. 

2. Fyra nya grupper bör bildas och den nuvarande pionjärteater-
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verksamheten förstärkas och utvecklas så att antalet uppsökande teater
föreställningar i föreningar, på vårdinrättningar och sjukhus m. m. kan 

öka med ca 1 360 föreställningar ( + 1 661 000 kr.). 
3. Antalet skolteaterföreställningar uppgick budgetåret 1970 /71 till 

ca 1 900. En utvidgning av personalen med bl. a. tre grupper skulle möj
liggöra en ökning av antalet föreställningar med ca 860 ( + 1 583 000 kr.). 

4. En f a s t g r u p p f ö r c e n t r a I d r a mat is k p ro du k
t i o n bör bildas ( + 1 401 200 kr.). 

5. Teatern återkommer med förslaget att en organisation med region
intendenter bör byggas upp ( + 708 000 kr.). 

6. Förslagen om p e r s o n a 1 f ö r s t ä r k n i n g i ö v r i g t gäller 

ett fyrtiotal tekniska och administrativa tjänster ( + 1 808 000 kr.). 
7. Teatern beräknar att u t g i f te r n a i ö v r i g t ökar för bl. a. 

produktionsutvidgning motiverad av nytillkomna teaterhus, gästspel av 
finskspråkig teater, ökad extern information och kursverksamhet 

( + 2 190 000 kr.). 

Teater- oclz musikrådet 

1. Rådet räknar med ett lägre belopp för allmänna kostnadsstegringar 
m. m. än teatern (+ 724 000 kr.). 

2. I likhet med teatern prioriterar rådet verksamheten med u p p

s öka n de teaterföres t ä 11 ni n g ar högt ( + 1 557 000 kr.). 
3. Även sko It e a ter verksamheten prioriteras högt av rå

det. Med hänsyn till den avsevärda utbyggnaden under de senaste åren 
förordas dock att endast en av de föreslagna grupperna inrättas 

( + 501 000 kr.). 
4. Den föreslagna organisationen med r e g i o n i n t c n d e n t e r 

avstyrks i avvaktan på kulturrådets överväganden om regionteatrar 
m.m. 

5. Förslagen om p e r so n a 1 f ö r s t ä r k n i n g i ö v r i g t till
styrks i vissa delar ( +445 000 kr.). 

6. Rådet föreslår medelsförstärkningar för bl. a. produktionsutvidg

ning motiverad av nytillkomna teaterhus, gästspel av finskspråkig teater 
och ökad kursverksamhet ( +496 000 kr.). 

Departementsclzefen 

Jag vill först erinra om vad jag anfört i inledningen till avsnittet B 
Kulturändamål om de statliga anslagen till teaterändamål. Jag har 
därvid förordat att förevarande anslag liksom anslaget Bidrag till Ope
ran och Dramatiska teatern nästa budgetår skall föras upp i riksstaten 
som reservationsanslag. 

På grund av höjd kostnadsnivå beräknar jag att medelsbehovct ökar 
med 520 000 kr. Jag räknar vidare med en ökning av posten för Löne

kostnader med sammanlagt 840 000 kr. för täckande av merutgifter 

Ba 



Prop. 1972: l Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 33 

till följd av avtalsenlig arbetstidsförkortning samt uppräkning av tidigare 
underbudgeterat belopp för vissa sociala avgifter. 

Medelsramcn bör härutöver höjas med 400 000 kr. för att möjliggöra 
fortsatt verksamhet av nuvarande omfattning för Cullbergbaletten. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Svenska riksteatern för budgetåret 1972/73 

anvisa ett reservationsanslag av '27 599 000 kr. 

B 10. Bidrag till stadsteatrru- och därmed likställda teatrar 

1970/71 Utgift 22 459 719 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

22 805 000 
30505 000 

För stöd åt stadsteatrar och dlirmed likställda teatrar utgår stats
bidrag i form av dels grundbidrag, dels tilläggsbidrag. Grundbidraget 

utgår med belopp motsvarande 55 % av teatrarnas totala kostnader spel
året 1966/67 - eller för det senare budgetår för vilket grundbidrag 
särskilt fastställts - för löner, arbetsgivaravgifter enligt lagen om all
män försäkring samt avgifter för yrkesskade- och grupplivförsäkring. 
Tilläggsbidrag utgår varje budgetår med belopp motsvarande dels 55 % 
av en löneökning som beräknas motsvara förändringar av statstjänste
männens löner efter det budgetår för vilket grundbidrag senast fastställts, 
dels 55 % av ökningen av de bidragsberättigade sociala avgifterna. 

Till Norrbottens länstcatcr utgår dessutom ur anslaget Bidrag till 
särskilda kulturella ändam{tl ett särskilt statsbidrag till teaterns turnc
verksamhet i Norrbottens län. För innevarande budgetår uppgår detta 
bidrag till 140 000 kr. 

Statsbidrag för spelåret 1970/71 
Borås stadsteater 
Folkteatern i Göteborg 
Göteborgs stadsteater 
Göteborgs teater- och konsertaktiebolag' 
Helsingborgs stadsteater 
Malmö stadsteater 
Norrbottens Hinsteater 
Stadsteatern Norrköping-Linköping 
Stockholms stadsteater 
Uppsala stadsteater 

1 Bolagets teaterverksamhct avser Göteborgs lyriska teater 

Teater- och musikrådet 

540 000 
956 000 

3 492 000 
4 531 000 

795 000 
5 H13 000 

733 000 
1 826 000 
4 630 000 
1 216 000 

24 532 000 

Teater- och musikrådet föreslog i anslagsframställningcn för inne
varande budgetår att grundbidragen till stadsteatrar och därmed lik
ställda teatrar skulle omprövas med hänsyn till att tre år förflutit sedan 
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grundbidragen senast omprövades. Rådet förordade att personalkost
naderna för spelåret 1969 /70 skulle läggas till grund för den nya bidrags
beräkningen. Enligt statsmakternas beslut (prop. 1971: 1 bil. 10 s. 39, 

KrU 1971: 2, rskr 1971: 53) skall statsbidrag för innevarande budgetar 
utgå efter oförändrade grunder. 

Rådet förordar nu att personalkostnaderna för spelåret 1970/71 läggs 
till grund för den nya bidragsberäkningen. Rådet utgär härvid från att 
någon ändring av bidragskonstruktionen inte genomförs i avvaktan p[t 

resultatet av kulturrådets arbete. Rådet redovisar att lönekostnaden 
under perioden har stigit med 18,6 milj. kr. till ca 52 milj. kr. Rådet 
godtar de personalförändringar och därav föranledda kostnadsökningar 
som skett sedan spelåret 1966/67 och föreslår sålunda att personalkost
naderna för spelåret 1970 /71 läggs till grund för statsbidraget. Detta 
medför en anslagsökning med 5,8 milj. kr. I detta belopp ingår inte 
eventuellt tilläggsbidrag. 

Rådet föreslår i sammanhanget att utgifter för avgångsbidrag i fort
sättningen skall få inräknas i bidragsunderlaget. 

Rådet tillstyrker i ett särskilt yttrande en framställning från Väster
norrlands läns landsting om statsbidrag för löne- och turnekostnader för 
en regionteater i länet. Medelsbehovet för statsbidrag till teatern beräk
nas för budgetåret 1972/73 till 264 000 kr. 

I en gemensam skrivelse den 1 juni 1971 framhåller Svenska kommun

förbundet och Teatrarnas riksförbund att kostnadsutvecklingen för 
stadsteatrar och därmed likställda teatrar under de senaste tio åren 
karakteriserats av en markant omfördelning av det ekonomiska ansvaret 
för verksamheten. Till skillnad från vad fallet var i början av 1960-talet 
är kommunernas kostnadsandel nu icke oväsentligt större än statens. 
Enligt förbundens mening står det klart att kommunerna inte i fortsätt
ningen ensamma kan bära denna ökade ekonomiska börda. Statsbidraget 
föreslås därför bli baserat på personalkostnaderna för spelåret 1970/71. 

Departementschef en 

Jag vill först erinra om vad jag anfört i inledningen till avsnittet B 
Kulturändamål rörande det statliga stödet till teaterändamål och om att 
Kungl. Maj:t bör bemyndigas att besluta om bidragets fördelning inom 

den kommunalt stödda teatersektorn. 
För kostnadsökningarna i samband med omprövning av bidragsunder

laget beräknar jag ett ökat medelsbehov av 3,5 milj. kr. Därutöver be
räknar jag att en ökning av 4,2 milj. kr. är erforderlig för att täcka 
kostnaderna för på sedvanligt siitt beräknad kompensation för avtals

enliga löneökningar. 
Jag har inte något att erinra mot teater- och musikrådets förslag att 

utgifterna för avgångsbidrag skall få inräknas i bidragsunderlaget. 
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Anslaget bör med hänsyn till vad jag nyss anfört höjas med 7,7 milj. 
kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

1) bemyndiga Kungl. Maj:t att - i enlighet med vad jag anfört 
i det föregående - besluta om det statliga bidragets fördelning 
inom den kommunalt stödda teatersektorn, 

2) till Bidrag till stadsteatrar och därmed likställda teatrar för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 30 505 000 kr. 

B 11. Rikskonscrtvcrksamhet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

11600 000 
12 641 000 
14 858 000 

Reservation 

Stiftelsen Institutet för rikskonserter började sin verksamhet den 
1 juli 1968. 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 musikutbild
ning och för kontakter med musiklivet i utlandet. 

Stiftelsens styrelse består av tio ledamöter, av vilka Kungl. Maj:t utser 
fyra, däribland ordföranden. Skolöverstyrelsen, Svenska kommunför
bundet, 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 musikrådet. 

Enligt de av Kungl. Maj:t meddelade föreskrifterna för anslaget är 

detta indelat i anslagsposter som svarar mot institutets olika verksam
hetsområden. Under varje anslagspost har beräknats medel dels för de 
direkta kostnaderna för produktion av konserter m. m. till den del dessa 
skall täckas med statsbidrag, dels för personalkostnader och omkostna
der vid institutets administrativa och producerande enheter till de delar 
deras verksamhet avser området för resp. anslagspost. Posterna är be
räknade med hänsyn till de ersättningar som institutet äger ta ut av 
lokala arrangörer av konserter samt med hänsyn till vissa övriga vän
tade inkomster av verksamheten. 

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1970: 31, SU 1970: 121 rskr 1970: 
282) ombildades den 1 juli 1971 militärmusiken till en ny organisation, 
regionmusiken, med uppgifter inom både försvaret och det allmänna 

musiklivet. En övervägande del av regionmusikens insatser i det all
männa musiklivet sker inom ramen för rikskonsertverksamheten. Kost
naderna för regionmusikens medverkan belastar inte rikskonserters 
anslag. Regionmusikorganisationen svarar för såväl musikernas lönekost
nader som deras traktaments- och resekostnader samt övriga kostnader 
i samband med konserterna. 

Genom regionmusikens insatser har främst skolkonsert- och intern-
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konsertverksamheten kunnat byggas ut. Innevarande budgetår beräknas 
arrangemangen under medverkan av rikskonscrter uppgå till följande an
tal, nämligen skolkonserter till 4 100, varav regionmusiken svarar för 
2 000, konserter och fäger inom ramm för Musik för Ungdom tiU 230, 

interna konserter till 2 450, varav regionmusiken svarar för 2100, och 
allmänna konserter till 268, varav regionmusiken svarar för 50. 

Resurserna för skolkonserter har innevarande budgetår fördelats på 
så sätt att åtta län (Norrbottens, Jämtlands, Gävleborgs, Kopparbergs, 
Östergötlands, Jönköpings, Kristianstads och Malmöhus län) får tre 
konserter per stadium, tre län (Västerbottens, Västernorrlands och 
Värmlands län) får två konserter per sta<lium samt övriga län, utom 
Stockholms kommun, får en konsert per stadium. Stockholms kommun 
beräknas i stället få 150 provkonserter. 

1971172 

Anslag 
Skolkonserter 4 755 000 
Musik för Ungdom 795 000 
Intern konsertverksamhet inom 

vårdanstaltcr och föreningsliv 
m.m. 922000 

Allmän konsertverksamhet 2 603 000 
Stöd till lokala musikaktiviteter 637 000 
Artistutbyte med utlandet 304 000 
Vidareutbildning av rcgionnu;siker 1202000 
Utvecklings- och utrednings-

verksamhet 940 000 
Produktion av fonogram och 

läromedel m. m. 483 000 
Lyssnar kurser 

12 641 000 

Institutet för rikskonserter 

1. Allmänna kostnadsstcgringar 2 217 000 kr. 

Beräknad ändring 1972/73 

Riks
konserter 

+2 975 000 
+ 58 000 

+ 695 000 
+I 568 000 
+ 596 000 
+ 135 000 
+ 524 000 

+ 280 000 

+ 369 000 
+ 139 000 

+7 339000 

Teater- och 
musikrådet 

+1 230000 
+ 71 000 

+ 736 000 
+ 488 000 
+ 66000 
+ 147 000 
+ 537 000 

+ 123 000 

+ 81000 

+3479 000 

2. Den successiva decentraliseringen av institutets verksamhet samt 
ökade arbetsuppgifter i samband med att regionmusikreformen genom
förs kräver förstärkningar av den region a 1 a organisationen. 

Institutet föreslår att antalet regionkontor under nästa budgetår ökas 
med tre till sammanlagt åtta, vilket på personalsidan medför kostnader 
för ytterligare tre regionintendenter och tre biträden. Dessutom behövs 

vid institutets c en t r a I a kan s 1 i två producenter och tre biträden 
för att klara av den kraftiga ökningen på skolkonsertsidan samt huvud
kontorets uppgifter som service- och konsultorgan åt regionkontoren. 
Kostnaden för personalökningarna har fördelats på anslagspostema till 
skolkonserter, intern konsertverksamhet inom vårdanstalter och för
eningsliv m. m., allmän konsertverksamhet samt stöd till lokala musik
aktiviteter. 
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3. Institutet räknar med att antalet sko Ikon se r ter med region
musiker under nästa budgetår skall öka med ca 1 900. Även om ökning
en är avsevärd räcker den inte till för att ästadkomma två konserter per 
stadium i de län som f. n. endast har en konsert. För att uppnå detta 
behövs medel för ytterligare ca 2 900 konserter ( +2 566 000 kr.). 

4. Genom regionmusikens medverkan beräknas antalet in te r n a 

konserter inom vårdanstalter och föreningsliv 
m. m. öka med ca 300. Institutet väntar sig emellertid en större efter
frågan och föreslår medel för ytterligare 400 konserter ( +870 000 kr.). 

5. Medel begärs för ytterligare 160 a 11 män n a konserter, ef
tersom den ökning om 50 konserter som beräknas kunna ske genom re
gionmusikens ökade insatser bedöms som otillräcklig. Dessutom föreslås 

en ökning av medlen för beställningsverk. ( + 1246000 kr.) 
6. För s t ö d t i l 1 l o k a 1 a m u s i k a k t i v i t e t e r begärs ökade 

resurser med hänsyn till behovet att öka bidragen till amatörmusicerande 
körer och orkestrar samt till jazzmusiken. Ett belopp av 150 000 kr. 
begärs för produktionsstöd till landets tio symfoniorkestrar. ( +530 000 
kr.) 

7. För att den resurs som ställts till institutets förfogande genom re
gionmusiken skall kunna utnyttjas tillfullo föreslås ökade medel för 
vidareutbildning av regionmusiker (+372000kr.). 

8. Medel begärs för lyss n ark urs er för vuxna i anslutning till 
konsertevenemangen ( + 139 000 kr.). 

9. Institutet räknar vidare med att under nästa budgetår få tillgodo
göra sig in ko m st er n a från de konserter med regionmusiker som 
ges i institutets regi. Inkomstökningen är beräknad till 1180 000 kr. 

Teater- oclz musikrådet 

Rådet framhåller i sitt yttrande beträffande den fortsatta utbyggnaden 
av institutets regionala organisation att rådet f. n. med hänsyn till akuta 
problem i samband med regionmusikreformens genomförande inte vill 
avstyrka den begärda regionala förstärkningen. Utbyggnaden iir emeller
tid att betrakta som temporär i avvaktan på att regionintendenternas 
arbetsområde i förhållande till regionmusikens musiksekreterare och 
Iänsbildningsförbundens musikkonsulenter klarläggs. Den nya personalen 

bör anställas på tidsbegränsat kontrakt. 
Rådet konstaterar att institutet under nästa budgetår räknat med en 

betydande ökning av antalet konserter med regionmusik. Rådet biträder 
denna ökning men framhåller samtidigt att vidareutbildningen av region

musiker måste bli så intensiv som möjligt med hänsyn till de ökade 
kraven på repertoarkännedom, konstnärligt utförande, teknik m. m. 

I fråga om skolkonserter framhåller rådet att det är av särskild vikt 
att den regionala utbyggnaden kan fortsätta i avsedd omfattning. Rådet 
tillstyrker den föreslagna ökningen för interna konserter utöver det till-
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skott som regionmusiken beräknas ge. Rådet är däremot inte berett 
tillstyrka någon ökning för allmänna konserter, förrän bättre balans 
uppnåtts mellan kostnaderna för institutets administrativa och produce
rande insatser för de allmänna konserterna och motsvarande kostnader 
för skol- resp. internkonserter. Av övriga förslag tillstyrker rådet bl. a. 
en ökning av resurserna för beställningsverk. 

I fråga om allmänna kostnadsstegringar tillstyrker rådet det av in
stitutet beräknade beloppet. 

Departementschefen 

Fr. o. m. innevarande budgetår har rikskonsertverksamheten till
förts betydande resurser genom medverkan av regionmusiken. Betydel
sen av dessa insatser beräknas ytterligare öka under nästa budgetår. 
Härigenom bör regionmusiken kunna svara för sammanlagt ca 6 000 
konserter i rikskonserters regi. De med dessa konserter förenade utgif
terna för bl. a. rese- och traktamentskostnader har beaktats vid beräk
ningen av anslag för regionmusiken. Inflytande arrangörsavgifter för 
denna konsertverksamhet tillförs regionmusiken. 

Under förevarande anslag räknar jag inte med andra medelsökningar 
än sådana som sammanhänger med allmänna kostnadsstegringar. Jag 
beräknar med anledning härav att anslaget behöver ökas med 2 217 000 

kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Rikskonsertverksamhet för budgetåret 1972/73 anvisa ett 
reservationsanslag av 14 858 000 kr. 

B 12. Bidrag till regionmusiken 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

16 040 000 
21004000 

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1970: 31, SU 1970: 121, rskr 1970: 
282) ombildades den 1 juli 1971 militärmusiken till en ny organisation, 
regionmusiken, med uppgifter inom både försvaret och det allmänna 
musiklivet. En övervägande del av regionmusikens insatser i det allmän
na musiklivet sker inom ramen för rikskonsertverksamheten. Viss kapa
citet disponeras dock för direkta lokala insatser. Verksamheten innefat
tar främst skolkonserter, framträdanden i föreningsliv och vid vård
anstalter m. m. samt insatser till stöd för amatörmusiken. 

Den centrala ledningen för regionmusikorganisationen utövas f. n. av 
en särskilt tillkallad organisationskommitte för regionmusiken. 

Organisationen omfattar 22 musikavdelningar fördelade på åtta re
gioner. Verksamheten i varje region leds av en regionkapellmästare, bi
trädd av en musiksekreterare. På regionens huvudort finns förutom 
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en musikavdelning även ett regionkansli. Verksamheten bedrivs i sam
verkan med företrädare för försvaret, rikskonserter och regionens kul
turliv. Den enskilda musikavdelningen leds av en regionkapellmästare 
eller kapellmästare. Det sammanlagda antalet musiker kommer vid 

genomförd omorganisation att uppgå till 590. 
Regionmusiken skall tills vidare behålla anknytningen till försvaret. 

Organisationskommitten för regionmusiken 

Organisationskommitten har i sin anslagsframställning för region
musiken, som redovisas under fjärde huvudtiteln (bil. 6 s. 88) under 
förslagsanslaget Regionmusiken, föreslagit att anslaget för nästa budget
år skall ökas med sammanlagt 10 012 000 kr., varav med 3 803 000 kr. 
under fjärde huvudtiteln och med 6 209 000 kr. under åttonde huvud
titeln. ökningarna sammanhänger till helt övervägande del med den 
överenskommelse om löneförändringar som under våren 1971 träffades 
med berörda personalorganisationer inför omorganisationen. Organisa
tionskommitten har vidare förordat bl. a. en ökning av resurserna för 
rese- och traktamentsersättningar i syfte att åstadkomma ett ökat utbud 
av musik samt för instrumentinköp och expenser. Medel har också 
begärts för att engagera tonsättare med uppgift att komponera musik 
för ensembler inom regionmusiken. 

Departementschefen 

Chefen för försvarsdepartementet har denna dag efter samråd med 
mig lagt fram förslag om anslagsberäkning för regionmusiken för bud
getåret 1972/73. Efter beaktande av vissa inkomster i form av arrangörs
avgifter för skolkonserter m. m. har medelshehovet under åttonde hu
vudtiteln därvid beräknats till 21 004 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till regionmusiken för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett förslagsanslag av 21004000 kr. 

B 13. Musikaliska akademien 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1332000 
1 651 000 

Kungl. Maj:t har den 27 maj 1971 fastställt nya stadgar för 
Musikaliska akademien. Enligt stadgarna har akademien till uppgift att 

främja tonkonsten och vårda musiklivet. Det ingår vidare i akademiens 
uppgifter att svara för ledningen av akademiens bibliotek. Till akademien 

är musikhistoriska museet knutet. 
Statskontoret har sedan år 1967 i uppdrag att utreda frågan om de 

vetenskapliga bibliotekens inre organisation m. m. Genom beslut den 
10 april 1970 föreskrev Kungl. Maj:t att Musikaliska akademiens 
bibliotek skulle innefattas i statskontorets utredningsuppdrag. 
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1971/72 llcriiknad ändring 1972/73 

Personal 
Kansli- och bibliotekspersonal' 6 
övrig personal 11,5 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engån~sutgifter 
Konferens- och kontaktverk

samhct m. m. 
Bokinköp m. m. 

Uppbörds medel 
Lokalhyror m. m. 

Nettoutgift 

17,5 

856 000 
2 500 

20 000 
200 000 

64 000 

80 000 
126 000 

1348 500 

16 500 

1332 000 

Musikaliska 
akademien 

+4 
+4 

+s 

+544 000 
of. 
of. 

+ 80 000 
+ 98 000 

+zs ooo 

+ 80 000 
+ 77 000 

+ll79 000 

of. 

+879 000 

1 Inkl. en tjänst som föreståndare vid musikhistoriska museet 

Musikaliska akademien 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 222 000 kr. 

Departcments
chefen 

of. 
of. 

of. 

+ 107 000 
of. 
of. 

+ 86 000 
+ 24 000 

+ 83 000 
+ 19 000 

+319 000 

of. 

+319 000 

2. Vid akademiens kan s I i bör inrättas två personliga tjäns
ter, en ny för intendent Gustaf Hilleström i lönegrad A 28 och en som 

assistent i lönegrad A 17 för materialförvaltaren Ove Engstrand. Kans
liet bör vidare få ökade resurser fiir kameral service, öwrtidsersätt
ningar m. m. ( +98 745 kr.) 

3. Akademiens bi b l i o te k befinner sig i en svår situation till 
följd av bristen på personal. Särskilt besvärande är personalsituationen 
vid låneexpeditionen, som bör förstärkas med dels en ny tjänst som 
förste biblioteksassistcnt, dels en tjänst som expeditionsassistcnt i ut
byte mot en som expeditionsvakt. Situationen är ocksä allv•ulig vid 
handskriftsavdelningen, där avdelningens förste bibliotekarie till hälften 
tas i anspråk för arbetet med det internationella kiillexikonet RJS;\L 
Personalen vid avdelningen hör utökas med en ny tjänst som försk 
bibliotekarie. Med hänsyn till utgifterna i samband med RTS!\.J-arb;;tct 
förcslfts en sådan ökning av mcdl.en för arvoden att d.::t går att anstiilla 
två kvalificerade assistenter på heltid. Vid katalogavdelningen behövs en 
tjänst som förste bibliotekarie i utbyte mot en som bibliotekarie samt 
en ny tjänst som förste biblioteksassistent. Dessutom föreslås en ny tjänst 
som bibliotekarie vid förvärvsavdclningen, en tjänst som bokbindare och 
en som expeditionsvakt. ( + 356 939 kr.) 

4. För att fullfölja en påbörjad framställning av en alfabetisk musi-
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kaliekatalog samt för vissa förberedande undersökningar rörande kata
logisering av bibliotekets musikalier enligt LIBRIS-systemet föreslås 
sammanlagt 25 000 kr. De begärda engångsanvisningarna avser installa
tion av en lokal telefonanläggning samt medel för inköp av montrar till 
bibliotekets visningssal. 

5. Akademiens medel för konferens- och kontaktverksamhet behöver 
ökas. Bl. a. vill akademien inrätta en särskild orgelnämnd och arvodera 
en orgelkonsulent. (+so 000 kr.) 

Teater- och musikrådet 

För biblioteket tillstyrker rådet tjänsten som förste biblioteksassistent 
vid låneexpeditionen samt medel för bl. a. förberedelser för LIBRIS
systemet och för inbindning av musikalier. Vidare tillstyrks den före
slagna personliga tjänsten för 0. Engstrand. 

Statskontoret 

Statskontoret framhåller att verket i sin prioritering mellan skilda 

former för rationaliseringsinsatser på biblioteksområdet ägnat särskild 
uppmärksamhet åt bibliotekstekniska och administrativa problem av ge
mensamt intresse för flertalet vetenskapliga bibliotek. Statskontoret till
styrker mot bakgrund härav en engångsanvisning av 25 000 kr. för att 
akademien skall kunna förbereda införandet av ADB-tekniska hjälp
medel i det interna biblioteksarbetet. I detta belopp ingår även kostna
derna för att anskaffa och utnyttja erforderlig hålremsstansutrustning 
i samband med att biblioteket ansluts till det s. k. LIBRIS-projektet. 

Departementschef en 

Med h1invisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
1 651 000 kr. Jag har därvid bl. a. beräknat ett belopp av 15 000 kr. för 
att akademiens bibliotek skall kunna påbörja införandet av ADB
tekniska hjälpmedel i det interna biblioteksarbetet. Jag har vidare räk
nat med överföring till detta anslag av ett belopp av 75 000 kr. som 
för innevarande budgetår anvisats till akademien för utgivning av äldre 
svenska tonsättares verk under reservationsanslaget Bidrag till särskilda 
kulturella ändamål. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Musikaliska akademien för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

förslagsanslag av 1 651 000 kr. 

B 14. Tidskriftsstöd 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

500000 

1300000 

Från detta reservationsanslag utgår i enlighet med riksdagens beslut 
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(prop. 1971: 47, KrU 1971: 14, rskr 1971: 206) stöd till kulturtidskrifter 
och ideella tidskrifter. Enligt kungörelsen (1971: 681) om tidskriftsstöd 

skall stödet handhas så att det friimjar hög kvalitet och mångfald i ut

budet av åsikter och behandlade ämnen. 

Stöd utgår i form av grundbidrag, projektbidrag och stödköp. Grund

bidrag kan utgå till ägare av sådan kulturtidskrift för vilken intäkterna 

ej täcker utgifterna och för vars utgivande ägaren icke har tillräckligt 

stöd från annat håll. Projektbidrag kan utgå för utarbetande av essä 

eller artikelserie för kulturtidskrift eller ideell tidskrift. Med stödköp 

avses tilldelning av medel till statlig eller kommunal myndighet för pre
numeration på kulturella och ideella tidskrifter. 

Tidskriftsstödet administreras av tidskriftsnämnden, som består av 

ordförande och sex andra ledamöter, utsedda av Kungl. Maj:t. 
Kungl. Maj:t har för innevarande budgetår ställt 800 000 kr. ur an

slaget Bidrag till särskilda kulturella iindamål till tidskriftsnärnndens för

fogande. 

Disposition av tillgängliga medel för tidskri/ tsstöd 1971 /72 

Grundbidrag 
Projektbidrag 
Stödköp 
Administration 

Tidskri/ tsnämnden 

800 000 
240 000 
200 000 
60000 

1300 000 

Inkomna ansökningar om stöd visar ett så stort intresse för grund
bidrag och stödköp att en medclsökning om sammanlagt 200 000 kr. 

är angelägen. 

Departementschefen 

Anslaget bör höjas med 800 000 kr., vilket motsvarar det belopp som 
för innevarande budgetår ställts till tidskriftsnämndens förfogande ur 

anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Tidskri/ tsstöd för budgetåret 1972/73 anvisa ett reserva

tionsanslag av 1 300 000 kr. 

B 15. Bidrag till särskilda kulturella ändamål 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

21770678 

23 348 000 
24 700000 

Reservation 623 088 

Ur detta reservationsanslag, som första gången anvisades för budget

året 1964/65, utgår bidrag efter beslut av Kungl. Maj:t i varje särskilt 

fall. 
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Disposition av anslaget 1971/7:! 

An dam ål 

1. Teater 
1.1. Skådebanan för verksamheten 
1.2. Norrbottens Iänsteater för turncverksamhet 
1.3. Verksamheten på Södra teatern i Stockholm 
1.4. Teater- och musikrådet för fördelning på olika teater

ändamål 
1.5. Teater- och musikrådct för stöd åt svenskt sceniskt verk 
1.6. Svenska teaterförbundet för verksamheten vid centrum

bildning på teaterns område 
1.7. Övrigt 

2. M u s i k o c h d a n s 
2.1. Yrkesorkestrar (inkl. Örebro orkesterstiftelse och Västcriis 

musiksällskap) 
2.2. Teater- och musikrådet för bidrag till körförbund och körer 
2.3. Musikaliska akademiens styrelse för fördelning på olika 

ändamål 
2.4. Fylkingen för verksamheten 
2.5. Stim:s informationsverksamhet rörande sve;isk musik 
2.6. Stiftelsen EMS för verksamheten 
2.7. Viss amatörorkesterverksamhet 
2.8. Svenska musikerförbundet för verksamheten vid centrum

bildning på musikens område 
2.9. Övrigt 

3. Konst och ut st ä 11 ni n g s verks a m het 
3.1. Försöksverksamhet med riksutställningar och konstförsälj-

ning 
3.2. Folkrörelsernas konstfrämjande för verksamheten 
3.3. Vissa konstskolor för verksamheten 
3.4. Sveriges arkitekturmuseum för verksamheten 
3.5. Konstnärernas riksorganisation för verksamheten vid cen

trumbildning på bildkonstens område 
3.6. Övrigt 

4. T i d s k r i f t s s t ö d 
5. Div ers c ända må I 
5.1. Estniska kommittens bildningsverksamhet 
5.2. Sveriges författarförbund för verksamheten vid ccntrum-

biidning på litteraturens område 
5.3. Föreningen Nordens institut för kurser och seminarier 
5.4. Stiftelsen Svenska barnhoksinstitutet för verksamheten 
5.5. Sveriges schac:kförbund för verksamheten 
5.6. Föreningen Filmcentrum för informativ och kontaktska-

pande verksamhet 
5.7. Nämnden för svensk språkvård för verksamheten 
5.8. Barnfilmkommitten för verksamheten 
5.9. övrigt 

6. F ö r t i d e n e f t e r d e n 1 o k t o b e r 1 9 7 1 r e -
serverade medel 

43 

Belopp 

565 000 
140 000 
480 000 

1 185 000 
350 000 

80 000 
40 000 

2 840 001) 

10 284 000 
285 000 

110 000 
100 000 
85 000 

260 000 
277 000 

45 000 
637 000 

12 083 000 

4 690 000 
850 000 
270 000 
250 000 

80 000 
99 000 

6 239 001> 

800 00()< 

20 000 

210 000 
25 000 

100 000 
90 000 

80000 
100 000 
90000 

186 000 

901 000 

485 000 

23 348 000 

De bidrag som av Kungl. Maj:t anvisas ur detta anslag grundas på 

ansökningar som i allmänhet ges in i februari. Vissa ansökningar om 

bidrag för nästa budgetår har emellertid redan kommit in. 
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J. Teater 

1.3 Södra te a ter n i Stockholm utnyttjas för gästspel av olika 
slag och hyrs även ut till teatrar och andra organisationer. Såväl rådet 
som Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd har gett 
in förslag om ny organisation av teaterverksamheten. 

1.4. Teater- och musikrådet fördelar medel till stöd åt vissa a 11-

01 ä n n a t e a t e r ä n d a m å I, nämligen bidrag till föreningen Svensk 
dramatik, Svensk teaterunion-Svenska ITI-rådet och Sveriges dramati
kerförbuod (45 000 kr.), svenskt sceniskt verk (350 000 kr.), vissa pe
dagogiska ändamål inom den sceniska utbildningen och fortbildningen 
(70 000 kr.), uppsättningskostnader och utrustning för teater- och dans

grupper med verksamhet utanför de större teaterinstitutionerna, som
marspel, deltagande i teaterkonferenser, teaterfestivaler o. d. (1 000 000 
kr., innebärande en ökning jämfört med föregående budgetår med 
420 000 kr.) samt nordiskt teaterutbyte och teatersamarbete inom Nord
kalottområdet (70 000 kr.). 

Teater- och musikrådet föreslår för nästa budgetår för dessa bidrags
ändamål en sammanlagd ökning med 695 000 kr. Av detta belopp avser 
500 000 kr. ökat stöd åt teatergrupper med verksamhet utanför de större 
teaterinstitutionerna. Därjämte yrkar rådet ett särskilt anslag om 
70 000 kr. för att stimulera till ökad barn- och ungdomsteaterrepertoar. 

2. M u s i k o c h d an s 

2.1. De statsunderstödda y r k e s o r k e s t r a r n a är Stockholms 
filharmoniska orkester (3 190 000 kr.) samt orkestrarna i Göteborg 
(1958000 kr.), Malmö (1205000 kr.), Norrköping (1580 000 kr.), 
Helsingborg (856 000 kr.) och Gävle (990 000 kr.). De av Kungl. Maj:t 
fastställda bidragen utgår från en viss volym på verksamheten. Bidrag 
förutsätts i allmänhet utgå till orkesterföretagen från kommun eller från 
annat håll med minst samma belopp. Sedan spelåret avslutats kan en 
orkester på grundval av bokslutet få tilläggsbidrag till merkostnader 

som uppkommit på grund av icke förutsebara löneökningar m. m. Till 
orkesterföretagen har med hänsyn härtill på tilläggsstat Il till riksstaten 

för budgetåret 1971/72 tagits upp ett sammanlagt belopp av 1105 000 
kr. avseende orkestrarnas verksamhet under budgetåret 1970/71. 

För innevarande budgetår har bidrag utgått även till Örebro kultur

nämnd för konsertverksamheten (335 000 kr.) och Västerås musiksällskap 

(170 000 kr.). 
2.2. Teater- och musikrådet fördelar bidrag till kör för b u n d 

och körer för utbildnings- och kursverksamhet samt till utlands
resor för körer (285 000 kr.). Teater- och musikrådet begär för dessa 
ändamål en höjning med 85 000 kr. Rådet yrkar dessutom ett produk
tionsbidrag om 150 000 kr. till fria musikgrupper. 
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2.3. Musikaliska akademiens styrelse fördelar bidrag till stöd åt 
v i s s a ä n d a m å l p å m u s i k e n s o m r å d e, nämligen musik
pedagogisk utbildningsverksamhet inom privata musikskolor i Stock
holm (35 000 kr.) samt utgivning av äldre svenska tonsättares verk 
(75 000 kr.). 

2. 7. Till a m a tör orkesterverksam h e ten utgår bidrag 
med 170 000 kr. till orkesterföreningar som är anslutna till Sveriges 
orkesterföreningars riksförbund och med 107 000 kr. till orkestrar som 
är anslutna till Riksförbundet Sveriges amatörorkestrar. 

3. Ko n s t o c h u t s t ä I/ n in g s v e r k sam lz e t 

3.1. Försöksverksamhet med r i k s u t s t ä 11 n i n g a r påbörjades 
budgetåret 1965/66 och avser utställning av konst samt kultur- och na
turhistoriska föremål. Verksamheten leds av 1965 års musei- och ut
ställningssakkunniga. I juni 1967 träffades avtal om samverkan mellan 
de sakkunniga, Föreningen konst i skolan och Riksförbundet för bildan
de konst. Riksutställningars verksamhet avser till största delen experi
ment med utställningar, i synnerhet vandringsutställningar. Utställnings
arbetet är numera sammanfört till två stora avdelningar, nämligen en 
produktions- och en distributionsavdelning. Därjämte finns en admini
strativ avdelning samt en uppföljnings- och utbildningsavdelning. Riks
utställningar samarbetar i vissa frågor med Sveriges Radio och med 
försöksverksamheten med television och radio i utbildningsväsendet. 
Förutom produktion av utställningar omfattar verksamheten försök med 
olika former för distribution, sociologiska undersökningar och pedago
giska experiment på området. 

Sedan budgetåret 1969 /70 pågår särskild försöksverksamhet med 
f ö r s ä l j n in g av k o n s t i Stockholm och i Örebro län. Kungl. 
Maj:t har för detta ändamål anvisat 1,5 milj. kr. som rörelsekapital för 
inköp av konst och inventarier samt för andra utgifter av investerings
karaktär. Denna försöksverksamhet leds av 1965 års musei- och ut
ställningssakkunniga, som delegerat det praktiska genomförandet av 
verksamheten till Folkrörelsernas konstfrämjande. 

Personal 
Tjänstemän 
övrig personal 

Anslag 

1971/72 

25 
28 
53 

4 690 000 

Beräknad ändring 1972/73 

196S års 
musei- och 

utstiillnings
sakkunniga 

of. 
of. 

of. 

+s10 ooo 
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1965 års musei- och utställningssakktmniga 

Löne- och prisomräkning 275 000 kr. Av den begärda ökningen 

hänför sig 300 000 kr. till ersättning åt konstnärer som lånar ut av dem 

ägda verk för att delta i vandringsutställningar enligt ett mellan de sak

kunniga och Konstnärernas riksorganisation träffat avtal. De sakkun
niga avser att senare lägga fram ett samlat förslag i konstnärsersätt

ningsfrågan. Den begärda ökningen i övrigt avser främst utställnings

verksamhet. Av ökningen avser 95 000 kr. försöksverksamheten med 

konstförsäljning. 
3.3. Konstskolor. Bidrag utgår nu till Capellagården (30 000 

kr.), Gerlcsborgsskolan (75 000 kr.) och stiftelsen Stockholms fria konst
skolor (165 000 kr.). Stiftelsen stöder verksamheten vid vissa konstskolor 

i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

5. D i v e r s e ä n d a m å I 

5.4. Stift e 1 sen S v en ska b ar n boks in st itu te t bildades 

i mitten på 1960-talet av universitetet i Stockholm, Stockholms stad, 
Svenska bokförläggareföreningen och Sveriges ungdomsförfattareför

ening. Stiftelsen föreslår en höjning av anslaget med 98 000 kr. till 

198 000 kr. 
5.7. Nämnden för svensk språkvård, vars arbetsut

skott 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. Nämnden föreslår i första hand att chefen för 

institutet och en vetenskaplig medarbetare vid institutet får statliga 
tjänster och i andra hand att statsbidraget höjs med 129 000 kr. till 

229 000 kr. 
5.8. Barn f i 1 m kommitten främjar god filmunderhållning för 

barn genom upplysnings- och rådgivningsverksamhet och deltar i nor
diskt och internationellt samarbete på barnfilmområdct. Kommitten 

har för innevarande budgetår ett anslag om 90 000 kr. 

Departementschefen 

År 1966 köpte staten för 3 milj. kr. från Kooperativa förbundet i 

Stockholm det s. k. Mosebackehuset med Södra teatern. Dåvarande 

teater- och orkesterrådet fick i uppdrag att driva verksamheten på 

teatern medan förbundet tills vidare fick hyra de övriga lokalerna i 
huset. Teatern har därefter undergått en omfattande upprustning. Enligt 

uppgift räknar numera Kooperativa förbundet med att lämna huset 

under år 1974. Kungl. Maj:t meddelade genom beslut den 17 december 
1971 bestämmelser angående Mosebackehuset, av innebörd bl. a. att 

huset skall användas som en gästspelsscen för svenska och utländska 

teatrar och som en mötesplats för kulturarbetarc från hela landet. 
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Svenska riksteatern svarar fr. o. m. den 1 januari 1972 för verksamheten 
vid Södra teatern. Enligt bestämmelserna skall husets övriga lokaler, 
sedan Kooperativa förbundet flyttat, mot i vederbörlig ordning fastsUilld 
hyra upplåtas till Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbets
nämnd (Klys). 

Bidrng till verksamheten vid stiftelsen Drottningholms teatermuseum, 
innefattande även föreställningsverksamheten på teatern, utgår f. n. 
ur anslaget Bidrag till vissa museer och arkiv. Bidraget för föreställ
ningsverksamheten bör emellertid fr. o. m. nästa budgetår beräknas 
under detta anslag. För detta ändamål räknar jag med ett bidrag till 
stiftelsen på 460 000 kr. 

Teater- och musikrådet har innevarande budgetår tilldelats 1 milj. kr. 
för bidrng i huvudsak till teater- och dansgrupper med verksamhet 
utanför de större teaterinstitutionerna. Jag räknar för nästa budgetår 
med en ökning av detta bidrag med 200 000 kr. För nästa budgetår 
räknar jag vidare med att ett prodL~ktionsbidrag för stöd till fria musik
grupper om 150 000 kr. sfä!ls till teater- och musikr{idets förfogande. 

Liksom tidigare används innevarande budgetår inemot hälften av 
förevarande anslag för bidrag till de sex statsunderstödda yrkesorkest
rama i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Helsingborg och 
Gävle. Betydande bidrag utgår också till orkestrarna i Örebro och Väs
terås samt till Sveriges orkesterföreningars riksförbund för verksamhet 
inom orkesterföreningar anslutna till riksförbundet. Vissa förutsebara 
förändringar av bidragen till de sex yrkesorkestrarna, främst till följd 
av löne- och kostnadsstegringar, har beaktats vid anslagsberäkningen. 
För utbyggnad av orkesterverksamhcten räknar jag inte med några höj
ningar för nästa budgetår. 

Det under innevarande budgetår till Musikaliska akademiens styrelse 
ur detta anslag utgående bidraget för utgivning av äldre svenska ton
sättares verk bör i fortsättningen beräknas under det särskilda anshlget 
till Musikaliska akademien. Metlelsbehovet minskar härigenom under 
förevarande anslag med 75 000 kr. 

Ur anslaget till lärares fortbildning m. m. utgår f. n. bidrag för Stif
telsen Svenska Dalcroze-seminaricts verksamhet. Stiftelsens bidragsbe
hov bör fr. o. m. nästa budgetår prövas i samband med fördelningen av 

medel ur detta anslag. 
För fortsatt försöksverksamhet med riksutställningar och konstför

säljning räknar jag för nästa budgetår med en höjning av nu utgående 

bidrag till 1965 ärs musei- och utställningssakkunniga med tillsammans 
400 000 kr. Av ökningen hänför sig huvuddelen till den ersättning åt 

konstnärer, som lånar ut av dem ägda verk för att delta i vandrings
utställningar, om vilken de sakkunniga och Konstnärernas riksorganisa
tion träffat avtal. ökningen i övrigt avser automatiska kostnadsök
ningar. 

Ba 



Prop. 1972: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 48 

Fr. o. m. innevarande budgetår fördelar en av Kungl. Maj:t utsedd 
tidskriftsnämnd medel ur det särskilda riksstatsanslaget till tidskrifts
stöd. För att förstärka nämndens resurser har under innevarande bud
getår ur detta anslag anvisats 800 000 kr. för ifrågavarande ändamål. 
Eftersom ändamålet för nästa budgetår helt bör tillgodoses ur anslaget 
till tidskriftsstöd, minskar behovet av medel under förevarande anslag 
med 800 000 kr. 

För övriga ändamål som vanligen stöds genom bidrag från detta an
slag räknar jag inte med ökningar annat än i mycket begränsad omfatt
ning, huvudsakligen föranledda av vissa löne- och kostnadsstegringar. 
Inom anslaget kommer endast att i obetydlig utsträckning finnas ut
rymme för insatser för nya, tillfälliga ändamål. 

Sedan hänsyn tagits till att medel för föreställningsverksamheten vid 
Drottningholmsteatern och Dalcroze-seminariets verksamhet för nästa 
budgetår bör beräknas under detta anslag samt att medel för utgivning 
av äldre svenska tonsättares verk och för tidskriftsstöd bör beräknas 
under andra anslag, finner jag att förevarande anslag bör ökas med 
1352 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till särskilda kulturella ändamål för budgetåret 

1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 24 700 000 kr. 

B 16. Viss beredskapsutrustning m. m. 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

650000 
650000 
700000 

Reservation 

Från anslaget bestrids Sveriges Radios kostnader för förvärv av viss 
beredskapsutrustning m. m. 

Sveriges Radio 

I en särskild skrivelse anför Sveriges Radio att sammanlagt 800 000 
kr. bör anvisas till vissa närmare angivna ändamål. 

Med hänsyn till skrivelsens innehåll torde någon närmare redogörelse 

inte böra lämnas till statsrådsprotokollet. Riksdagens vederbörande ut
skott torde få beredas tillfälle ta del av skrivelsen genom att den till
handahålls utskottet. 

Departementschef en 

Anslaget bör höjas med 50 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att till Viss beredskapsutrustning m. m. för budgetåret 1972/73 

anvisa ett reservationsanslag av 700 000 kr. 
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b) arkiv, museer m. m. 

B 17. Riksarkivet: Förvaltningskostnader 

1970 /71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

5 756 447 
6211000 
8 469000 

Riksarkivet är central myndighet för arkivfrågor och chefsmyndighet 
för landsarkiven. I riksarkivets uppgifter ingår att vara arkivdepå och 
att främja vetenskaplig forskning. 

Riksarkivet har två byråer, en administrativ avdelning och en fri-
stående heraldisk sektion. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Riksarkivet Departements-
chefen 

Personal 
Arkivarier och handläggande 

personal 37,5 + 9 +3 
övrig personal 43,5 +12,5 +6,5 

81 +21,5 +9,5 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 4 143 000 +l 720 380 + 949 000 
Sjukvård 11 000 + 2000 + 2 000 
Reseersättningar 22000 + 23 000 + 22 000 

därav utrikes resor 3 000 +2000 Of. 
Lokalkostnader 1934000 + 935 520 + 935 000 
Expenser 183 000 + 201 000 + 199 000 

därav engångsutgifter 2S 000 -18 soo +6000 
Reproduktionsvcrksamheten 32000 + 8 000 + 1 000 
Bidrag till Nordisk Arkivnyt 2000 + 1 600 + 2 000 
Riksarkivets nämnd för en-

skilda arkiv + 255 000 + 156 000 

6327 000 +3146500 +2 266 000 
Uppbördsmedel 
Publikationer 1 000 of. of. 
Reproduktionsverksamheten 60000 of. of. 
Bokbinderiets beställnings-

arbeten 15 000 of. of. 
Heraldiska verksamheten 40000 of. of. 
Konsultverksamheten + 8 000 + 8 000 

Nettoutgift 6 211000 +3138 500 +2258 000 

Riksarkivets utredning rörande folkrörelsearkivens ställning och fram
tida organisation 

Riksarkivet fick den 14 september 1967 i uppdrag att, efter hörande 

av riksarkivets rådgivande nämnd för enskilda arkiv och i samråd med 
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. ~ .:. :-~~:7:;j 
Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv, göra en utredning om folkrörelseärki-
vens ställning och framtida organisation. Riksarkivets utredning över
lämnades till Kungl. Maj:t den 25 februari 1970 och har nu remissbe
handlats. 

I u tre d n in gen konstateras att folkrörelsearkiven på väsentliga 
punkter har behov av stöd från det allmänna. Stödåtgärdcrna bör kon
centreras främst till de större väletablerade arkivdepåerna som omfattar 
län eller landskap, i undantagsfall större delar av län eller landskap. 
övriga arkivdepåer bör tillgodoses genom temporära bidrag samt inven
teringsbidrag av det slag som redan anslås genom riksarkivet. 

Utredningen föreslår följande stödåtgärder. 

Bidrag t i 11 depå för c ståndare eller motsvarande vid 
I än s- e 11 er Ian d ska p s depå. Bidraget skall utgå till arvode 
till föreståndare eller motsYarande vid depån som riktar sig till alla 
folkrörelser, har län eller landskap till verksamhetsfält och är den enda 
läns/landskapsdepån bland folkrörelsearkiven inom distriktet. För att 

erhålla bidrag bör depån kunna redovisa konkreta förslag och i övrigt 
bedömas äga förutsättningar till en stabil organisation och en ända
målsenlig verksamhet av betydande omfattning. Bidraget bör högst 
utgöras av 60 % av arvode motsvarnnde lön enligt löncklass A 26. 
Med hänsyn till att f. n. endast folkrörelsearkiven i Borliingc, Karlstad 
och Luleå torde uppfylla de uppställda villkoren beräknar utredningen 
kostnaden för stödet under första året till 105 000 kr. 

B i d r a g t i 11 f ö r e s t å n d a r e v i d a n d r a, i c k e I ä n s
e l ler Ian d ska p s depå c r. Bidrag bör äYcn kunna utgå till ar
vode till föreståndare vid väletablerade, icke fäns- eller landskaps
omfattande depåer, som verkar inom större distrikt inom län eller land
skap, inte konkurrerar med redan befintliga länsfolkrörelsearkiv och i 
övrigt bedömes äga förutsättningar för en ändamålsenlig och omfat
tande verksamhet. Bidraget kan till storleken antingen sammanfalla 
med bidraget till länsdepåerna eller utan bundenhet till procentsats och 
lönenivå modifieras nedåt. Kostnaden beriiknas till 100 000 kr. 

Ad min is t r a t i va bidrag. Andra arkivdepåer iin de tidigare 
nämnda föreslås kunna erhålla administrativa bidrag, vilka skall vara 
av tillfällig karaktär och avsedda för löner till korttidsanställd personal, 
inköp av hyllinredning, kontorsmaskiner o. d. Bidrag skall även kunna 
utgå till konferenser, diskussionsmöten m. m. Till detta föreslås ett 

bidrag om 50 000 kr. 
Den av riksarkivet bedrivna in ven ter in g s verksamhet c n 

föreslås bli utvidgad genom att riksarkivets anslag till denna verksamhet 

höjs från 10 000 kr. till 25 000 kr. 

De här nämnda bidragen föreslås bli fördelade av riksarkivet, efter 
hörande av vederbörande Iandsarkivarie och riksarkivets rådgivande 
nämnd för inventering av enskilda arkiv. 
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Kon s u 1 tv er k sam h e t. För att tillhandagå arkivdepåer och or
ganisationer med service i arkivfrågor föreslås en konsultverksamhet, 
omfattande i första hand en treårsperiod. För denna verksamhet behövs 
en arkivarie och ett kontorsbitriide samt medel för resor och administra
tionskostnader. Konsultens tjänster bör famnas utan avgift vid brev- och 
telefonkonsultation eller vid första orienterande besök. För besök som 
omfattar mer än en dags arbete per kalenderår hos vederbörande orga
nisation eller depå föreslås avgift utgå. Avgiften bcriiknas till 25 % av 
kostnaderna för arkivarien, exkl. resor och traktamente. 

över utredningsförslaget har rem is sytt randen avgivits av 
statskontoret, universitetskanslcrsämbetet, sko!överstyrclst:n, Jandsarki
ven i Uppsala, Vadstena, Visby, Lund, Göteborg, Östersund och Härnö
sand, krigsarkivet, Stockholms stad, Malmö stad, Göteborgs arkivkontor, 
Folkbildningsförbundet, Folkrörelsernas arkivförbund, Landsorganisa
tionen, Tjänstemännens centralorganisation, Statstjänstemännens riks
förbund, IOGT-NTO, Sveriges frikyrkoråd, K1'UK:s och KFUM:s riks
förbund, Sveriges riksidrottsförbund samt Sveriges lantbruksförbund 
och Riksförbundet Landsbygdens folk. Dessutom har skrivelser i ärendet 
inkommit från folkrörelscarkivdcp[terna i Eskilstuna, Borliinge, Umeft 
och Luleå samt Arbetarrörelsearkivet i Sundsvall. 

Majoriteten av remissinst:rnsc:rna ansluter sig i princip till utredning
ens förslag, däribland statskontoret, som emellertid föreshlr en försöks
period under tre år, skolöverstyrelsen, Stockholms universitet, Uppsala 

universitet, landsarkiven i Vadstena, Visby, Lund och Härnösand, krigs

arkivet, Stockholms stad, Malmö stad, Tjiinstemiinnens centralorganisa

tion, Sveriges frikyrkoråd. 

Universitetskanslersiimbetet anser att det vore bättre att insatserna på 
detta omrudc sker genom »hjiiip till sjiilvhjiiJp,, till Polkrörclsernas ar
kivförbund, varvid stödet hör utformas så att förbundet sjiilvt får göra 
erforderliga avvägningar melJan olika aktuella ändamål. 

Landsarkivet i Östersund varnar för att m::m genom det föreslagna 
statliga stödet endast kommer att vidmakthålla redan befintliga arkiv. 
Landsarkivet i Göteborg avstyrker av ekonomiska skiil förslaget om 
konsultverksamhet samt förordar ett kraftigt höjt rcservationsamlag till 
riksarkivets rådgivande nämnds förfogande och en niirmare anknytning 
av stödet till landsarkivarieorganisationen. Det sistnfönnda förslaget 

framförs också av landsarkivet i Uppsala. 

Folkrörelsernas arkivförbund framhåller att det viiscntliga är, att folk
rörelserna ges möjlighet att själva lösa sina arkivfrågor samt hemställer 
att utredningens förslag inte läggs till grund för beslut. Förbunden anser 

att löner till de regionala verksamheterna borde betalas av kommuner 
och landsting. Arkivförbundet har utarbetat ett alternativt förslag. enligt 
vilket det statliga stödet i sin helhet skulle kanaliser:is via arkivförbundet. 
Konsultverksamhet föreslås bli organisatoriskt knuten till arkivförbun-
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det, som i övrigt bör ges medel för att bygga ut sin verksamhet i form 
av kurser, inventeringar och utgivande av handböcker. Arkivförbundets 
förslag stöds av Landsorganisationen, Sveriges riksidrottsförbund, Folk

bildningsförbundet samt Sveriges lantbruksförbund och Riksförbundet 

Landsbygdens folk. 

Folkrörelsearkivdepåerna i Eskilstuna, Borlänge, Umeå och Luleå 

samt Arbetarrörelsearkivet i Sundsvall har inkommit med skrivelser vari 
utredningsförslaget förordas. 

Flera instanser betonar vikten av inventeringsverksamheten och anser 
att medlen härtill borde vara större än vad som föreslagits i utredningen. 
Några myndigheter pekar även på att stödåtgärderna borde omfatta 
samtliga enskilda arkiv och inte bara folkrörelsearkiven. 

Riksarkivet 

1. Löne- och prisomräkning 1449942 kr. 
2. Den av riksarkivet år 1965 föreslagna organisationsplanen för 

ämbetsverket har till stor del genomförts. Riksarkivet föreslår att den 
återstående delen av planen nu genomförs. Inom förs t a byrån bör 
en utbildnings- och publiceringssektion inrättas. Vid sektionen behövs 
en förste arkivarie och en kontorist (+119 710 kr.). 

3. Vid andra byrån erfordras enligt 1965 års förslag en arkiva
rie för det alltmer arbetstidskrävande utrednings- och utvecklingsarbetet 
samt en amanuens och en assistent för service åt myndigheterna. För 
att riksarkivet skall kunna motta domstolarnas renovationer behövs ett 
kvalificerat biträde. ( +210 791 kr.) 

4. A d m in i s t r a t i v a a v d e I n i n g e n föreslås fä en biblioteks
assistent och ett kvalificerat biträde. En kontorist med halvtidstjänst vid 
h era l diska sekt i o n en bör ersättas med en heltidsanställd kon
torist. ( + 103 454 kr.) 

5. Fr. o. m. budgetåret 1972/73 inrättas en r e d ovis n in g s c en
t r a I och ett r e vis i o n skon t o r vid riksarkivet. Till dessa begärs 
två byrådirektörer, två byråassistenter, två kvalificerade biträden, tre bi

träden samt medel till automatisk databehandling, inredning och utrust
ning. Medel för den personal som förberett inrättandet av redovisnings

centralen och revisionskontoret faller bort. ( +492 213 kr.) 
6. Föreningen Sveriges pressarkiv och pressmuseum, vilket inne

varande budgetår erhåller bidrag till sin verksamhet från anslaget Bidrag 

till vissa arkiv och museer, har i skrivelse anhållit att riksarkivet skall 
överta ansvaret för pressarkivets vård och fortsatta verksamhet. Riks
arkivet tillstyrker förslaget och begär för detta ändamål en arkivarie och 
en assistent samt vissa expensmedel (+125 017 kr.). 

7. Riksarkivet har i sin utredning angående f o l kr ö r e Is e ark i
v ens ställning och framtida organisation funnit att folkrörelsearkiven 
på väsentliga punkter har behov av hjälp från det allmännas sida. Medel 
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begärs med hänsyn härtill för konsultverksamhet vid riksarkivet, löne
bidrag till föreståndare för länsdepåer och vissa mindre depåer. Medel 
behövs också för tillfälliga bidrag till andra depåer. Dessutom begärs en 
ökning av medlen till inventering av enskilda arkiv. (+392 586 kr.) 

8. Under posten Ex p ense r begärs ett belopp av 15 000 kr. som 

engångsanvisning för flyttning av slottsarkivet. 

Departementschef en 

Folkrörelsernas bevarade handlingar är numera mycket uppmärksam
made från forskningens sida och utgör ett omistligt material för studiet 
av hur vårt svenska samhälle av i dag vuxit fram. Samtidigt löper just 

folkrörelsernas arkivalier f. n. stor risk att skingras och förstöras. Under 
senare år har på allt fler platser i landet tillkommit folkrörelsearkiv
depåer, vilka i regel omfattar samtliga folkrörelseorganisationer inom 

en viss ort eller ett helt län. Behovet av mer genomgripande insatser 

på detta område är emellertid stort. 
Riksarkivet, som gjort en utredning om folkrörelsearkivens ställning 

och framtida organisation, framhåller vikten av statligt stöd till dessa 
arkiv och föreslår att bidrag skall utgå till arvode till föreståndare vid 
vissa större väletablerade folkrörelsearkivdepåer, i första hand sådana 
som omfattar län eller landskap och i andra hand depåer med mindre 
verksamhetsfält. Övriga arkivdepåer föreslås kunna erhålla administra
tiva bidrag till bl. a. arvode till korttidsanställd personal, inköp av hyll
inredningar, kontorsmateriel m. m. Riksarkivets anslag till inventering 

av enskilda arkiv föreslås bli höjt med 15 000 kr. Vidare föreslås att en 
konsultverksamhet inrättas för service till arkivdepåer och organisatio

ner i arkivfrågor. 
Jag finner det i likhet med utredningen angeläget att stödja verksam

heten vid folkrörelsearkiven. Enligt utredningsförslaget skall de statliga 
stödåtgärderna helt administreras av riksarkivet genom att bidragen till 
arkiven fördelas av riksarkivet och konsultverksamheten knyts till riks
arkivet. Även om man i görligaste mån bör utnyttja den sakkunskap 
och de resurser som finns inom det statliga arkivväsendet anser jag det 
emellertid inte lämpligt att som föreslagits organisatoriskt helt inordna 
stödåtgärderna i riksarkivet. 

Vid handläggningen av frågor rörande enskilda arkiv, dit även folk

rörelsearkiven hör, uppkommer i många fall andra problem än vid av
görande av frågor som avser statliga och kommunala arkiv. Bl. a. måste 
hänsyn tas till de enskilda arkivägarnas intressen. Som stöd till riks
arkivet i dess handläggning av frågor rörande enskilda arkiv inrättades 
år 1966 riksarkivets nämnd för enskilda arkiv. Nämnden, vars leda
möter utses av riksarkivet, har endast en rådgivande funktion. Genom 
att bygga vidare på den grund som här redan finns bör det vara möjligt 
att erhålla ett lämpligt organ för vissa av de insatser som behöver göras 
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för folkrörelsearkiven. Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv bör få 
vidgade uppgifter och ges även beslutande funktioner. Nämndens leda
möter bör utses av Kungl. Maj:t. Bland ledamöterna bör finnas före
trädare för följande tre intressegrupper, nämligen det statliga arkiv
viisendet, de enskilda arkiven och forskningen. På den ombildade 
nämnden, som alltjämt bör vara knuten till riksarkivet, bör ankomma 
att pröva frågor om bidrag till folkrörelsearkiven av de medel som 
under förevarande anslag beräknas för stöd till folkrörelsearkiven och 
att handlägga ärenden som i övrigt avser stödåtgärder för dessa arkiv. 
Nämnden bör liksom hittills som rådgivande organ bist<l riksarkivet i 

andra frågor som rör enskilda arkiv. 

Som utredningen visat är det ett väsentligt behov för de små folk
rörelsearkiven att få råd och service i arkivfrågor. Jag kan anslut•t mig 
till det framlagda förslaget om konsultverksamhet vid riksarkivet. Per
sonalen bör bestå av en arkivarie och en kontorist. 

Beträffande formerna för bidragen till folkrörelsearkiven finner jag 
det mest angeläget att göra en insats för de redan existerande arkiv som 
har möjlighet att med hjälp av statliga bidrag snabbt kunna fungera 
tillfredsställande inom ett så stort område som möjligt samt att åstad
komma en intensifiering av inventcringsverksamheten. Bidrag bör d[irför 
enligt min mening utgå för kostnaderna för föreståndare i läns- eller 

landskapsdepåer samt för inventering av enskilda arkiv. Bidraget till 
arvode till depåföreståndare eller motsvarande bör kunna uppgå till 
högst 60 % av lönen enligt löneklass A 26. Sådant bidrag bör kunna 
utgå till huvudman för depå vars verksamhet riktar sig till alla folk
rörelser och som har län eller landskap till verksamhetsfiilt samt iir den 
enda läns- eller landskapsdepån bland folkrörelsearkiven inom liinet 
eller landskapet. Som villkor för bidraget skall i övrigt gälla att depån 
kan bedömas äga förutsättningar att utgöra en stabil organisation och 
att driva en ändamålsenlig verksamhet av betydande omfattning. Jag 
diknar f. n. inte med att andra folkrörelsearkiv än de utredningen an
gett skall komma ifråga för bidrag. För inventeringsverksamheten, vars 
betydelse framhållits i åtskilliga remissvar, har jag r1iknat med 40 000 
kr. utöver det belopp som utgår innevarande budgetår. 

Jag har beräknat medel till den omorganiserade niimnden för enskilda 
arkiv med sammanlagt 156 000 kr., varav 105 000 kr. iir avsedda att utgft 
i bidrag till arvoden till depåföreståndare och 51 000 kr. avser invente
ring av enskilda arkiv samt arvoden till ledamöterna i nämnden för en

skilda arkiv. 

För konsultverksamheten har medel beräknats för en arkivarie och en 

kontorist samt för expenser. 

Jag har vidare under detta anslag beräknat medel för en tjänst som 
arkivarie för utrednings- och utvecklingsarbete (3) samt för den redovis
ningscentral och det revisionskontor som skall inrättas vid riksarkivet 
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budgetåret 1972/73 med en personal bestående av två byrådirektörer, 
en byråassistent samt två kvalificerade biträden och tre biträden i be
fordringsgång. För automatisk databehandling av material i samband 
med verksamheten vid redovisningscentralen har jag beräknat 170 000 
kr. Medlen för den personal som förberett rcdovisningsccntralen faller 
bort (5). 

För flyttning av slottsarkivet i samband med ombyggnad har jag be
riiknat 15 000 kr. som en engångsanvisning (8). För inrednings- och ut
rustningskostnader i samband med inrättandet av redovisningsccntralcn 
och konsultverksamheten har jag beräknat 16 000 kr. samtidigt som en 
för innevarande budgetår uppförd cngängsanvisning om 25 000 kr. bort

faller. 
Med hänvisning till vad jag här anfört och till sammanställningen 

beräknar jag anslaget till 8 469 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen att 
1) godkiinna vad jag förordat i fråga om organisation av stödet till 

folkrörelsearkiven m. m., 
2) till Riksarkivet: Förvaltningskostnader för budgetåret 1972/73 

anvisa ett förslagsanslag av 8 469 000 kr. 

B 18. Riksarkivet: Inköp av arkivalier och böcker m. m. 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

62 867 

80000 
83 000 

Resen·ation 67 075 

Från anslaget bestrids kostnader för inköp av arkivalier och böcker 
till riksarkivet och landsarkivcn, för riksarkivets publicering av källskrif
ter samt för konservering av arkivalier, bokbindning samt reproduktion 
av arkivhandlingar vid landsarkiven. 

Riksarkivet 

Anslaget föreslås bli höjt med 42 000 kr. ökningen begärs bl. a. för 
att täcka uppkomna prisökningar och för att reproducera vissa skadade 
arkivhandlingar, främst från kyrkoarkiv. Genom att använda repro
duktioner för utlåning kan man hindra ytterligare förslitning av de 

skadade handlingarna. 

Departementschefen 

Anslaget bör höjas med 3 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att till Riksarkivet: Inköp av arkivalier och böcker m. m. för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett rcservationsanslag av 83 000 kr. 
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I myndigheten dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv in
går dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, ortnamnsarkivet i Upp
sala, dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, dialekt- och ortnamnsarkivet 
i Umeå samt svenskt visarkiv. Myndigheten har till uppgift bl. a. att 
samla in, bevara, bearbeta och publicera material om dialekter och folk
minnen samt ortnamn i riket, ombesörja statliga ortnamnsundersök
ningar, handlägga ärenden om fastställande av ortnamn samt samla in 
och sammanställa svenskt vismaterial. Myndigheten leds av en av Kungl. 
Maj:t tillsatt styrelse. 

Kungl. Maj:t uppdrog den 29 juni 1971 åt styrelsen att utreda bl. a. 
hur organisationen av institutet för ortnamns- och <lialektforskning i 
Göteborg skall utformas, varvid styrelsen skulle samråda med universi
tetskanslersämbetet. 

Personal 
Handläggande personal 
övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Lokalkostnader 
Till styrelsens disposition 

1971/72 

24 
14.5 

38,5 

2 141 000 
5 000 

334 000 
46 000 

2 526 000 

Bcrcikna<l ändring 1972/73 

Styrelsen för 
<linlekt- och 

ortnamnsarkin:n 
samt svenskt 

visarkiv 

+3 
+o,5 

+3,5 

+657 444 
+ 1000 
+ 109 360 
+ 4000 

+771804 

Departcments
chefen 

of. 
of. 

of. 

+291 000 
of. 

+ 78 000 
+ 2000 

+371000 

Styrelsen för dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv 

1. Lönc- och prisomräkning 395 000 kr. 
2. Styrelsen, som samrått med univcrsitetskanslersämbetet, föreslår 

att institutet för ortnamns- och dialcktforskning i Göteborg omorgani
seras till ett självständigt arkiv, ingående i myndigheten dialekt- och 
ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv. Institutet är nu knutet till insti
tutionen för nordiska språk vid universitetet i Göteborg och har till 
uppgift att uppteckna och bearbeta ortnamn och dialekter i Västsverige. 
Undersökningsområdet omfattar i fråga om ortnamnen Göteborgs och 
Bohus län samt i fråga om dialekter även delar av Dalsland. Institutet 
publicerar verket Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. Prefekten 
för institutionen för nordiska språk vid universitetet i Göteborg är chef 
för institutet. Institutets föreståndare innehar en personlig tjänst som 
universitetslektor. Föreståndaren fullgör hälften av sin arbetstid vid 
institutet och hälften vid universitetet i form av undervisning inom 
ämnesområdet nordiska språk. I övrigt finns vid arkivet en amanuens 
och en halvtidsanställd kansliskrivare. Det nya arkivet föreslås få 
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namnet dialekt- och ortnamnsarkivet i Göteborg. Dess verksamhets
område bör ha samma omfattning som det nuvarande institutet. 

Det nya arkivets personal föreslås bestå av en föreståndare, en arki
varie och ett halvtidsanställt biträde. Dessutom behövs medel till sak
kunniga. ( + 193 987 kr.) 

3. För att fullfölja det vik.tiga arbetet med katalogisering av dialekt

och folkminnesarkivets i Uppsala stora samlingar föreslås en amanuens. 
Till detta arkiv begärs också medel för att låta experter fullfölja under
sökningar rörande uppländska, gotländska och estlandssvenska dialekter. 
(+81648 kr.) 

4. I utredningen om svenskt visarkiv (Ds U 1968: 7) föreslogs att 
fem tjänster skulle inrättas för akademiskt utbildad personal. Vid för
statligandet inrättades endast fyra sådana tjänster. Erfarenheten under 
det gångna verksamhetsåret har nu bekräftat att behov föreligger av 
det antal tjänster som föreslogs i utredningen. Medel begärs för ytter
ligare en arkivarie vid svenskt visarkiv(+ 67 406 kr.). 

Departementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
2 897 000 kr. Jag är f. n. inte beredd att ta ställning till styrelsens förslag 
om en omorganisation av institutet för ortnamns- och dialektforskning 
i Göteborg. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv: För
valtningskostnader för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslags
anslag av 2 897 000 kr. 

B 21.. Dialekt- och ortnamnsarkivcn samt svenskt visarkiv: Insam
lingsverksamhet m. m. 

1970/71 Utgiftl 
1971/72 Anslag1 
1972/73 Förslag 

430148 
519 000 
552 000 

Reservation i 24907 

1 Anslaget Dialekt- och ortnamnsarkiven m. m.: lnsamlingsverksamhet m. m. 

Från anslaget bestrids bl. a. kostnader för arvoden till tillfälliga veten
skapliga medarbetare, inlösen av samlingar, resor och expenser. 

Styrelsen för dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv 

Anslaget föreslås bli höjt med 191 000 kr. Av den begärda ökningen 
avser 40 000 kr. medel för tillfällig personal vid arkivet i Lund för det 
merarbete som uppstått när arkivet i samband med omorganisationen 
även ålades insamling, bearbetning och publicering av ortnamnsmaterial. 
30 000 kr. beräknas för insamlingsverksamheten vid det arkiv i Göte-
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borg som styrelsen föreslår skall ingå i myndigheten dialekt- och ort
namnsarkiven samt svenskt visarkiv. Vidare begärs medel till utrikes 
resor, kopiering, publikationstryck, flyttningskostnader och inlösen av 

visst material. 

Departementschefen 

Anslaget bör tas upp med 552 000 kr. En engångsanvisning om 5 000 
kr. för inköp av inredning och utrustning vid umeåarkivet faller bort. 
Som jag tidigare anfört är jag f. n. inte beredd att ta ställning till en 
omorganisation av institutet för ortnamns- och dialektforskning i Göte
borg. Den behållning som vid utgången av budget<lret 1971 /72 finns 
på rcservationsanslaget Dialekt- och ortnamnsarkiven m. m.: Insamlings
verksamhet m. m. bör föras över till det nya anslaget. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv: In

samlingsverksamhet m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett 
reservationsanslag av 552 000 kr. 

B 22. Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum: Förvalt
ningskostnader 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

8 518 232 

8 671 000 
11 033 000 

Riksantikvarieämbetet är central myndighet för ärenden om forn
och kulturminnesvård. Ämbetet är vidare tillsynsmyndighet för lands
antikvarieorganisationen. Statens historiska museum har ett samlings
områdc som omfattar föremål som belyser kulturutvecklingen i Sverige 
på det profana området fram till reformationen och på de kyrkliga och 
numismatiska områdena fram till nutiden. Inom det numismatiska om
rådet samlas även föremål fr{m 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 anslagsframställningar till Kungl. Maj:t och att tillsätta vissa tjäns

ter. 
Inom riksantikvarieämbetet finns två avdelningar, fornminneo,avdel

ningen och byggnadsminnesavdelningcn. Till ämbetet är vidare provi
soriskt knuten en kulturhistorisk byrå, som förts över från byggnads
styrelsen i samband med dess omorganisation (prop. 1967: 64, SU 
1967: 109, rskr 1967: 269). Inom museet finns fyra avdelningar, nämligen 
en för sten- och bronsåldern, en för jlirnåldern, en för medeltid och 
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nyare tid samt en för myntkabinettet. För ämbetet och museet gemen
samt finns fem avdelningar, nämligen en för administrativa och kame
rala frågor, en för bibliotek samt akt- och bildarkiv, en för tekniska 
frågor, en för pedagogiska frågor och en för tillsynen över landsanti
kvarieorganisationen. 

Målsättning och organisation för samhällets kulturminnesvård utreds 
f. n. av 1965 års musei- och utställningssakkunniga, som i övrigt har 
i uppdrag att utreda bl. a. hela det statliga och statsunderstödda musei
väsendet (direktiv se 1968 års riksdagsberättelse s. 252 och 1966 års 
riksdagsberättclse s. 280). 

1971/72 BcrUknad ändring 1972/73 

Personal 
Antikvarier, museitjänstemän 

och handläggande personal 
övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersiittningar 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

därnv eng11ngsutgifter 
Utställningar 
Information 
Fornminnesinventering 
Laboratoriet för radioaktiv da-

tcring 
Medlemsavgift till Ccntre In-

ternational d'Etudes pour la 
Conservation et la Restaura-
tion eks Biens Culturels i 
Rom 

Uppbördsml.'dc/ 
Textilkonservering 

Nettoutgift 

55 
80,5 

135,5 

6 684 000 
14 000 

211 000 
6 000 

921 000 
205 000 

93 000 
70 000 

322 000 

148 000 

18 000 

8 686 000 

15 000 

8 671000 

Riksantikvarie
ämbetet och 

statens historiska 
museum 

+1 
+1 

+2 

+1074000 

+ 4 000 
+ 55 000 

+4000 
+1225 000 
+ 118 000 

+56 000 

+ 100 000 
+ 60 000 
+ 148 000 

+ 56 000 

+ 15 000 

+2 855 000 

of. 

+2 855 000 

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum 

1. Löne- och prisomräkning 2 234 000 kr. 

Departements
chefen 

+1 
+1 

+2 

+ 917 000 
+ 4 000 

+ 19 000 
of. 

+1342000 
+ 19 000 

+ 4 000 
+ 3 000 
+ 33 000 

+ 14 000 

+ 7 000 

+2 362 000 

of. 

+2 362 000 

2. Vissa grenar av myndighetens verksamhet har utvecklats så att 
arbetskraften blivit otillräcklig för arbetsmaterialets behandling. Härav 
har följt ärendebalans och otillräcklig service. Så iir fallet beträffande 
skötseln av telefon växeln, samt vissa expert-, utrednings
o c h biträd e s gör om å I. För att säkerställa verksamhetens behö-
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riga gång behövs viss provisorisk förstärkning av arbetskraften 
( + 160 000 kr.). 

3. Vid riksantikvarieämbetet har funnits en för K. I. Anderson per
sonlig tjänst som antikvarie i Ae 24. Denne har nu pensionerats. Behovet 
av arbetskraft vid byggnadsminnesavdelningen där Anderson tjänstgjorde 
är fortfarande stort, varför ämbetet föreslår att personal med motsva
rande arbetsuppgifter arvodesanställs ( +-64 163 kr.). 

4. För ekonomisk planering och uppföljning av utställningsverksam
heten erfordras biträde åt museidirektören. Kostnaden härför beräknas 
till 64 163 kr. 

5. Arkivarbetaren S. Nyberg, som tjänstgör på ämbetets bildarkiv, 
uppfyller fordringarna för att erhålla en personlig tjänst. Han bör be
redas sådan anställning, varvid kostnaden beräknas till 42 497 kr. 

6. Sedan år 1964 har förste antikvarien W. Holmqvist med bibehi!llen 
lön varit befriad från arbetsuppgifterna i sin tjänst i Ao 30 för att leda 
det s. k. Helgöföretaget. Han har nu pensionerats, men leder alltjämt 
företaget. Samtidigt som anvisningen till hans lön bortfaller bör medel 
anvisas till hans arvodering (-52 943 kr.). 

7. ökningen av medlen till ex p en se r innefattar engångsanvisning
ar för utbyte av kontorsmaskiner, inköp av mappskåp för kulturhisto
riska byrån samt inköp av utrustning till registreringsfotografcring för 
järnåldersavdelningen och myntkabinettet. Vidare begärs en engångs
anvisning till kostnaden för tryckning av en reviderad förteckning över 
landets byggnadsminnesmärken. 

8. Av den föreslagna medelsökningen till ut st ä 11 ni n g ar avser 
10 000 kr. internationella utställningar, 40 000 kr. utställningar i museet 
och 40 000 kr. vandringsutställningar. Ett tidigare planerat borttagande 
av entrcavgifterna bör anstå i avvaktan på förslag från 1965 års musci
och utställningssakkunniga om organisationen av den framtida musei
verksamheten. 

9. Medlen till information bör höjas med 37 000 kr. för per
sonal som sysslar med skolvisningar. Vidare föreslås en ökning med 
5 000 kr. för ökad reklam i samband med museets utställningar och 
10 000 kr. för information om ämbetets verksamhet. 

10. Medlen till forn m in n e sin ven t e r i n g används för vissa 
kostnader för den inventering av landets fasta fornlämningar som behövs 
för att redovisa fornlämningarna på den ekonomiska kartan och sam
tidigt därmed upprätta en beskrivning över dem. Av den föreslagna 
ökningen avser 38 000 kr. kostnader på grund av ökat inventcringsom
råde, 8 000 kr. extra arbetskraft för att påskynda tryckning av forn
Iämningsregistret, 15 000 kr. granskning av nya fastighetsregistcrbetcck
ningar och 10 000 kr. upprättande av s. k. råtabeller för automatisk 
databehandling. 

11. Verksamheten vid laboratoriet för radioaktiv date-
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ring har under budgetåret 1970/71 haft en omslutning av 300 000 kr. 
Utöver löneomräkning begärs en anslagsökning med 42 000 kr., för att 
laboratoriet skall kunna bedriva sin verksamhet i oförändrad omfatt
ning. 

12. Riksantikvarieämbetet, som har i uppdrag att representera Sve
rige vid Rom e Cent r e, begär 8 000 kr. för bestridande av bl. a. 
resekostnader och traktamenten för denna representation. 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

11 033 000 kr. Jag har därvid beräknat 35 000 kr. för anställande av 
extra arbetskraft vid telefonväxeln (2). Vidare har jag beräknat ett be
lopp av 57 000 kr. för biträde åt direktören vid statens historiska mu
seum vid den ekonomiska planeringen och uppföljningen av utställnings
verksamheten (4). 

Samtidigt som medel bortfaller för en personlig tjänst, vars innehavare 
avgått med pension, beräknar jag 64 000 kr. för en tjänst som anti
kvarie vid byggnadsminnesavdelningen (3). För arvodering av W. Holm
qvist, som pensionerats från sin tjänst som förste antikvarie, för fortsatt 
ledning av det s. k. Helgöföretaget har jag vidare beräknat 34 000 kr. 
Samtidigt bortfaller medel motsvarande hans hittillsvarande lön (6). 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum: 

Förvaltningskostnader för budgetåret 1972/73 anvisa ett för
slagsanslag av 11 033 000 kr. 

B 23. Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum: Under
håll och ökande av museets samlingar m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

290 083 
267 000 
278 000 

Reservation 14140 

Från anslaget bestrids kostnader för underhåll och ökande av museets 

samlingar och antikvarisk-topografiska arkivet, bokinköp och bokbind
ning samt inredning och utrustning av ämbetets och museets lokaler. 

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum 

1. Det för u n d e r h å 11 o c h ö k an d e a v m u s e e t s s a m -
1 in g ar nu utgående beloppet av 80 000 kr. bör räknas upp med 

125 000 kr. bl. a. för att möjliggöra konservering av såväl nyinkomna 
fynd som äldre föremålsbestånd. För b o k i n k ö p o c h b o k b i n d -
ni n g (nu 64 000 kr.) beräknas en ökning med 71 000 kr., varav 50 000 
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kr. hänför sig till en på tre år fördelad engångsanvisning. För inköp av 
bibliografier begärs en engångsanvisning av 10 000 kr. För vård o c h 
under hå 11 av antikvarisk - t o p o grafiska arkivet (nu 

18 000 kr.) föreslås en ökning med 12 000 kr. 
2. Museets medel för inlösen av sådana föremål, som enligt fornmin

neslagen tillfaller kronan, är alltför begränsade. Museet upprepar ett 
tidigare förslag om att en ny anslagspost av 50 000 kr. förs upp i riks

staten för detta ändamål. 
3. För inre d n in g o c h ut r u st ni n g av ämbetets och museets 

lokaler (nu 105000 kr.) begärs en ökning med 38 000 kr. Medlen är 
avsedda bl. a. för ombyggnad av medcltidsavdelningens lokaler för textil
samlingar, för fortsatt övergång till compactussystem för det magasine
rade järnåldersmaterialet och för utrustning till myntkabinettet. Budget
åren 1969 /72 har anvisats engångsanslag om sammanlagt 180 000 kr. 
för en brandskyddsanläggning och för utbyte av brandfarligt material 
i museet. För nästa budgetår begärs en engångsanvisning av 50 000 kr. 
för fortsatt utbyte av brandfarligt material. 

Departementschefen 

Anslaget bör höjas med 11 000 kr. För den från brandskyddssynpunkt 
motiverade ombyggnaden i museet beräknar jag liksom under innevaran
de budgetår ett särskilt belopp av 50 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum: Un

derhåll och ökande av museets samlingar m. m. för budgetåret 
1972/73 anvisa ett rescrvationsans1ag av 278 000 kr. 

B 24. Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum: Vård 
och underhåll av fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla bygg
nader 

1970/71 Utgift 

1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

637 501 

674000 
701 000 

Reservation 23 987 

Ur anslaget utgår bidrag till vård, undersökning och iståndsättning 
av kulturhistoriskt värdefulla fasta fornlämningar och byggnader, inbe
gripet kyrkor, med undantag av statliga byggnadsverk som avses i 18 § 

kungörelsen (1920: 744) med föreskrifter rörande det offentliga bygg
nadsväsendet (ändrad senast 1968: 739). Från anslaget utgår även ersätt
ning till domänverkets fond för upplåten mark på Björkö. 
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Stöd till kulturminnesvården utgår också av särskilda lotterimedel. 
Under budgetåret 1970/71 fördelade Kungl. Maj:t sammanlagt 865 000 
kr. som bidrag till restaureringsarbeten, inköp av fastigheter m. m. 

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum 

Anslaget föreslås bli höjt med 174 000 kr. 
Medel begärs för intensifierade insatser för uppsättande av sevärd

hetsskyltar vid vägar samt för fullföljande av ett aktivt utvecklingsarbete 

beträffande vården av fornlämningsområden ( +65 000 kr.). 
Medlen till de utredningar som riksantikvarieämbetets uppdragsverk

samhet gör för ämbetets räkning bör ökas ( + 15 000 kr.). 
En uppräkning av medlen för oförutsedda arkeologiska undersökning

ar är motiverad med hänsyn till kostnadsutvecklingen och till det starkt 
ökade antalet undersökningar ( + 14 000 kr.). 

För vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader be

gärs ökade medel på grund av prisstcgringar och för att tillgodose kraven 
på bevakning och visning av minnesmärkena ( +73 000 kr.). 

För att täcka andra prisökningar m. m. begärs ökade medel ( +7 000 
kr.). 

Departementschef en 

Anslaget bör höjas med 27 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t 
föreslår riksdagen 

att till Riksantikvarieämbetet oclz statens historiska museum: 
Vård och underhåll av fornlämningar och kulturhistoriskt vär

de/ ul/a byggnader för budgetåret 1972/73 anvisa ett rescrva
tionsanslag av 701 000 kr. 

B 25. Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum: Upp
dragsverksamhet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

4 571 303 

3 592 000 

4 901 000 

Anslaget används för att förskottera kostnader för sådana undersök
ningar och utredningar som föranleds av lagen (1942: 350) om forn
minnen (ändrad senast den 17 december 1971) och som på uppdrag av 
statlig eller kommunal myndighet eller enskild utförs av riksantikvarie
ämbetet mot avgift. Av anslaget får tas i anspråk högst ett belopp mot-
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svarande summan av de ersättningar som ämbetsverket erhåller av upp
dragsgivarna. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Riksantikvarie- Departements-
ämbetet och chefen 

statens historiska 
museum 

Personal 
Antikvariepersonal 5 of. of. 
övrig personal 79,5 of. of. 

84,S of. of. 
Anslag 
Lönekostnader för extra tjäns-

temän 921 000 + 93 000 + 93 000 
Kostnader för övrig arbets-

kraft, maskinhyror m. m. 2 230 000 +1145000 +1145 000 
Kapitalkostnader m. m. 41 000 of. of. 
Centraladministration 239 000 + 10 000 + 10000 
Sjukvård 1 000 + 1 000 + 1 000 
Lokalkostnader 70 000 + 40000 + 40 000 
Expenser 90000 + 20000 + 20000 

3 592 000 +1309 000 +1309 000 

Inkomster vid riksantikvarieämbetet för uppdragsverksamheten, som 
redovisas på driftbudgetens inkomstsida under uppbörd i statens verk
samhet, beräknas för budgetåret 1972/73 till 4 901 000 kr. 

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum 

Under budgetåret 1969/70 ökade omfattningen av uppdragsverksam
heten med ca 30 %. En avmattning av ökningstakten har nu inträtt. Den 
föreslagna ökningen av kostnaderna för övrig arbetskraft är föranledd 
av belastningssiffrorna för 1970/71. Kostnaderna för volymökningen 
under 1969/70 har slagit igenom, vartill kommer löne- och prisomräk
ning. Genom konstruktionen av anslaget till uppdragsverksamhet inne
bär inte den erforderliga anslagshöjningen några ökade kostnader för 
statsverket. 

Departementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 
att till Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum: 

Uppdragsverksamhet för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslags
anslag av 4 901 000 kr. 
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B 26. Bidrag till avlöningar inom landsantikvarieorganisationen 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

2 021 687 

2 080 000 
2 260 000 

Landsantikvarierna, som är anställda av olika organisationer med 
kulturminnesvårdande uppgifter, skall inom sina distrikt vara riksanti
kvarieämbetets företrädare och inför ämbetet ansvara för kulturminnes

vården inom området. Vidare har de uppgifter i fråga om den del av 
naturskyddet som avser skyddet av kulturlandskapet. Landsantikvarierna 

är i förekommande fall chefer för länsmuseerna. F. n. finns en landsanti
kvarie 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 Got
land utgår enligt bl. a. kungörelsen (1955: 317) angående statsbidrag 
till avlöningar inom landsantikvarieorganisationen (ändrad senast 1965: 

167) med 90 % av de kontanta avlöningsförmåner som tillkommer en på 
vederbörande ort stationerad statlig tjänsteman i löneklass A 30 resp. 
löneklass A 26. Till landsantikvarien i Borås utgår bidrag med två tredje
delar av kontantlönen i löneklass A 26. Statsbidrag kan också medges 

till en amanuens i varje landsantikvariedistrikt med 90 % av lönen i 
löneklass A 22. Antalet distrikt med amanuens till vars lön bidrag kan 
utgå bestäms av Kungl. Maj:t och uppgår nu till 23. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Personal 
Antikvariepersonal 

Anslag 
Bidrag till avlöningar åt lands

antikvariema och deras 
amanuenser 

Vidareutbildning av personal 

49 

Riksantikvarie
ämbetet och statens 

historiska museum 

of. 

2 080 000 +180 000 
+ 20000 

2 080 000 +200 000 

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum 

Departements
chefen 

of. 

+180000 

+180000 

1. Kostnadsökningen på grund av generella höjningar av lönebeloppen 
i den statliga löneplanen utgör 180 000 kr. 

2. Med hänsyn till de snabbt växlande förhållanden under vilka kul

turminnesvården arbetar och med de många nya arbetsuppgifter som 
ständigt tillkommer är en vidareutbildning nödvändig för personalen 

inom Jandsantikvarieorganisationen. För en konferens med föreläsningar 
beräknas ett belopp av 20 000 kr. 
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Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till avlöningar inom landsantikvarieorganisationen 
för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 2 260 000 kr. 

B 27. Nationalmuseet: Förvaltningskostnader 

1970 /71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

6 328 776 

6 396000 

8 406000 

Nationalmuseet med östasiatiska museet är centralmuseum för konst 
och ansvarar för huvuddelen av statens konstsamlingar. 

Inom nationalmuseet finns sju avdelningar, en för äldre måleri och 
skulptur, en för nutida måleri och skulptur samt fotografi (moderna 
museet), en för teckning och grafik, en för konsthantverk, en för slotts
samlingar, en för konstbildning samt en för depositioner. östasiatiska 
museet har hand om samlingar av östasiatisk konst och konsthantverk, 
som anförtrotts museet. För museerna finns gemensamt kansli, bibliotek, 
arkiv, bildarkiv, teknisk anstalt och fotoatelje. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

National- Departements-
museet chefen 

Personal 
Museitjänstemän och hand-

läggande personal 33 +2 of. 
övrig personal 109 +2,5 of. 

142 +4,S of. 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 4 564 000 + 889 000 + 640 000 
Sjukvård 16 000 of. of. 
Rescersättningar 28 000 + 2000 + 2 000 

därav utrikes resor 5 000 of. of. 
Lokalkostnader 1270 000 +1338 000 +1340000 
Expenser 271 000 + 35 000 + 18 000 

därav engängsutgifter +sooo 
Utställningar, film- och kon-

sertverksamhet 260 000 + 190 000 + 10000 
Bidrag till Arsbok för svenska 

statens konstsamlingar 8 000 of. of. 

6 417 000 +2 454 000 +2 010 000 
U ppbördsmedel 
Tavelkonservering 20000 of. of. 
Ersättning för värme och be-

lysning i uthyrda lägenheter 1000 of. of. 

Nettoutgift 6 396 000 +2454 000 +2010 000 
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Nationalmuseet 

I sin anslagsframställning för innevarande budgetår aktualiserade 
nationalmuseet frågan om moderna museets avskiljande från national
museet. I avvaktan på förslag från 1965 års musei- och utställningssak
kunniga rörande frågor som är övergripande för hela museiväsendet 
har slutlig ståndpunkt ännu inte tagits till detta omorganisationsförslag. 
För nästa budgetår har nationalmuseet koncentrerat sin anslagsfram
ställning till att avse vissa förberedande förstärkningar inför en upp
delning av museet på ett renodlat historiskt konstmuseum, national
museet, och ett sam- och framtidsmuscum, moderna museet. 

Av nationalmuseets anslagsberäkning framgår bl. a. följande. 
1. Löne- och prisomräkning 2 067 000 kr. 

2. M o d e r n a m u s e e t behöver anställa extra arbetskraft för för
söksverksamhet i syfte att nyorientera verksamheten inom bl. a. informa
tionssektorn och den pedagogiska sektorn ( + 150 000 kr.). 

3. ö s t a s i a t i s k a m u s e e t s vetenskapligt utbildade personal 
behöver utökas med en intendent ( +69 000 kr.). 

4. En personlig konservatorstjänst bör inrättas vid tekniska an
s ta It en för museiassistenten John Einar Pettersson, samtidigt som 
hans nuvarande tjänst som museiassistent hålls obesatt ( +s 000 kr.). 

5. Medlen till ut st ä 11 ni n g ar, f i 1 m - och konsertverk -
sam het har visat sig helt otillräckliga för hittills avsedda ändamål. 
Med hänsyn härtill och till kraven på en förberedande nyorientering av 
hela den utåtriktade verksamheten behöver anslagsposten förstärkas 
(+160000 kr.). 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Nationalmuseet: Förvaltningskostnader för budgetåret 
1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 8 406 000 kr. 

B 28. Nationalmuseet: Underhåll och ökande av samlingarna m. m. 

1970,171 Utgift 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

811 088 

817 000 

850000 

Reservation 4 593 
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Avdelningarna för äldre måleri 
och skulptur, teckning och 
grafik, konsthantverk samt 
slottssamlingar 

Avdelningen för nutida måleri 
och skulptur samt fotografi 
(moderna museet) 

östasiatiska museet 
Biblioteket 
Inköp av svenska konstnärers 

arbeten för moderna museet 
och av modern svensk konst 
för vandringsutställnings
verksamhct 

Inköp av svenska konstnärers 
arbeten för avdelningarna 
för teckning och grafik samt 
för konsthantverk 

Inköp av konst för deposition 
Inköp av fotografier, fotolitte

ratur m. m. 
Till museets disposition 

Nationalmuseet 

1971/72 

278 000 

155 000 
30 000 
41 000 

165 000 

54000 
62 000 

12 000 
20000 

817 000 

Beräknad ändring 1972/73 

National
museet 

+33 400 

+18 600 
+ 3 600 
+ 4900 

+19 800 

+ 6500 
+ 7400 

I 

+ 1400 I 
+ 2400 

+98 000 

Departements
chefen 

+33 000 

+33000 

Med hänsyn till den fortgående prisstegringen på konstmarknaden 
begärs en generell prisomräkning med 12 %. 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Nationalmuseet: Underhåll och ökande· av samlingarna 
m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett rcservationsanslag av 
850000 kr. 

B 29. Nationalmuseet: Utställningar av nutida svensk konst i 
utlandet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

355 342 

320 000 
320 000 

Reservation 

Anslaget används av nämnden för utställningar av svensk konst i ut- . 

landet för direkta utställningskostnader och nämndens administrations

kostnader. 
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Nationalmuseet 

Under budgetåret 1970/71 har nämnden deltagit i utställningar i bl. a. 
Danmark, Frankrike, Indien, Italien, Japan, Schweiz och Västtyskland. 
En betydande del av nämndens personella resurser har under innevaran

de budgetår lagts ned på att förbereda en utställning i Japan våren 1972. 

Kostnaderna för denna utställning, som utgör nämndens hittills största 

projekt, kommer också att i hög grad belasta budgetäret 1972/73. 

Utgifterna för material och montering, liksom kostnaderna för resor 

och uppehälle för de utställande konstnärerna, blir allt större utgifts

poster inom utställningarnas budgetramar. Kraven på arvodering av 

konstnärer som anlitas av n1imnden för olika projekt blir allt starkare. 

Ett stigande antal konstnärer vänder sig till nämnden för att få ekono

miskt stöd till utställningar i utlandet. 
Museet förnyar sin tidigare anhållan om anslag till en heltidsanställd 

kommissarie, som skall hålla nämnden informerad om den internatio

nella konstsituationen och ge impulser till Wmpliga utställningar. 

Med hänsyn till den stora arbetsbördan för ordföranden i nämnden 

bör denne erhålla ett årsarvode om 10 000 kr. utöver nuvarande sam
man trädcsarvode. 

Mot denna bakgrund föreslår museet en höjning av anslaget till 

470 000 kr. ( + 150 000 kr.). Av höjningen utgör 35 000 kr. prisomr:ik
ning med 11 %. 

Departementschefen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer, att 
Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Nationalmuseet: Utställningar av nutida si·ensk konst i 
utlandet för buclgettlret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag 
av 320 000 kr. 

B 30. Livrustkammaren 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

1 108 303 

977 000 

1 169 000 

Livrustkammaren, som är landets äldsta museum, bevarar föremål 
från den forna arsenalen, de kungliga Iivrust-, kläd- och skattkamrarna 

samt hovstallet. Den har även till uppgift att bevara andra jämförliga 

föremål av personhistorisk karaktär samt att fylla ett centralmuseums 

funktion i fråga om vissa delar av det vapenhistoriska området. 

Livrustkammaren leds av Nordiska museets nämnd som styrelse. 
Kungl. Maj:t uppdrog den 9 juli 1970 åt byggnadsstyrelsen att pro

jektera lokaler för livrustkammaren i Stockholms slott. 
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1971/72 

Personal 
Museitjänstemän 3,5 
övrig personal 25,5 

29 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 780 000 
Sjukvård 4 000 
Reseersättningar 3 000 

därav utrikes resor 1 000 
Lokalkostnader 150 000 
Expenser 40000 
Konserveringsverksamhet 200 000 

1177 000 
U ppbördsmedl'l 
Konserveringsverksamhet 200000 

Nettoutgift 977 000 

Livrustkammaren 

1. Löne- och prisomräkning 189 000 kr. 

Beräknad ändring 1972/73 

Livrust
kammaren 

+1 
+1 
+2 

+218 000 
of. 

+ 200 
of. 

+ 83 300 
+ 54 500 

of. 

+356 000 

of. 
+356 000 

Departements· 
chefen 

of. 
of. 
of. 

+103 000 
of. 

+ 500 
of. 

+ 86 000 
+ 2 500 

of. 

+192 000 

of. 

+192 000 

2. Assistenten vid livrustkammarens kansli, som representerar 

kontinuiteten i det administrativa och sammanhållande arbetet, har ge
nomgått statlig kanslistutbildning. En kanslisttjänst bör tillkomma vid 
kansliet, samtidigt som tjänsten som assistent hålls obesatt. 

3. För dokumentation och registrering behöver den ve
tenskapligt utbildade personalen förstärkas med en intendent. Samtidigt 
bortfaller vissa medel som tidigare anvisats för amanuensgöromål 
(+37 617 kr.). 

4. Inflyttningen i Stockholms slott kräver för förberedande åtgärder 
med avseende på den u tåt rikta d e verksam h e ten en halv ar
betskraft i förste intendents ställning ( +43 242 kr.). 

5. Eftersom livrustkammaren redan nästa budgetår får tillgång till 
m a g a s i n s- o c h f ö r r å d s I o k a I er i norra Logårdsflygeln, måste 

en tjänst som museitekniker tillkomma redan detta budgetår ( + 36 218 
kr.). 

6. För att Jivrustkammaren skall kunna fullgöra sin pub I i c e -
r in g s ve r k sa m h e t i anslutning till nyuppställningen av samlingar

na i slottet erfordras en medclsanvisning av 50 000 kr. 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 
att till Livrustkammaren för budgetåret 1972/73 anvisa ett för

slagsanslag av 1169 000 kr. 
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B 31. Naturhistoriska riksmuseet: Förvaltningskostnader 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

5 098 392 

5 208 000 

7 502 000 

73 

Naturhistoriska riksmuseet är naturvetenskapligt centralmuseum. Dess 
verksamhet avser växt- och djurvärlden, jordens uppbyggnad och historia 

samt människans biologi och naturmiljö. 
Inom museet finns två avdelningar, en museiavdelning och en forsk

ningsavdelning. 1foseiavdelningen handlägger även administrativa ären

den. 
För museet finns en särskild av Kungl. Maj:t utsedd styrelse. 

1971/72 Beräknad ändrini; 1972173 

Naturhistoriska Departements-
riksmuseet chefen 

Personal 
Handläggande personal 38 + 3,5 +2 
övrig personal 44,5 +16 +2 

82,S +19,S +4 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 4 308 000 + 1355000 + 513 000 
Sjukvård 10 000 of. of. 
Rcsecrsättningar 52 000 + 20000 + 5 000 
Lokalkostnader 750 000 +1514000 +1465 000 
Expenser 90 000 + 18 000 + 9 000 
Geokronologiska laboratoriet + 300 000 

5 210 000 +2 907 000 +2 292 000 
U ppbördsmedel 
Ersättning för bränsle m. m. 2 000 2 000 2 000 

Nettoutgift 5 208 000 +2 909 000 +2 294 000 

Naturhistoriska riksmuseet 

1. Löne- och prisomräkning 2 004 000 kr. 
2. För utbyggnad av den tekniska utställningsverksamheten samt för 

rationalisering av administrationen vid museet behövs en hantverkare, 
en dekorationsassistent, en expeditionsvakt och ett biträde för kontors
göromål åt prefekten. Dessutom behövs en uppräkning av anslaget för 
expertis och tillfällig arbetskraft vid museiavdelningen. (+187 800 kr.) 

3. Vid museiavdelningen föreslås en hahtidstjänst som intendent för 

geologi och en intendent för rationalisering och utbyggnad av informa
tionsverksamheten ( + 107 404 kr.). 

4. För förstärkning av den systematiska botaniken fordras en biträ
dande professur i botanik ( +90 917 kr.). 

5. För rationalisering av och ökad precision vid insamling och katalo
gisering av material behövs en statistiker/dataexpert ( +78 284 kr.). 
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6. För att befria den universitetsutbildade personalen från för dem 
okvalificerade arbetsuppgifter och för uppordning av samlingarna ford
ras medel för biblioteksservice, en konservator till sektionen för verte

bratzoologi samt en museiassistent till var och en av sektionerna för 
paleozoologi, botanik och mineralogi. ( + 196 812 kr.) 

7. En teknisk biträdestjänst som bekostas av statens naturvetenskap
liga forskningsråd bör föras över till museets stat. Tre personliga tjänster 
föreslås för personer som f. n. avlönas av arbetsmarknadsstyrelsen. 
(+144 872 kr.) 

Museet har i särskild skrivelse föreslagit att den ledigblivna profes
suren i mineralogi vid museet återbesätts med ändrad ämnes6enämning. 
En viss samordning av verksamheten vid museets sektion för mineralogi, 
det geokronologiska laboratoriet och laboratoriet för radioaktiv datering 

har ägt rum de senaste åren. Driften av det geokronologiska laboratoriet 
bekostas f. n. i huvudsuk av styrelsen för teknisk utveckling, medan 
laboratoriet för radioaktiv datering drivs med bl. a. medel från anslagen 
till riksantikvaric1imbetet och Stockholms universitet. Museet framhåller 
att erfarenheterna av denna samordning är gynnsamma. Museet pekar 
här på möjligheten till en organisatorisk samordning under museet av 
de tre enheterna och föreslår att den nuvarande professuren återbesätts 
med ben1imningen mineralogi med isotopgeologi. 

Departementschefen 

Jag finner den av museet skisserade samordningen mellan sektionen 
för mineralogi vid museet, det geokronologiska laboratoriet och labora
toriet för radioaktiv datering Jiimplig. Det bör uppdras åt museet att, 
efter samråd med berörda parter, inkomma med förslag till organisa
tion av de tre enheterna. Med hänsyn h1irtill förordar jag dels att pro
fessuren i mineralogi vid museet i samband med återbesättande ändras 
till professur i mineralogi och isotopgeologi, dels att bidrag till driften 
av det geokronologiska laborntoriet utgår med medel fran detta anslag. 
För nämnda bidrag beräknar jag 300 000 kr. 

Med hänvisning till vad jag här anfört och till samm:mstlillningen 
beräknar jag anslaget till 7 502 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen att 
1) bemyndiga Kungl. Maj:t att ändra benämningen av professuren 

i mineralogi i enlighet med vad jag förordat i det föregående, 
2) till Naturhistoriska riksmuseet: Förvaltningskostnader för bud

getåret 197~/73 anvisa ett förslagsanslag av 7 502 000 kr. 
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B 32. Naturhistoriska riksmuseet: Materiel m. m. 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

598 897 
609 000 
633 000 

Naturhistoriska riksmuseet 

Reservation 

75 

17 968 

Nuvarande anslag är fördelat med 191 000 kr. på museiavdelningen 
och 418 000 kr. på forskningsavdelningen. En omläggning av museiavdel
ningens olika utställningslokaler medför stora kostnader för nedmon
tering av nuvarande utställningar och för nyanskaffning av monter
utrustning samt biologiskt och pedagogiskt material. Verksamheten med 
tillfälliga utställningar ger möjligheter till försöksverksamhet under om
byggnadsperioden. Museet räknar också med att även i fortsättningen 
kunna redigera om de tillfälliga utställningarna till vandringsutställ
ningar. Försöksverksamheten i samband med utställningarna samt ut
byggnaden av undervisningen vid museet kräver ett fortsatt anskaffande 
av olika AV-hjälpmedel. Konservators- och dekorationsateljeernas ma
skinella och instrumentella utrustning måste fortlöpande kompletteras. 
Kostnaderna för nämnda ändamål uppgår till sammanlagt 226 000 kr. 
Av museets inkomster från inträdesavgifter och försäljning beräknas 
26 000 kr. kunna användas för utställningsändamål. Därutöver fordras 
en ökning av anslaget med 9 000 kr. 

För upprustning av forskningsavdelningens instrumentbestånd krävs 
ytterligare 141 000 kr. 

Departementschefen 

Anslaget bör höjas med 24 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t 
föreslår riksdagen 

att till Naturhistoriska riksmuseet: Materiel m. m. för budgetåret 
1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 633 000 kr. 

B 33. Statens sjöhistoriska museum: Förvaltningskostnader 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

3 464 772 
3 407000 
4013 000 

Statens sjöhistoriska museum är centralmuseum på det sjöhistoriska 
området. Det har till uppgift att främja kunskapen om det svenska sjö
försvarets, den svenska handelssjöfartens och det svenska skeppsbygge
riets verksamhet och utveckling genom tiderna. Inom museet finns två 
avdelningar, en utrednings- och museiavdelning samt en visnings- och 
informationsavdelning. Förstnämnda avdelning är uppdelad på fyra sek
tioner, nämligen en för sjöhistorisk undersökning, en för varv, sjöfart 
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och örlog, en för regalskeppet Wasa med konserveringsanläggning och 
en för uppgifter av teknisk karaktär. Vidare finns en sektion för admi
nistrativa och kamerala arbetsuppgifter. 

Museet leds av en av Kungl. Maj:t utsedd nämnd. 

1971/72 

Personal 
Museitjänstemän 15 
övrig personal 38 

53 

Anslag 
Lönekostnader 2 302 000 
Sjukvård 9 000 
Reseersättningar 18 000 

därav utrikes resor 2 000 
Lokalkostnader 991 000 
Expenser 87 000 

3 407 000 

Statens siöhistoriska museum 

1. Löne- och prisomräkning 604 000 kr. 

Beräknad ändring 1972/73 

Statens 
sjöhistoriska 

museum 

+2 
of. 

+2 

+635 000 
of. 

+ 3 000 
of. 

+240000 
+ 13 000 

+891000 

Departements
chefcn 

of. 
of. 

of. 

+367 000 
of. 

+ 2000 
of. 

+230000 
+ 7 000 

+606000 

2. Vården och bearbetningen av museets arkiv har blivit eftersatt 
på grund av brist på arkivutbildad personal. Museet föreslår inrättande 
av en amanuenstjänst (+53 092 kr.). 

3. För museets bi b 1 i o te k föreslås en amanuens, som bl. a. skall 
handha accessionen och biträda forskare (+53 092 kr.). 

4. Personliga tjänster föreslås inrättade för i arkivarbete sysselsatta 
personer. Medel begärs för materialkostnader för arkivarbeten. 
(+177 000 kr.) 

5. För fältarbeten och fortsatt inventering av landets maritimhisto
riska samlingar erfordras ökade medel till resor ( + 2 000 kr.). 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens siöhistoriska museum: Förvaltningskostnader för 
budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 4 013 000 kr. 
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B 34. Statens sjöhistoriska museum: Underhåll och ökande av sam
lingarna 

1970/71 Nettoinkomst 

1971/72 Anslag 
78 892 

1 000 

1972/73 Förslag 1 000 

Personal 
MuseitjänstemUn 
övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Museet: vård och nyanskaff

ning, utställningsverksamhct 
samt inköp för försliljning 

Wasavarvet: konservering och 
restaurering, visnings- och 
utställningsverksamhet, in
köp för försäljning 

Tillbyggnad av Wasas ponton
hus 

övriga utgifter 

V ppbördsmcdel 
Inkomster vid museet 
Inkomster vid Wasavarvet 

Nettoutgift 

Departementschefen 

Reservation 412 650 

1971/72 Beräknad ändring 1972173 

2 
12 

14 

109 000 

1079000 

90 000 
32 000 

1310 000 

80 000 
1 229 000 

1000 

Statens 
sjöhistoriska 

museum 

-1 
of. 

-1 

+12 000 

+65 000 

of. 
+13 000 

+90 000 

+10 000 
+80 000 

of. 

Departements
chef en 

-1 
of. 

-1 

+ 12 000 

+65 000 

of. 
+13 000 

+90 000 

+10 000 
+so ooo 

of. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens sjöhistoriska museum: Underhåll och ökande av 

samlingarna för budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsan
slag av 1 000 kr. 

B 35. Etnografiska museet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1210 489 

1213 000 

1532 000 

Etnografiska museet är centralmuseum på sitt område och skall främja 
intresset för, kunskapen om samt forskningen rörande främmande kul-
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turer, framför allt utomeuropeiska. Museet leds av en särskild av Kungl. 
Maj:t utsedd styrelse. 

1971/72 

Persorull 
Museitjänstemän 7 
övrig personal 12 

19 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 912 000 
Sjukvård 1 000 
Reseersättningar 11 000 
Lokalkostnader 198 000 
Expenser 75 000 
Underhåll och ökande av sam-

lingarna 18 000 
1215 000 

U ppbördsmedel 
Publikationer 2000 

Nettoutgift 1213 000 

Etnografiska museet 

I. Löne- och prisomräkning 403 000 kr. 

Beräknad ändring 1972/73 

Etnografiska 
museet 

+2 
+1 
+3 

+370 000 
of. 

+ 16 000 
+208 000 
+ 48 000 

+ 10 000 
+652 000 

of. 
+652 000 

Departements
chefen 

of. 
of. 
of. 

+109000 
of. 

+ 1 000 
+203 500 
+ 4000 

+ 1 500 

+319000 

of. 
+319 000 

2. Museidirektörstjänsten, som inrättades år 1966 vid en omorgani
sation av museet, är en extra tjänst i Cg 1. Museet finner det angeläget 
att den organisation som skapades år 1966 nu befästs genom att musei
direktörstjänsten görs ordinarie. 

3. Medel begärs för en tjänst som förste intendent för att biträda 
museidirektören i den utåtriktade verksamheten ( + 86 483 kr.). 

4. För att påbörja ett nödvändigt organisatoriskt uppbyggnadsarbete 
och för att trygga nyrekryteringen till högre vetenskapliga tjänster be
hövs en amanuens. Museet har hittills saknat fast anställd personal för 
vakthållning m. m. i utställningslokalerna. För dessa uppgifter föreslås 

en museivakt. ( +89 310 kr.) 
5. För att museet aktivt skall kunna ägna sig åt utställningsverksam

het och publikservice och för att museets vetenskapliga personal skall 
kunna bedriva fältforskning behövs ökade medel till resor ( + 15 000 kr.). 

6. Medel begärs för inköp av material för utställningsverksamheten 

(+15 000 kr.). 
7. För annonsering och reklam för den utåtriktade verksamheten samt 

för fotomaterial behövs ytterligare medel ( + 16 000 kr.). 
8. Antalet äldre föremål av god kvalitet minskar snabbt. Det är därför 

viktigt att i tid kunna fylla luckor i samlingarna. Museet bör också an
skaffa modernt material, som belyser kulturpåverkningar och nutida 
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förhållanden. Mot denna bakgrund föreslås ökade resurser för underhåll 

och ökande av samlingarna ( + 10 000 kr.). 

Departementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 
att till Etnografiska museet för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

förslagsanslag av 1 532 000 kr. 

B 36. Medelhavsmuseet 

1970 /71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

359 989 
413 000 
497 000 

Medelhavsmuscct inrymmer samlingar, som belyser den antika konst
och kulturutvecklingen inom medelhavsområdet och Främre Orienten. 
Museet står till viss del under inseende av Vitterhets-, historie- och anti
kvitetsakademiens förvaltningsutskott och riksantikvarieämbetet. . 

Medelhavsmuseet är uppdelat i en grekisk-romersk och en egyptisk 

avdelning. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Riksantikvarie- Departements-
ämbetet chefen 

Personal 
Museitjänstemän 3 +1 of. 
övrig personal 3 +1 of. 

6 +2 of. 
Anslag 
Lönekostnader 307 000 +160 000 +31 000 
Sjukvård 600 of. of. 
Lokalkostnader 57 400 + 46 000 +48 000 
Expenser 38 000 + 16 000 + 4500 

därav engångsutgift~r +2000 
ökande av samlingarna 10000 + 10 000 + 500 

413 000 +232 000 +84000 

Riksantikvarieämbetet 

1. Löne- och prisomräkning 81 000 kr. 
2. Till den grekisk-romerska avdelningen behövs en intendent bl. a. 

för att biträda museichefen, som även är avdelningens föreståndare och 
saknar akademiskt skolat biträde ( +66 000 kr.). 
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3. För katalogisering och vård av bildarkivet begärs ett museibiträde 

(+33 000 kr.). 
4. Ytterligare medel behövs för förstärkt vakthållning, förlängt öppet

hållande av den egyptiska avdelningen samt för utökad utställningsverk
samhet ( +42 000 kr.). 

5. För att möjliggöra väsentliga kompletteringar och nyförvärv till 
samlingarna begärs ytterligare medel ( + 10 000 kr.). 

Departementschefen 

Genom beslut den 12 november 1971 uppdrog Kungl. Maj:t åt bygg
nadsstyrclsen att i samråd med riksantikvarieämbetet utföra tillbyggnad 
och restaurering av Oxenstiernska I\falmgårdcn i Stockholm. Jfdga
varande arbeten syftar bl. a. till att sammanföra mcdelhavsmuseets loka
ler inom en byggnad. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Medelhavsmuseet för budgetåret 1972/73 anvisa ett för
slagsanslag av 497 000 kr. 

B 37. Skoklosters slott 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

I 190 495 
1118000 
I 231 000 

Skoklosters slott och samlingar inköptes av. staten år J 967 (prop. 
1967: 63, SU 1967: 80, rskr 1967: 192). Verksainheten vid Skoklosters 
slott leds f. n. av en särskild av Kungl. Maj:t utse.dd styrelse. Denna har 
ansvaret för förvaltningen av slottet samt har att göra upp planer över 
hur slottets samlingar skall sättas i stånd och att i samräd med 1965 års 
musei- och utställningssakkunniga utreda frågan om hur verksamheten 

på längre sikt skall ordnas. 
Kungl. Maj:t har för budgetåren 1969/72 anvisat sammanlagt 

1 400 000 kr. av särskilda lotterimedel för konservering av slottets sam

lingar. 

Personal 
Museitjänstcmiin 
övrig personal 

1971 /72 

6 
5 

Il 

Beräknad ändring 1972173 

Styrelsen för 
Skoklosters 

slott 

of. 
+1 

+1 

Departement>· 
chefen 

of. 
of. 

of. 
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Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 548 000 + 91 000 + 60000 
Styrelsearvoden 37 000 + 15 000 + 15 000 
Sjukvård 1 000 of. of. 
Reseersättninga r 20 000 of. of. 
Lokalkostnader 537 000 + 31 200 + 3:! 000 
Expenser 100 000 + 10 800 + 6 000 

1243 000 +148 000 +113000 
U ppbördsmedel 
Entreavgifter m. m. 125 000 of. of. 

Nettoutgift 1118 000 +148 000 +113000 

Styrelsen för Skoklosters slott 

1. Löne- och prisomräkning 115 000 kr. 
2. För att registreringen av slottets samlingar skall kunna fullföljas 

enligt planerna, behövs en kontorist ( + 33 000 kr.). 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Skoklosters slott för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslags
anslag av 1 231 000 kr. 

B 38. Bidrag till Nordiska museet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

7 517 568 

6 928 000 
8 037 000 

Nordiska museet är ett kulturhistoriskt centralmuseum med ett sam
lingsområde 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 föremålsavdel
ningar, en undersökningsavdelning, en undervisningsavdelning, en av
delning för bibliotek och arkiv samt en administrativ avdelning. Till 

museet hör institutet för folklivsforskning och Julita gård. 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/7 3 

Nordiska Departements-
museet chefen 

Personal 
Museitjänstemän och hand-

läggande personal 37,5 +2,5 of. 
övrig personal 78,5 +o,5 of. 

116 +3 of, 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 4 963 000 +I 095 000 I 860000 T 
Utgående pensioner 217 000 + 24 000 + 24000 
Sjukvård 20000 of. of. 
Reseersättningar 85 000 + 20 000 I 6000 T 

därav utrikes resor 21000 of. of. 
Lokalkostnader 1 122 000 + 253 000 + 211 000 
Expenser 585 000 + 135 000 + 31 0-00 

därav engångsutgifter +20 000 
Underhåll av museets gårdar 88 000 + 18 000 + 3 000 
Utställningar 290 000 + 150 000 + 11 000 

därav engångsutgifter +115 000 
Underhåll och ökande 

av samlingarna 57 000 + 
Reglering av underskott 

48 000 + 2 000 

vid Julita 37 000 of. of. 

7 464 000 +1743000 +114!1000 

Inkomster 
Entre- och visningsavgifter 131 000 + 9 000 + 9 000 
Försäljning av böcker, 

fotomaterial m. m. 170 000 + 30 000 + 30 000 
Fondavkastning och hyror 200 000 of. of. 
Bidrag till undervisning 

och forskning m. m. 35 000 of. of. 

Nettoutgift 6 928 000 +1704000 +1109 000 

Nordiska museet 

1. Lönc- och prisomräkning 1 14::! 000 kr. 
2. Vid institutet för folklivsforskning bör en amanuens med halv

tidstjänst ersättas med en heltidsanställd amanuens ( -t-26 546 kr.). 
3. Personalen vid föremålsavdelningarna behöver förstärkas med en 

amanuens för Iantbrukshistoriska samlingarna. Samtidigt kan vissa nu 

anvisade arvodesmedel dras in. Vidare behövs en papperskonservator 
och ett kontorsbiträde. Ett museibiträde och en arvodesanställd textil
vårdare, båda med halvtidstjänst, bör ersättas med en heltidsanställd 

museiassistent. ( + 131 297 kr.) 
4. För att kunna rekrytera personal med tillräckliga kvalifikationer 

begär museet att en personlig byråassistenttjänst vid undersöknings
avdelningen vid innehavarens pensionering byts ut mot en amanuens
tjänst. En assistenttjänst på övergångsstat vid avdelningen för bibliotek 
och arkiv bör vid innehavarens pensionering ersättas med en assistent
tjänst. En bibliotcksassistent med halvtidstjänst bör bytas ut mot en 
heltidsanställd biblioteksassistent. ( -t-22 741 kr.) 
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5. För undervisningsavdelningen begärs medel till viss ytterligare 

personal och vid den administrativa avdelningen behövs en museivakt. 
(+61218 kr.) 

6. För utförande av kulturhistoriska undersökningar samt för insam

ling av data och föremål begärs ökade medel för resor ( + 11 000 kr.). 

7. Till följd av ökat lokalinnehav l:iehövs ytterligare medel till städ
kostnader och utvidgad bevakning ( +67 000 kr.). 

8. ökningen av medlen till expenser innefattar en engångsanvisning 

för inköp av möbler till Iektionsrum. Vidare begärs ökade medel till 

direkttelefoner, skrivmateriel och papper, marknadsföring av publika

tioner, provverksamhet med kassett-TV samt för att fullfölja och inten

sifiera den kulturhistoriska nomenklatµrundersökningen. ( + 82 000 kr.) 

9. Av de begärda medlen till utställningar avser 115 000 kr. en 
engångsanvisning för jubileumsutställningar. 

10. ökningen av medlen till underhåll och ökande av samlingarna 

motiveras bl. a. med ökade kostnader för konservering av oljemålningar 
m. m. och för inköp av moderna textilier ( +45 000 kr.). 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Nordiska museet för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett förslagsanslag av 8 037 000 kr. 

B 39. Bidrag till Tekniska museet 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 

1972/73 Förslag 

1472255 
1428000 

1959 000 

Tekniska museet är centralmuseum på det tekniska området. Det skall 
belysa utvecklingen inom ingenjörskonsten och dess grundvetenskaper 

samt inom industrin. 
Tekniska museet är en stiftelse till vilken utgår statligt driftbidrag. 

Enligt den stat som fastställts av Kungl. Maj:t för innevarande budgetår 

täcker statsbidraget mer än hälften av utgifterna för driften. Inkomsterna 

i övrigt härrör främst från entre- 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. 

Kungl. Maj:t godkände den 29 december 1970 ett avtal mellan tele

verket och Tekniska museet angående televerkets samlingar av historiska 

föremål och arkivalier, Telemuseum (prop. 1970: 1 bil. 10 s. 84). Avtalet 

innebär att samlingarna, som innehåller över 16 000 föremål samt vissa 
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journaler, deponerats hos Tekniska museet. Kostnaderna för skötseln 
av Tclemuseum motsvaras enligt avtalet av ett anslag från televerket. 

Personal 
Museitjänstemän 
övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Utgående pensioner 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Utsfällningar 
Information 
Underhåll och ökande av 

samlingarna 
Tekniska museets kostnader 

för Telcmuscum 
Reorganisation och förteckning 

av arkivsamlingarna 
Teknikens historia 
Inventering av teknikhistoriska 

minnesmärken rn. rn. 
Underskott för Teknorama 

Inkomster 
Entre- och visningsavgifter 
Publikationer m. m. 
Lokalhyror för huvudbyggna-

den 
Kommunalt anslag för skol

visningar 
Anslag från televerket för 

driften av Tckmu~cum 
Bidrag från näringslivet, 

museets vänförening m. m. 

Nettoutgift 

Tekniska museet 

1971/72 

8 
26 

34 

1 256 500 
44 500 

4 000 
15 000 

444 000 
312 000 
129 000 
47 000 

112 000 

45 000 

2 409 000 

130 000 
45 000 

15 000 

40 000 

426 000 

325 000 

1428000 

1. Löne- och prisomräkning 644 000 kr. 

Beräknad ändring 1972/7 3 

Tekniska 
museet 

+ 5 
+ 8 

+13 

' 912 000 T 

+ 2 500 
+ I 000 
+ 3 000 
+ 178 000 
+ 65 000 
+ 200 000 
+ 33 000 

+ 29 000 

+ 12 000 

+ 150 000 

+ 50 000 

+ 250 000 
+ 140 000 

+2 025 500 

+ 10 000 
of. 

+ 20 000 

of. 

+ 4 \)\)\) 

50 000 

+2 041 500 

Departements-
chefen 

+o,5 
of. 

+o,s 

+228 000 
+ 2 500 
+ I 000 
+ 1 000 
+158 000 
+ 14 000 

6 500 
+ 18 000 

13 000 

+ 12 000 

+100 000 

+515 ooo 

+ 10 000 
of. 

+ 20 000 

of. 

+ 4000 

50 000 

+531000 

2. För att kunna upprätthålla verksamheten har museet sedan flera 
år tillbaka anlitat extra personal. Inte minst med hänsyn till anställnings
tryggheten är det angeläget att extra ordinarie tjänster inrättas för en 
amanuens, en förste fotograf och två kansliskrivare ( + 163 427 kr.). 

3. En omsorgsfull planering och en fast ekonomisk administration 

kräver inrättandet av en byrådirektörstjänst vid centrala avdelningen. 
Vidare begärs en assistent som skall handha bl. a. kontakter med in- och 
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utländska museer och institutioner, intern och extern information, 
personalärenden samt registrering. För att avhjälpa den akuta bristen 
på personal för utskrifts- och expeditionsgöromål begärs medel för två 
kontorsbiträden och en telefonist. ( +236 771 kr.) 

4. En tjänst som intendent vid föremålsavdelningen bör bytas ut mot 
en tjänst som förste intendent. Två amanuenstjänster begärs för dels 
registrerings- och katalogiseringsarbete, dels visst fältarbete. För löpande 

underhåll av utställda föremål och exponat begärs en konservator och 
en museitekniker. ( +200 390 kr.) 

5. För vård och underhåll av museets audiovisuella utrustning krävs 
en AV-tekniker vid undervisnings- och informationsavdelningen. Vidare 
begärs en amanuens vid samma avdelning. Ytterligare två museivakter 
behövs. (+161 746 kr.) 

6. Museets omfattande arkiv är otillfredsställande ordnat. En syste
matisk genomgång och förteckning av arkivmaterialet är nödvändig. 
Medel begärs till en reorganisation av arkivet ( + 150 000 kr.). 

7. För utarbetande av en lättillgänglig teknikhistorisk skrift Väl
ståndsgrunden för användning i skolvisningarna begärs ett anslag av 
50000 kr. 

8. För inventering av teknikhistoriska minnesmärken, föremål, arki
valier etc. begärs 250 000 kr. 

9. På grund av personalbrist har separatutställningar endast i ringa 
utsträckning kunnat anordnas. Medel begärs för två separatutställningar 
på temat Människan-miljön-tekniken (+200 000 kr.). 

Departementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
l 959 000 kr. Jag beräknar därvid 40 000 kr. för biträde med planering 
och ekonomisk administration vid centrala avdelningen (3). 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Tekniska museet för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett förslagsanslag av 1 959 000 kr. 

B 40. Bidrag till Skansen 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

1775331 
1829000 
2148 000 

Friluftsmuseet Skansen i Stockholm har till uppgift att i sin verksam
het levandegöra svensk kultur och natur samt kring ett centrum av 
kulturminnen skapa en levande miljö för olika fritidsintressen. Till 
Skansen hör numera Biologiska museet. Skansen är en stiftelse med en 
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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 kommun och två av Stiftelsen Nordiska museet. 

I ett år 1968 träffat avtal mellan staten och Stockholms stad (prop. 
1968: 46, SU 1968: 84, rskr 1968: 202) regleras frågor om bidrag till 
Skansen under femårsperioden 1966-1970. Avtalet innebär att det 
underskott som uppkommit eller uppkommer i Stiftelsen Skansens verk

samhet vart och ett av åren 1966-1970 täcks till 40 % av staten och 
till 60 % av kommunen. Då ny överenskommelse om bidrag ännu inte 
har träffats är avtalet efter år 1970 förlängt och gäller även under år 
1972 samt följande år så länge det inte sagts upp. Ett villkor för drift
bidraget är enligt avtalet att verksamheten drivs enligt en av Kungl. 
Maj:t och Stockholms kommunstyrelse fastställd stat samt av staten och 
kommunen antagna bestämmelser om stiftelsens förvaltning. Förutom 
driftbidrag utgår även siirskilda investeringsbidrag. Staten svarar för 
hela kostnaden för investeringar i kulturhistoriska byggnader och för 
40 % av kostnaden för investeringar i vissa gemensamma anläggningar 
såsom vägar, parkanläggningar, vatten- och avloppsledningar, elektriska 

installationer m. m. Kommunen svarar för resterande 60 % av kostna
derna för dessa investeringar. Dessutom täcker kommunen hela kostna
den för investeringar i andra anliiggningar än kulturhistoriska byggna
der och gemensamma anläggningar. 

På grundval av förslag från Skansen har Kungl. Maj:t och Stockholms 
kommunstyrelse numera fastställt stat för år 1972. Enligt denna erford
ras ett driftbidrag från statens sida som uppgår till 1 756 000 kr., medan 
tillskottet från Stockholms kommun beräknats till 2 635 000 kr. Av det 
statliga bidraget' har 776 000 kr. anvisats för första halvåret 1972. Som 
investeringsbidrag till kulturhistoriska byggnader har Kungl. Maj:t an
visat 84 000 kr. för första halvåret 1972. Bidraget avser även Biologiska 
museet såsom ingående bland de kulturhistoriska byggnaderna. För att 
täcka den statliga andelen av investcringsbidraget till gemensamma an
läggningar under första halvåret 1972 har Kungl. Maj:t anvisat 65 000 
kr. Beloppet har förutsatts avse i förs!a hand bidrag till en ny impregne

ringsanläggning. 

Beräkning av driftunderskott för Skansen 

Egna inkomster 
därav inträdesavgifter och 

årskort 
Utgifter 

därav löner, pensioner m. m. 
E>riftunderskott 

därav staten 
därav Stockholms kommun 

1971 
Stat 

5 073 000 

2 750 000 
9 015 000 

4 140 000 
3 942 000 

1 577 000 
2 365 000 

1972 
Stat 

5 415 000 

3 205 oco 
9 806 000 

4 734 000 
4 391 000 

1756000 
2 635 000 

1973 
Skansens 

förslag 

5 544 000 

3 400 000 
10 911 000 

5 340 000 
5 367 000 

2147 000 
3 220 000 
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Statsbidragsberlikning 

Driftunderskott 
därav andra halväret 1972 
därav första halvåret 1973 

lnvesteringsbidrag till kulturhistoriska bygg
nader 

lnvesteringsbidrag till gemensamma anlägg
ningar 

Statsbidrag 1972/73 
Statsbidrag 1971/72 

Skansen 

Andra halvåret 1972 
och första halvåret 1973 

Skansens 
förslag 

2 320 000 
1 246 000 
1074000 

429 000 

374 000 
3 123 000 
1 829 000 

+1294 000 

Departements
chef en 

I 881 000 
980 000 
901000 

168 000 

99 000 
2 148 000 
1 829 000 

+ 319 000 

Beträffande egna inkomster har höjningen av inkomsterna av inträ
desavgifter och årskort motiverats av höjd entreavgift för vuxna under 
sommarsäsongen samt av ökat besökarantal under senare år. Vidare 
räknas med ökade hyresintäkter från turistbutik och restauranger samt 
inkomster från det nya impregneringsverket. I inkomstberäkningen har 
hänsyn också tagits till bl. a. borttagandet av de särskilda entreavgifterna 
till Björnbergen. Skansen framhåller att avspärrningen av Björnbergen 
hittills omöjliggjort en förnuftig planering av området för de nordiska 
djuren. En utbyggnad av varg- och lodjursanläggningcn är redan igång

satt. 

Vid beräkningen av utgifterna har beaktats merkostnaderna på grund 
av de under förra året slutna löneavta!en. Beträffande posten löner och 
pensioner m. m. har därjämte medel bl. a. beräknats för en verkmästare 
och en amanuens. Vidare har medel begiirts för ökad program- och 
reklamvcrksamhet samt marknadsföring. 

I fråga om investeringsbidrag till kulturhistoriska byggnader begärs 
ökade medel för åtgärder utöver sedvanligt årligt underhåll i vad avser 
Biologiska museet och Statarhuset. 

Det för budgetåret 1972/73 beräknade beloppet för den statliga an
delen av investeringsbidraget till gemensamma anläggningar innefattar 
bidrag till kostnader för bl. a. renovering av Hazeliusporten, inredning 
av lagerlokaler i Skånska Gruvan, projektering för ombyggnad av 
Novilla till informationslokalcr samt anläggningar avseende vatten och 
avlopp, vägar och gångstigar m. m., som inte iir att betrakta som sed

vanligt underhåll. 

De partemen tschef en 

I anslutning till sin anslagsframställning för innevarande budgetår lade 
Skansen fram förslag till riktlinjer för verksamheten på längre sikt. För
slaget har vidarebehandlats i departementet, men staten och Stockholms 
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kommun har ännu inte nått fram till en långsiktig lösning. 1968 års av
tal mellan staten och Stockholms kommun har cUirför ytterligare för
längts. 

Den granskning som skedde före godkännandet av inkomst- och ut
giftsstaten för år 1972 ledde till att det av stiftelsen föreslagna bidraget 
till driftunderskott kunde minskas från 5 056 000 kr. till 4 391 000 kr. 
Beträffande egna inkomster har höjningen av entreavgifterna för vuxna 
under sommarsäsongen och borttagandet av de särskilda entreavgifterna 
till Björnbergen medrliknats. ökningen av antalet besökare har däremot 
förutsatts bli mindre än vad Skansen beräknat. Genom uppräkning av 
ränteintäkterna har dock den av stiftelsen föreslagna summan egna in
komster kunnat godtas. På utgiftssidan har enbart räknats med löne
och kostnadshöjningar på grund av de under året slutna löneavtalen 
samt prisutvecklingen. Statens bidrag till att täcka underskottet beräk
nas till 1 756 000 kr. eller 179 000 kr. mer än i 1971 års stat. Driftunder
skottet berliknas år 1973 öka med 117 000 kr. jämfört med år 1972 

friimst beroende på löne- och kostnadshö.iningarna. 

Beträffande den statliga andelen av investeringsbidrag till gemen
samma anläggningar för budgetåret 1972/73 har medel beräknats endast 
för an!iiggningsarbeten avseende upprustning av vägar, parkanlägg
ningar, vatten- och avloppsledningar m. m. J detta sammanhang kan 
nämnas att arbetsmarknadsstyrelsen under år 1971 beviljat Skansen bi
drag med 467 000 kr. för arbeten avseende bl. a. Hazeliusporten och 
Skånska Gruvan. Beräknat investcringsbidrag till kulturhistoriska bygg
nader, som staten enligt avtalet ensam skall svara för, avser ä\·cn Bio

logiska museet. Arbetsmarknadsstyrclsen har därutöver anslagit 550 000 

kr. för återuppförande av krogen Stora Gungan. Till sådana investe
ringar som kommunen ensam skall bekosta, nämligen uppförande av 
zoologiska anläggningar, har enligt \·ad jag inhämtat räknats med ett 
belopp om 525 000 kr. för år 1972. Jag har vidare erfarit att arbets
marknadsstyrelsen för sådana anläggningar anslagit ett belopp av 

2 775 000 kr. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Skansen för budgetåret 1972/73 anvisa ett för

slagsanslag av 2 148 000 kr. 

B 41. Bidrag till vissa museer och arkiv 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1824320 

2 376000 
2 308 000 

Ur anslaget utgår f. n. bidrag till tio olika museer och arkiv. 
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Följande institutioner har förutom bidrag från detta anslag budget
året 1970/71 också erhållit bidrag av särskilda lotterimedel, nämligen 
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige 100 000 kr. för repara

tion av vissa fastigheter inom kulturhistoriska museet i Lund, Arbetar
rörelsens arkiv 83 000 kr. för iordningställande av nya arkivlokaler samt 

Stiftelsen Musikhistoriska museet 35 000 kr. för anskaffande av en luft
fuktighetsanläggning och för inredning av nya lagerlokaler. Dessutom 

har för driften under innevarande budgetår sistnämnda museum till-
delats ytterligare 50 000 kr. utgående av det s. k. kulturmedelsanslagct. 

1971/7'.?. Beräknad ändring 1972/73 

Museet Departements-
resp. chefen 

arkivet 

1. Prcssmuseet och pressarki-
vet 35 000 35 000 of. 

2. Varbergs museum 60 000 + 39 000 of. 
3. Hallwylska museet 140 000 + 110 000 +105 000 
4. Kulturhistoriska museet 

Lund 250 000 + 591 000 + 13 000 
5. Arbetarrörelsens arkiv 237 000 + 12 000 + 12 000 
6. Dansmuseet 296 000 + 224 500 + 95 000 
7. Drottningholms teatermu-

seum 1044000 + 251 000 -384 000 
8. Carl och Olga Milles' Li-

dingöhem 15 000 + 35 000 of. 
9. Musikhistoriska museet 258 000 + 874 000 + 91 000 

10. Thielska galleriet 41 000 + 24000 of. 
2 376 000 +2125 500 68 000 

1. Föreningen Sveriges prcssarkiv och pressmuseum 

Föreningen anhåller i första hand om en omorganisation i enlighet 
med ett i särskild skrivelse till Kungl. Maj:t ingivet förslag, vilket inne
bär att museidelen läggs ned och föremålen fördelas på ifrågakommande 
andra museer, att arkivdelen med viss personalstab förs över till riks
arkivet och där bildar en bibehållen enhet under namn Sveriges press
arkiv, att biblioteksdclcn delvis utgallras och återstoden förs över till 
riksarkivet. I andra hand begärs ett oförändrat bidrag om 35 000 kr. 

Riksarkivet tillstyrker föreningens förslag om pressarkivets anknyt
ning till riksarkivet och har i sin anslagsframsfällning för budgetåret 
1972/73 begärt medel för att kunna ta över pressarkivet. 

Kungl. biblioteket tillstyrker föreningens förslag och anser det ange

läget att biblioteket före utgallringen av föreningens bibliotek far ta del 
av det till utgallring föreslagna materialet för att eventuellt tillgodose 

skilda bibliotek i landet. 

1965 års musei- och utställningssakkwmiga tillstyrker förslaget och 
föreslår att museisamlingarna fördelas på ett sådant sätt att alltför 
stor splittring undvikes. Även Stockholms kommun tillstyrker förening

ens förslag. 
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2. Varbergs museum 

För att inte museet skall behöva skära ned sin verksamhet begärs 
medel till att täcka en tredjedel av kostnadsökningarna för löner, pen
sions- och försäkringsavgifter samt vissa lånekostnader. Den föreslagna 
ökningen uppgår till 39 000 kr. 

3. Hallwylska museet 

Verksamheten vid museet fortsätter att öka. Samlingarna utnyttjas 
bl. a. av ett stort antal studerande, främst från konsthistoriska institu
tioner. Under sommarmånaderna har konserter och teaterföreställningar 
anordnats. Med hänsyn till denna ökade aktivitet föreslås en ökning av 
statsbidraget med 19 000 kr. För konservering av museiföremål enligt 
en uppgjord femårsplan begärs 5 000 kr. 

4. Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige 

Föreningen framhåller att Kulturhistoriska museet har karaktär av 
riksmuseum och anser det nödv~indigt att statsbidraget ökas kraftigt för 
att täcka de starkt stegrade driftkostnaderna. Främst har kostnaderna 
för löner och arbetsgivaravgifter stigit. Utan den begärda ökningen är 

det omöjligt att fortsätta verksamheten vid museet i samma omfattning 
som f. n. Föreningen har under senare år arbetat under mycket svåra 
ekonomiska förhållanden och underskott har uppstått på driftbudgeten. 
Föreningen begär därför för verksamheten budgetåret 1972/73 ett bi
drag om 475 000 kr., vilket är en ökning med 255 000 kr. jämfört med 
innevarande budgetår samt ett belopp om 366 000 kr. som bidrag till 
täckande av underskott för tiden 1965-1971. 

1965 års musei- och utställningssakkunniga 

Den ekonomiska situation som Kulturhistoriska museet n\kat in i 

föranleder allvarliga farhågor för framtiden. De sakkunniga anser att 
en ingående utredning av museets organisation, verksamhet och ekonomi 
bör göras och förklarar att de. sedan de avlämnat sina huvudförslag, ~ir 
beredda att under år 1972 påbörja en närmare utredning av detta slag. 
Innan en slutlig lösning av museets problem nåtts hör statens bidrag in
skränka sig till en ekonomisk insats som gör det möjligt att bibehålla 

museets verksamhet i oförändrad omfattning. 

5. Stif te/sen Arbetarrörelsens arkiv 

Med hänsyn till stiftelsens ökade utgifter främst för löner, begärs en 

ökning av bidraget med 1:? 000 kr. 

6. Stif te/sen Dansmuseifonden 

Verksamheten vid Dansmuseet bör utvidgas och intensifieras, varför 
medel begärs bl. a. för en heltidsanställd museichef, utökad utställnings-
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verksamhet, iordningställande av kataloger samt för ökade hyreskost
nader. Den begärda medelsökningen uppgår till 224 500 kr. 

7. Stil te/sen Drottningholms teatermuseum 

Drottningholms teatermuseum består av Drottningholms slottsteater, 
ett bibliotek och ett bildarkiv. Stiftelsen begär för nästa budgetår en 
ökning av statsbidraget med 129 000 kr. för föreställningsverksamhet (nu 
439 000 kr.) och med 122 000 kr. för verksamheten i övrigt (nu 605 000 
kr.). Den begärda ökningen är avsedd för automatiska lönehöjningar, 
bokinköp och ökade lokalkostnader samt för anställande av en biblio
tekarie på halvtid. 

8. Stiftelsen Carl och Olga Milles' Lidingöhem 

Stiftelsen framhåller att dess inkomster från försäljningen av repliker 
av Milles verk är mycket svåra att på förhand beräkna och bör därför 

inte ingå i driftbudgeten utan i fortsättningen fonderas för att användas 
främst till investeringsutgifter. Med hänsyn härtill begärs en ökning av 
statsbidraget. 

9. Stil te/sen Musikhistoriska museet 

Stiftelsen föreslår att tjänsten som föreståndare för museet, vilken nu 
är uppförd som personlig tjänst på personalförteckningen för Musika
liska akademien, i stället skall benämnas museichef och upphöra att vara 
personlig. Museets personal bör få tryggare anställningsförhållanden och 
löneförmåncr motsvarande dem som gäller vid liknande statliga institu
tioner. Vidare begärs medel till personalförstärkning, bl. a. för att er
sätta viss AMS-anställd personal som nu slutat, samt till ökade hyres
kostnader, underhåll av samlingarna och vidgad utställningsverksamhet. 

JO. Stif te/sen Thielska galleriet 

Med hänsyn till ökade driftkostnader bör bidragt:t höjas med 24 000 
kr. 

Departementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

2 308 000 kr. Jag har därvid räknat med medel till avlöning av musei
chefen vid Dansmuseet samt med medel för ökade hyreskostnader vid 
Hallwylska museet med 86 000 kr., vid Dansmuseet med 15 000 kr., 

vid Drottningholms teatermuseum med 21 000 kr. och vid Musikhisto

riska museet med 66 000 kr. 
För Drottningholms teatermuseum har jag under detta anslag beräk

nat medel för museets verksamhet utom i vad avser föreställningsverk
samheten. För den sistnämnda verksamheten har medel beräknats under 
anslaget B 15. Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 
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Jag är f. n. inte beredd att ta ställning tilJ Föreningen Sveriges press

arkiv och pressmuseums förslag angående föreningens omorganisation. 

Beträffande Kulturhistoriska museet har 1965 års musei- och utställ
ningssakkunniga förklarat sig beredda att nlirmare utreda frågan om 

museets verksamhet, organisation och ekonomi. Innan de sakkunniga 

lagt fram förslag till lösning av dessa problem är jag inte beredd att 

ompröva principen om storleken av statsbidraget till museet. Jag har här 

räknat med en ökning av 13 000 kr. för höjda omkostnader. 

År 1969 utredde kungl. biblioteket tillsammans med statskontoret på 

uppdrag av Kungl. Maj:t hur den teater- och filmvetenskapliga biblio

teksverksamheten i Stockholm skulle vara organiserad sedan filmhuset 

i Stockholm tagits i anspråk. I utredningen föreslogs bl. a. en personal

organisatorisk samordning mellan kungl. biblioteket, Stiftelsen Drott

ningholms teatermuseums bibliotek och bildarkiv samt biblioteksverk

samheten vid institutionen för teater- och filmvetenskap vid Stockholms 

universitet. Vidare föreslogs att en samarbetsnämnd skulle inrättas med 
representanter för samtliga berörda instanser. Remissopinionen var 

emellertid delad beträffande möjligheterna att genomföra en gemensam 

organisation varför jag ansåg att frågan borde lösas provisoriskt genom 

att de berörda institutionerna, efter att ha flyttat in i filmhuset, där 
skulle pröva formerna för en samordnad biblioteksverksamhet inom det 

aktuella ämnesområdet. På grundval av vunna erfarenheter skulle frågan 

senare kunna tas upp på nytt och berörda instanser anmodas att lämna 
förslag till en långsiktig lösning av frågan om biblioteks- och dokumen
tationsservicen i filmhuset. Enligt vad jag nu inhämtat finns numera ett 
väl fungerande samarbetsorgan. Jag anser att denna organisation t. v. 
bör prövas och att något förslag i denna fråga således f. n. inte behöver 

läggas fram. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa museer och arkiv för budgetåret 1972/73 
anvisa ett anslag av 2 308 000 kr. 

B 42. Svenskt biografiskt lexikon 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

526 564 

577 000 

662 000 

Svenskt biografiskt lexikon har till uppgift att fortsätta och slutföra 

utgivandet av verket Svenskt biografiskt lexikon i enlighet med de rikt

linjer som angetts i prop. 1962: 86 (SU 1962: 74, rskr 1962: 194). 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Svenskt Departements-
biografiskt chefen 

lexikon 

Personal 
Redaktörer 5 +o,s of. 
övrig personal 2 of. of. 

7 +o,s of. 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 518 000 + 99 500 +68 000 
Sjukvård 1 000 of. of. 
Reseersättningar 2 000 + 500 of. 
Lokalkostnader 21 000 + 7 000 + 7000 
Expenser 101 000 + 27 000 +22 000 

643 000 +134 000 +97 oco 
Uppbördsmedel 
Publikationer 66 000 + 12 000 +12 000 

Nettoutgift 577 000 +122 000 +ssooo 

Svenskt biografiskt lexikon 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 87 500 kr. 
2. Personalen behöver förstärkas med en halvtidsanställd amanuens 

( +27 000 kr.). 

3. Medel begärs för bl. a. ökade författararvoden, anslag för forsk
ning vid arkiv och bibliotek samt övertidstillägg ( + 19 500 kr.). 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Svenskt biografiskt lexikon för budgetåret 1972/73 anvisa 
ett förslagsanslag av 662 000 kr. 

B 43. Stifts- och landsbiblioteken: Förvaltningskostnader 

1970/71 Utgift 

1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

950 911 

1030000 

I 151 000 

Stifts- och landsbibliotek finns i Linköping, Skara, Västerås och Växjö. 

De har till uppgift att förvara och tillhandahålla bibliotekens gamla bok
och handskriftssamlingar. Vidare skall de tillhandahålla vetenskaplig och 
populärvetenskaplig litteratur. De fungerar samtidigt som länsbibliotek 
i de län där de är belägna. 

Biblioteken leds av särskilda styrelser med bl. a. kommunala repre-
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sentanter. Biblioteken står under tillsyn av kungl. biblioteket och - i 
fråga om verksamheten som länsbibliotek - av skolöverstyrelsen. 

På Kungl. Maj:ts uppdrag och med beaktande av vad departements

chefen anfört i prop. 1967: 1 (bil. 10 s. 57) har statskontoret utarbetat 

och avlämnat en rapport Huvudmannaskapet för stifts- och landsbiblio

teken. Rapporten har remissbchandlats och beredningen av den är 

ännu inte avslutad. 

1971/72 

Personal 
Bibliotekariepersonal 12 
övrig personal 5 

17 

Anslag 
Lönekostnader 986 000 
Sjukvård 800 
Expenser 43 200 

1030000 

Beräknad ändring 1972/73 

Stifts- och 
Jandsbiblioteken 

of. 
of. 

of. 

+118500 
of. 

+ 4 400 

+122 960 

Dcpartements
chefen 

of. 
of. 

of. 

+ 119 000 
of. 

+ 2 000 

+121000 

Anm. I sammanställningen ingår endast personal för vilka kostnuderna täcks 
av medel från detta anslag. Härtill kommer den personal, framför allt assi
stenter och biträden, som avlönas genom anslag från kommuner och lands
ting. Vad beträffar anslag innefattar sammanställningen endast medel som 
utgår ur detta anslag. Dessutom utgår statsbidrag om högst 40 000 kr. ur an
slaget Bidrag till folkbibliotek för länsverksamheten vid varje bibliotek. 

Stifts- och landsbiblioteken 

Löne- och prisomräkning 122 900 kr. 

Departementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 
att till Stifts- och landsbiblioteken: Förvaltningskostnader för bud

getåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 1 151 000 kr. 

B 44. Stifts- och landsbiblioteken: Bokinköp och bokbindning m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

162 772 

163 000 

163 000 

Reservation 543 

Från detta anslag bestrids kostnader för bokinköp, bokbindning och 

konserveringsarbeten vid stifts- och hmdsbiblioteken samt inventering 

och konserveringsarbcten vid Roggebiblioteket och domkyrkobiblioteket 

i Strängnäs. 
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Stil ts- och landsbiblioteken 

Vart och ett av biblioteken begär en ökning med 48 000 kr. av sin 
nuvarande medelstilldelning av 37 000 kr. 

Kungl. biblioteket 

Biblioteket understryker kraftigt behovet av en ökning av stifts- och 
landsbibliotekens anslag till bokinköp och bokbindning. Det är väsent
ligt att biblioteken kan bevaka vissa viktiga sektorer av den interna
tionella bokutgivningen. 

För konserveringsarbetena vid biblioteken i Strängnäs begärs oföränd
rat 15 000 kr. 

Departementschefen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer, att 
Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Stil ts- oclz landsbiblioteken: Bokinköp och bokbindning 

m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 
163 000 kr. 

B 45. Inköp av vissa kulturföremål 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

100 000 

100000 

Ur detta anslag utgår medel till inköp av kulturföremål beträffande 
vilka risk föreligger att de kommer att föras ut ur landet och som har 
sådant 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 mcdelsförbrukningen för riksdagen 
(prop. 1965: 58, SU 1965: 76, rskr 1965: 204). 

Departemelltsclzefen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer, att 
Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Inköp av vissa kulturföremål för budgetåret 1972/73 an
visa ett förslagsanslag av 100 000 kr. 
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c) ungdoms- och folkbildningsverksamhet 

B 46. Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

6 850 410 

7100000 
7 100 000 

96 

Ungdomsorganisation, som Kungl. Maj:t förklarat berättigad till 
statsbidrag, får enligt kungörelsen (1971: 388) om statsbidrag till ung
domsorganisationer statsbidrag till kostnader för central verksamhet och 
utbildning av ungdomsledare samt för sin lokala verksamhet. Statsbidrag 
utgår enligt kungörelsen endast till ungdomsorganisation, som har minst 
3 000 medlemmar i åldern 12-25 år och som har lokalavdelning i minst 

5 % av landets kommuner. Som medlem räknas därvid inte enbart i 
organisationens medlemsmatrikel registrerad medlem utan även den som 
under ifrågavarande redovisningsår deltagit i organisationens verksam

het vid minst tio sammankomster. 
Av anslaget fördelas 6,5 milj. kr. enligt bestämmelserna i kungörelsen 

i form av grundbidrag och rörligt bidrag. Grundbidraget utgör 30 000 
kr. för varje bidragsberättigad organisation. Det för rörligt bidrag till
gängliga beloppet fördelas mellan organisationerna med hänsyn till deras 
medlemsantal och geografiska spridning, varvid organisationerna till
godoräknas s. k. vägningstal enligt en i kungörelsen införd tabell. 

Från anslaget utgår 400 000 kr. som bidrag till kostnaderna för verk
samhet inom speciella ungdomsgruppcr eller till utveckling av nya verk
samhetsformer. Skolöverstyrelsen fördelar dessa medel mellan de orga
nisationer som får bidrag till central verksamhet. 

överstyrelsen får av anslaget disponera 200 000 kr., som skall för
delas mellan organisationer, som inte erhåller bidrag enligt kungörelsen, 
men som bedriver en verksamhet, vilken med hänsyn till omfattning och 

inriktning bör erhålla statligt stöd. 

Skolöverstyrelsen 

överstyrelsen föreslår att bidraget till ungdomsorganisationemas cen

trala verksamhet höjs med sammanlagt 1,4 milj. kr. 
Ungdomsorganisationema har för nästa budgetår hemställt om bidrag 

med sammanlagt 25 milj. kr. För att motsvara de ökade krav som ställs 
på organisationernas centrala verksamhet måste de personella resurserna 
successivt byggas ut. överstyrelsen anser att det är angeläget att ökade 
medel ställs till förfogande för fördelning mellan de organisationer som 
erhåller bidrag enligt de generella bidragsbestämmelserna ( + 1 300 000 

kr.). 
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Det belopp som överstyrelsen fördelar bland sådana mindre organisa

tioner som inte erhåller stöd enligt de generella bidragsreglerna är otill

räckligt. Allt fler organisationer söker bidrag ur dessa medel, som bör 

höjas till 300 000 kr. ( + 100 000 kr.). 

Furedraganden 

Som inledningsvis angivits är den rörliga delen av bidraget tili ung

domsorganisationens centrala verks<imhet beroende av bl. a. organisa

tionernas geografiska spridning i landets kommuner enligt en i bestäm

melserna angiven skala. Genom föriindringarna i kommunindelningen 

ger denna skala numera en nagot annan effekt på fördelningen av bi

draget mellan organisationerna än fallet var dä den infördes. Som jag 

anförde redan då förslag om bidragssystemet la<.les fram (prop. 1969: I 

bil. 10 s. 121) ankommer det på skolöverstyrelsen att före:;lå erforder

liga ändringar i beräkningsgrunderna, då förlindringar i kommunindel

ningen ger anledning till detta. Om sådant förslag föranleder ändring av 

ifrågavarande skala ankomrr:.er det på Kungl. Ivfaj:t «tt besluta därom. 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer, att 

Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksam

het för budget[1ret 1972/73 anvisa ett anslag av 7 100 000 kr. 

B 47. Bidrag tm ungdomsnrganisationcrnas lolrnfa verksamhet 

1970 /71 Utgiftl 

1971/72 Anslag 
1971/73 Förslag 

15 003 922 

17 500 000 

17 500 000 

1 Anslaget Bidrag till ungdomens fritidsverksamhct 

Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet utgår enligt 

kungörelsen (1971: 388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer. 

Berättigade till statsbidrag för lokal vcrks<1mhet är dels de ungdoms

organisationer som enligt 1 § i n1imnda kungörelse förklarats beriHtigade 

att erhålla bidrag under anslaget Bidrag till ungdomsorganisationernas 

centrala verksamhet, dock med undantag för de organisationer som är 

samarbetsorgan för andra organisationer, dels Sveriges rik:sidrottsförbund 

och övriga organisationer med organisationsstöd under nionde hun:d

titeln, vilka förut erhållit statsbidrag enligt kungörelsen (1954: 575) om 

statsbidrag till ungdomens fritidsvcrksamhet (upphävd genom 1971: 388). 

På förslag av skolöverstyrelsen beslutar Kungl. Maj:t om hur slor del 

av anslaget som skall kunna fördelas mellan andra ungdomsorganisatiG

ner som tilldelas visst stöd för sin centrala verksamhet av medel som 

står till överstyrelsens förfogande. 
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Statsbidraget fördelas mellan organisationernas lokalavdelningar i för

hållande till antalet bitlragsber~ittigande sammankomster. Med sadan 

sammankomst förstås en av lok<llavdclning planerad och anordnad sam

mankomst med minst fem deltagare i åldern 12 ---25 år som varat minst 

en timme. Bidraget utgår med 10 kr. för varje sammankomst. Om antalet 

sammankomster är så stort att det för bidrag tillgängliga anslagsbcloppet 

inte räcker till för ett bidrag om 10 kr. för varje sammankom~;t, skall 

bidraget per sammankomst nedsättas med vad som fordras för <-ttt 
det tillgängliga beloppet inte skall överskridas. 

Skolöverstyrelsen 

Det nya bidraget till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet 

kommer på grund av sin utformning och förenklade administration att 

medföra en ökning av antalet sammankomster. överstyrelsen uppskattar 

ökningen av antalet sammankomster under budgcHtret 197'2/73 till 

150 000 och föreslår därför en höjning av anslaget med 1,5 milj. kr. till 
19 milj. kr. 

Statens ungdomsråd 

Statens ungdomsrCtd har i skrivelse den 6 oktober 1971 redovisat 

sitt ställningstagande till resultatet av det utredningsarbete rörande det 

statliga stödet till fritidsverksamhet bland speciella ungdomsgrupper som 

utförts av en särskild av rådet tillsatt arbetsgrupp. över arbetsgruppens 

förslag lrnr r(tdet inhämtat remissyttranden från olika myndigheter och 
organisationer. 

I sin skrivelse har statens ungdomsråd mot bakgrund av det nämnda 

utredningsmatcrialet behandlat i huvudsak följande tre frågor, niimligen 
dels särskilda åtgiirder för handikappad ungdom, dels särskilda åtgärder 

för invandrarungdom, dels slutligen vilken myndighet som hör vara 

tillsynsmyndighet för anslagen till ungdomsverksamhet. 

Arbet~;gruppen föreslog bl. a. att det lokala stödet till fritidsverksam

hct med 10 kr. per sammankomst borde kompletteras med ett generellt 

extra stöd till sammankomster i vilka handikappad ungdom deltar. Stö

det borde vidare utsträckas att förutom ungdomsorganisationerna även 

gälla ungdomsverksamhet inom handikapporganisationerna. Statens ung

domsråd anser emellertid att detta förslag inte bör föranleda någon 

omedelbar åtgärd. Rådet anser att frågan om statens stöd till fritids

verksamhet bland handikappad ungdom bör utredas ytterligare inom 

rådet i samverkan med bl. a. statens handikappråd och handikapputred

ningcn. Rådet uttalar sitt stöd för den av skolöverstyrelsen i anslags

framställningen för budgetåret 1972/73 begiirda höjningen av anslaget 

till bidrag till de handikappades kulturella verksamhet. 

För invandrarungdomens del har arbetsgruppen betonat behovet av 

att kontakternl:!- mellan den svenska ungdomen och invandrarungdomen 
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förbättras och stärks. För att främja detta syfte föreslog arbetsgrup

pen att särskilda medel skulle ställas till förfogande för statens invand

rarverk som stöd åt fritidsaktiviteter bland invandrarungdom. Statens 
ungdomsråd uttalar för sin del att såväl samhället som ungdomsorgani

sationerna i sin reguljära verksamhet bör verka för förbättrade kon

takter. Rådet erinrar i detta sammanhang om resultatet av de under

sökningar rådet utfört i Malmö och Olofström samt om en av rådet 

planerad försöksverksamhet i Olofström rörande invandrarungdomen. 

Rådet hoppas att genom insatser av detta slag kunna medverka till för

bättrad planering inom kommuner och organisationer i fråga om anpass

ningsåtgärder för invandrarna. Mot denna bakgrund vill rådet inte ak

tualisera några nya anslagsformer. 

I sin skrivelse tar statens ungdomsråd slutligen även upp frågan om 

tillsynsmyndighet för anslagen till ungdomsverksamhet. Med hänsyn 

bl. a. till att folkbildningsbyrån i skolöverstyrelsen i samband med pla

nerna på att inrätta en vuxenutbildningsavdelning får en ändrad ställ

ning anser ungdomsrådet att en skyndsam utredning behövs för att 

åstadkomma en ökad samordning av ungdomsfrågoma. 

Föredraganden 

Den redovisning som statens ungdomsråd lämnat rörande sitt fortsatta 
utredningsarbete av det lokala stödet visar enligt min mening att utform

ningen av detta stöd kan behöva ö~·ervägas ytterligare, inte minst i fråga 

om statens stöd för ungdomsverksamhet bland invandrare och handikap

pade. Erfarenheterna av den reform som genomfördes våren 1971 bör 

emellertid avvaktas. Först när sådana erfarenheter finns och blivit när
mare bearbetade kan ställning tas till om behov föreligger att ändra 
eller komplettera nu gällande bidragsrcgler. 

Den av statens ungdomsråd aktualiserade frågan om utredning rö
rande ansvaret för ungdomsanslagen på myndighetsnivå är jag inte be

redd att ta upp i detta sammanhang. 
I avvaktan på närmare erfarenheter av medelsbehovet efter införan

det av de nya bidragsreglerna bör anslaget beräknas till ett oförändrat 
belopp av 17,5 milj. kr. Jag vill i detta sammanhang erinra om att 
Kungl. Maj:t den 16 april 1971 beslutat att ett belopp av högst 5 milj. 

kr. av allmänna arvsfondens medel budgetåren 1971/72 och 1972/73 får 

användas för försöksverksamhet med fritidsaktiviteter för barn före

trädesvis i åldrarna 7-12 år. Verksamheten skall utformas i samverkan 
mellan kommuner och ungdomsorganisationer jämte andra frivilliga 

sammanslutningar. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet 

för budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 
17 500 000 kr. 
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B 48. Bidrag till ungdomsledarutbildning 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

4 918 893 

5 100 000 

7 100000 

Reservation 

100 

163 111 

Bestämmelserna om bidrag till utbildning av ungdomsledare är intagna 

i kungörelsen (1971:388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer. Det 

för ungdomsledarbidrag tillgängliga beloppet fördelas mellan bidrags

berättigade organisationer på grundval av medlemsantal och geografisk 

spridning. Utbildningen skall bedrivas efter en av ungdomsorganisationen 

fastställd plan, som omfattar minst ett år. En organisation skall vidare 

i efterhand redovisa kostnader för verksamheten motsvarande minst 

150 % av beviljat bidrag. Under innevarande budgetår utgår samman

lagt 4,7 milj. kr. till utbiidning av ungdomsledare inom ett 50-tal organi

sationer. 

Av anslaget disponerar skolöverstyrelsen 200 000 kr. för s. k. instruk

törskonferenser, en årlig försökskurs i överstyrelsens regi och veckolånga 

kurser kring avgränsade ämnen. Vidare används 200 000 kr. för försöks

verksamhet med kvalificerad ungdomsledarutbildning. 

Skolöverstyrelsen 

Ungdomsorganisationerna har i olika sammanhang för s!;:olöverstyrel

sen dokumenterat sitt intresse för att ytterligare öka sina insatser bland 

barn och ungdom. Detta kan ske i form av eftermiddagsvcrksamhct 
bland barn i förskoleåldern, som integrerad ungdomsverksamhet för 
handikappade eller som intensifierat engagemang i internationellt ung

domsarbete. Kraven på välutbildade ledare ökar i takt med organisa

tionernas anpassning till utvecklingen och till ungdomarnas intresse för 
nya och annorlunda verksamhetsformer. Organisationerna har i sina 

medelsansökningar hemställt om 14,6 milj. kr. överstyrelsen betonar 
betydelsen av ökade resurser till ledarutbildning och föreslår en höjning 

av anslaget med 800 000 kr. till 5,9 milj. kr. 

Statens ungdomsråd 

I skrivelse den 30 november 1971 har statens ungdomsråd lagt fram 

förslag cm en ny utformning av grunderna för statens stöd tiil ungdorns

organisationernas ledarutbildning. Förslaget bygger på ett bctiinkande 

som utarbetats av en särskild arbetsgrupp inom statens ungdomsråd. 

över betänkandet har statens ungdomsråd inhlimtat remissyttranden från 

olika myndigheter och organisationer. 

I sin skrivelse behandlar statens ungdomsråd olika frågor om ung

domsledarnas betydelse för organisationerna, utbildningsbehov, ledar

utbildningens kostnader, ledarutbildningens storlek samt den principiella 
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och praktiska utformningen av det statliga stödet till ungdomsledarut
bildningen. 

Den föreslagna nya fördelningsmetoden innebär, att bidragsberättigad 
organisation skall erhålla bidrag i förhållande till antalet ledare i verk

samheten, varvid schablonm~issigt en ledare skulle berHknas för varje 
10-tal medlemmar i organisationen. 

Med avseende på bidraget till ledarutbildningen föreslås en ny defi
nition av begreppet bidragsberättigad organisation. För att få bidrag skall 
en organisation i minst 10 län redovisa sammanlagt minst 3 000 medlem
mar i [tldern 7-25 år. 

Vid bedömning av storleken av den bidragssumma som på angivna 
grunder bör fördelas mellan organisationerna, har ungdomsrådet utgått 
ifrån en beriikning av den totala kostnaden per utbildningsdygn. Med 
beaktande av kostnaderna för anordnande av kurser samt för resor och 
traktamenten har ungdomsrådet berliknat ett totalbelopp per dygn av 

120 kr. För handikapporganisation bör dock beloppet utgöra 155 kr. 
Till en början bör bidrag beräknas för :J4 utbildningsdag per år och 

led~\re. Det långsiktiga målet bör vara att det totala samhällsstödet, 
inkl. bidrag från kommun och landsting, uppgår till en utbildningsvccka 
per [1r och ledare. Det statliga stödet bör enligt förslaget inte överstiga 

90 ';-":; ;iv redovisade och godkiinda kostnader. 
I fråga om Jcdarutbildningsstödets utformning för bl. a. Riksförbun

det Kyrkans ungdom, vissa samarbetsorgan och elevorganisationer läg

ger ungdomsrådet fram särskilda förslag. 

På grund av att de nya beräkningsgrunderna i hög grad avviker från 
de nuvarande, leder de dels till behov av en anslagsförstärkning på ca 
5 milj. kr., dels till stora skillnader mellan olika organisationer i fråga 
om bidragsökningens relativa storlek. Med hänsyn härtill föresli'ir ung
domsrådet att ingen organisation för sin ledarutbildning budgetåret 
1972/73 skall få större ökning av sitt bidrag än som motsvarar 75 % 
av det belopp organisationen var berättigad till budgetåret 1970/71. 

För genomförande av den första etappen av den föreslagna reformen 
budgetåret 1972/73 har statens ungdomsråd på niimnda grunder beräk
nat ett medelsbehov av sammanlagt 6 810 000 kr. Innevarande budget
års anslag uppgår till 5 100 000 kr. Den av ungdomsrådet gjorda beräk

ningen innebär således, att medlen för bidrag till ungdomsorganisatio
nernas ledarutbildning skulle öka med (6 810 000--5 100 000=) 1710000 

kr. budgetåret 1972/73. 

Föredraganden 

I ett skede av snabba förändringar i samhället finns det ett stort behov 

av att ungdomen får stöd för sin sociala och kulturella utveckling genom 
organisationernas arbete. För att en organisation skall kunna fylla sin 
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uppgift är det av avgörande betydelse att den har tillgtmg till goda ledar

krafter som kan engagera medlemmarna i organisationens arbete. Orga
nisationerna är starkt beroende av medverkan av frivilliga ledare som 
arbetar på ideell grund. Det är framför allt genom korta ledarkurser som 

organisationerna kan ge dessa ledare den stimulans och de kunskaper 
som de behöver för sitt arbete. 

Statens ungdomsråd har i budgetarbetets slutskede redovisat förslag 
om en genomgripande omläggning av det statliga stödet till ungdoms
organisationernas ledarutbildning. Jag finner det värdefullt att ungdoms
rådet på detta sätt arbetat igenom frågor om organisationernas behov 

av ledarutbildning med hänsyn tagen ·till de krav och förväntningar som 
i dagens samhälle ställs på ungdomsorganisationerna. 

Statens ungdomsråds förslag innebär principiellt och praktiskt en 
mycket betydande omläggning av bidraget till ungdomsledarutbildningen. 
Vid ökning av det totala anslaget uppkommer i förhållande till nuva
rande bidrag bl. a. stora skillnader i de bidragsökningar som skulle 
komma olika organisationer till del. Stödet till ledarutbildning har vidare 
ett samband med annan bidragsgivning till vilket hänsyn bör tas vid ut
formning av nya regler. Bl. a. de nämnda frågorna bör övervägas i den 
närmare beredning som behövs, innan ställning kan tas till de framlagda 

förslagen i dess helhet. 
Även om en detaljerad genomgång av de framlagda förslagen nu ej 

kunnat ske, finner jag det angeläget att med anledning av ungdomsrådets 
förslag ta upp två väsentliga synpunkter på ledarstödet. Jag finner i 
likhet med rädet att behov föreligger av en väsentlig resursförstärkning 
för ändamålet. Dessutom bör hänsyn tas till det tidigare i många sam
manhang diskuterade och nu av ungdomsrådet aktualiserade kravet på 
att man vid fördelningen av bidraget skall ta hänsyn till medlemmar i 

åldersgruppen 7-11 år. 
Det är enligt min mening av stor betydelse att samhället för ungdoms

organisationcrnas medverkan, då det giU\er att intensifiera de organise
rade fritidsaktivitctcrna bland barn. Som nämnts under föregående an
slagspunkt har Kungl. Maj:t anslagit särskilda medel ur allmiinna arvs

fonden för en försöksverksamhet som tar sikte på att finna former i 
detta syfte för samverkan mellan kommuner och ungdomsorganisa

tioner jämte andra frivilliga sammanslutningar. 
För att ungdomsorganisationer med medlemmar i åldersgruppen 7-11 

år skall lrnnna på ett aktivt sätt engagera sig i den här avsedda försöks

verksamhetcn behövs ett ökat antal frivilliga ledare. Med hiinsyn till 
bl. a. detta ökade behov av ledarinsatser kan de motiv som hittills legat 
till grund för att avgränsa ledarstödet till åldersgruppen 12-25 år inte 
längre tillmiitas avgörande betydelse. Redan fr. o. m. nästa budgetår bör 
oavsett resultatet av en närmare prövning av statens ungdomsråds hela 
förslag i ledarfrägan även medlemmar i åldersgruppen 7-11 år med-
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räknas vid fördelning av bidrag till ungdomsorganisationernas ledarut
bildning. I övrigt bör nuvarande bidragsregler alltjämt tillämpas. 

Det medlemsantal som ligger till grund för bidragsfördelningcn ökas 
genom mitt förslag från ca 900 000 till 1 200 000. Ändringen medför 
väsentliga bidragsförbättringar för organisationen Unga örnar, scout
rörelsen samt ungdomsorganisationer inom frikyrko- och nyk.terhets
rörclserna. För att täcka det hiirigenom ökade medelsbehovet samt för 
att därutöver möjliggöra en allmän förbättring av ungdomsledarstödet 
beräknar jag en anslagsökning av 2 milj. kr. 

Arbetsmarknadsstyrelsen har genom cirkuHir den 19 oktober 1971 be
myndigat länsarbetsnämnderna att tillsammans med ungdomsorganisa
tioncr oi.:h kommuner anordna beredskapsarbete i form av ungdoms

ledararbete med yrkcstcori. Deltagare i detta beredskapsarbete skall bi
träda bl. a. en heltidsanstii!ld instruktör eller ombudsman i arbetet samt 
under en veckodag delta i teoretisk undervisning. För ändamålet har 
arbctsmarknadsstyrdscn ställt ett belopp av ca 3,9 milj. kr. till föns

arbetsnämndcrnas förfogande. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till ungdomsledarutbildning för budgetåret 1972/73 
anvisa ett reservationsanslag av 7 100 000 kr. 

B 49. Statens ungdomsråd 

1970 /71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

798 300 
1200000 

900 000 

Reservation 1 221 398 

Statens ungdomsråd har till uppgift att inom ramen för samhällets 
kultur- och fritidspolitik främja ungdomens sociala och personliga ut
veckling. Rådet skall särskilt såsom planerings- och utredningsorgan 
handlägga och utreda frågor om samhällets stöd till ungdomsorganisa
tionerna och om samhälleliga åtgärder för att bl. a. tillgodose ungdomens 
möjligheter till fritidsverksamhct. Rådet skall vidare bedriva försöks

verksamhet i frågor av central betydelse för ungdomsarbctet samt för
medla information i ungdomsfrågor. 

Rådet består av högst tolv ledamöter, som utses av Kungl. Maj:t. 

Ordföranden, vice ordföranden, två andra ledamöter samt rådets huvud
sekreterare ingår i rådets arbetsutskott. För samråd och kontakt med 
ungdomsorganisationerna finns ett representantskap. Rådet får tillsätta 
arbetsgrupper för bl. a. utrednings- och planeringsarbete och ledningen 
av försöksverksamhet. 
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Statens ungdomsråd 

Sedan statens ungdomsräd omorganiserats den l januari 1970 har 

verksamheten inriktats på dels att bygga ut kontakt- och samrådsfunk

tionerna med de departement, verk och myndigheter som berörs av ung

domspolitiska ställningstaganden samt med ungdomsorganisationerna, 

dels att utreda angelägna ungdomspolitiska frågor. 

Ungdomsrådet planerar att i fortsiittningen bl. a. ta upp frågan om 

ungdomsorganisationernas möjligheter att påverka samhället samt ut

formningen av statens stöd till ungdomsorganisationernas centrala verk

samhet. Ungdomsrådet ser det dessutom som en viktig uppgift att be

vaka frågan om hur ungdomen kan medverka vid planeringen av fritids

miljön. 

Ungdomsrådet har som en viktig uppgift att genom undersökningar 

och försöksverksamhet medverka till att ungdomsorganisationer och 

kommuner får förbättrade möjligheter att avväga sina insatser på ung

domsområdct. I detta syfte har en förstudie företagits bland ungdom i 

Malmö och Olofström. På grundval av bl. a. resultatet av denna under

sökning kommer försöksverksamhet att genomföras dds i Köping, Möln

dal och Östersund med syfte att finna former för ökad samverkan mel

lan ideellt ungdomsarbete och kommunal friti<lsverksamhct, dels i Olof

ström bland invandrarungdom. 

Ungdomsrådet betonar behovet av att ökade medel ställs till förfo

gande för förstärkning av rådets kansli. 

Anslaget bör för nästa budgctär föras upp med l 808 000 kr. (+608 000 

kr.). 

Föredraganden 

Statens ungdomsråd har efter omorganisationen i hög grad vidgat sitt 

arbetsfält. Flera utredningar har genomförts och resulterat i förslag till 
Kungl. Maj:t. Rådet har vidare visat sig ha en v~isentlig uppgift som 
samordnings- och informationsorgan i ungdomsfrågor. Efter vissa för
beredande undersökningar kommer rfadct att - i samarbete med vissa 

organisationer och kommuner -- genomföra en försöksverksamhet i 

syfte att finna nya möjligheter för ett effektivare ungdomsarbete. 

En betydande reservation har uppkommit under anslaget. Jag anser 

därför att en fortsatt utveckling av rådets arbete skall vara möjlig liven 

med en viss begränsning av anslaget nästa budgetår. Jag beräknar an

slaget till 900 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens ungdomsråd för budgetåret 1972/73 anvisa ett 
reservationsanslag av 900 000 kr. 
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B 50. Bidrag tm hemgårdsrörelsen 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

325 000 

225 000 
225 000 

105 

Anslaget utgår till Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgårdar för 

förbundets centrala verksamhet och ledarutbildning. 
T. o. m. budgetåret 1970/71 avsåg bidragsgivningen även de i huvud

sak med kommunala medel finansierade hemgårdarnas lokala verksam
het (prop. 1969: 1 bil. 10 s. 130, SU 1969: 43, rskr 1969: 129). 

Skolöverstyrelsen 

Anslaget föreslås oförändrat för budgetåret 1'772/73. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag 
hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till hemgårdsrörelsen för budgetåret 1972/73 an
visa ett anslag av 225 000 kr. 

B 51. Bidrag till folkbibliotek 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

7 393 216 

6 821 000 

6 324 000 

Reservation 39 483 

Efter omläggning av stödet till de kommunala folkbiblioteken genom 
beslut av 1965 års riksdag (prop. 1965: 50, SU 1965: 124, rskr 1965: 313) 

har de direkta statliga insatserna för främjande av folkbiblioteksväsen
det inriktats i första hand på stöd till utvecklingsverksamhct i ett be
gränsat antal kommunala enheter i anslutning till den pågäcndc indel
ningen i kommunblock. Bidrag till sådant utvccklingsarbete kan utgå 
under en tid av längst fem år och utgöra högst 50 % av kostnaderna för 
en allmän höjning av biblioteksstandarden inom ett kommunblock. Till
delningen av bidrag skall grunda sig på en Jängsiktig utvecklingsplan, 

som görs upp i samråd med skolöverstyrelsen. 
Enligt kungörelsen (1966: 108) om statsbidrag till länsbibliotck och 

lånecentraler (ändrad senast 1971: 125) utgår statsbidrag till 20 länsbib

liotek med högst 70 000 kr. till vart och ett, varjämte vissa tilläggsbidrag 
kan utgå. I fyra län fungerar stifts- och Iandsbiblioteket som länsbihlio
tek och erhåller härför ett särskilt statsbidrag av högst 40 000 kr. Till 
var och en av lånecentralerna i Stockholm och Malmö utgår bidrag med 
150 000 kr. för år. Bidraget till lånecentralen i Umeå utgår med 100 000 

kr. för år. 
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Ur förevarande anslag utgår vidare bidrag till biblioteksverksamhct 
för sjömän, Sigtunastiftelsens bibliotek, Tornedalens bibliotek och bib
lioteksverksamhet bland svenskar i utlandet. Slutligen täcks Liven vissa 
kostnader för bibliotekarieutbildning av medel från anslaget. 

1971/72 

1. Utvecklingsverksamhet 
m.m. 3 950 000 

2. Länsbibliotek 1500000 
3. Länsverksamhet vid stifts-

och landsbibliotekcn 160 000 
4. Lånecentraler 350 000 
5. Biblioteksverksamhct för 

sjömän 356 000 
6. Sigtunastiftelscns bibliotek 

och klipparkiv 6 500 
7. Tomedalens bibliotek 78 000 
8. Bibliotcksverksamhet bland 

svenskar i utlandet 19 500 
9. Bibliotekarieutbildning 401 000 

6 821000 

Skolöverstyrelsen 

Beräknad Undring 1972/73 

Skolöver
styrelsen 

+1 650000 
+ 450 000 

+ 80000 
+ 180 000 

+ 50 500 

+ 500 
of. 

of. 
311 000 

+2100 000 

Dcpartcmcnts
chefen 

-250 000 
of. 

of. 
+ 50 000 

+ 14 000 

of. 
of. 

of. 
-311 000 

-497 000 

1. Med utgången av kalenderåret 1970 hade den nya bidragsformen 
för ut v e c kl in g s verksam h c ten verkat i fem år och de tio 
första utvecklingsbiblioteken avslutat sin utvecklingsperiod. En utvärde
ring av de resultat som uppnåtts pågår f. n. inom överstyrelsen. Med 
hänvisning till departementschefens uttalande i statsverkspropositionen 
för budgetåret 1971 /72 avser överstyrelsen att fortsättningsvis inte öka 
antalet utvccklingsbibliotek utöver ett fcmtontal. 

Efterfrågan på bidrag för särskilda lokala initiativ har ökat kraftigt. 
Bidragen avser främst anskaffande av speciell utrustning eller försök 
med ny verksamhctsgren och är friimst avsedda att utgöra en stimulans 
för biblioteken i de mindre kommunerna. Vid bidragsgivningen beaktar 

överstyrelsen särskilt behovet av stöd till biblioteksverksamhet på det 
sociala området, stöd till biblioteksverksamhet inom glesbygdsområden, 
stöd till invandrarnas bokförsörjning och stöd till musik- och konstverk

samhet i anslutning till bibliotek. 

När det gäller punktbidrag avseende biblioteksverksamhet i glesbygd 

har det visat sig att bokbussar utgör det verksammaste medlet för gles
bygdens bokförsörjning. Där bokbussar använts har bokutlåningen fler
faldigats, inte minst genom att bokbussen nått ut till människor som 
aldrig tidigare använt sig av bibliotek. Hittills har det dock endast varit 
relativt välställda kommuner eller kommuner med utvecklingsbidrag 

som haft möjlighet att anskaffa bokbuss. För att effektivt förbättra gles
bygdens bokförsörjning är det nödvändigt att liberalisera bidragsvill-
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koren och lämna bidrag utan motprestation till sådana kommuner som 
inte har ekonomiska resurser att göra en egen insats. Eftersom många 
glesbygdskommuner har svag ekonomisk bärkraft måste bidrag till bok
bussverksamheten ges hög prioritet vid dispositionen av tillgängliga 

medel för punktinsatser. 
I princip har det lokala biblioteket skyldighet att svara för bokför

sörjningen till samtliga invånare i kommunen. Det står dock klart att 
biblioteken i framför allt de mindre kommunerna ställs inför stora 
svårigheter när det gäller såväl urval som förvärv av litteratur på in
vandrarspråken. överstyrelsen finner det därför angeläget att stödja de 
kommuner som har uppenbara svårigheter att klara bokförsörjningen 
för invandrarna. 

överstyrelsen uppskattar ökningen av medelsbchovet till 1 650 000 kr. 
2. Samtliga I än s bi b I i o t c k har fått en avsevärt större arbets

börda genom det litteraturbehov som uppkommit genom invandringen, 
den vidgade vuxenundervisningen och den decentraliserade universitets
utbildningen. Samtidigt är överstyrelsen i sitt arbete med rådgivning, re
kommendationer och anvisningar till de lokala biblioteken starkt bero

ende av länsbibliotekcns direkta medverkan. överstyrelsen föreslår att 
statsbidraget höjs med 40 000 kr. per länsbibliotek och år den 1 januari 

1973. Medelsbehovet ökar härigenom med 400 000 kr. för budgetåret 
1972/73. I samband med höjningen bör enligt överstyrelsen tilläggsbi
dragen slopas i sin nuvarande form. I stiillet bör ett belopp av 200 000 
kr. användas till försöksverksamhet på länsplanet. 

3. överstyrelsen föreslår att bidraget till stifts- och I an d s bi b
l i o te k en s I än s verksam h e t höjs med 40 000 kr. per bibliotek 
från den 1 januari 1973, vilket medför ett ökat medelsbehov av SO 000 
kr. för budget[1ret 1972/73. 

4. överstyrelsen anser att kostnaderna för I å n e c e n t r a I e r n a s 
verksamhet helt bör täckas med statliga medel. överstyrelsen är emeller
tid inte nu beredd att förorda någon automatiskt verkande regel utan 
finner att bidraget bör ha karaktären av ett fast anslag. Genom att 
bidragen fri'tn den 1 januari 1972 höjts till 150 000 kr. för lånecentralerna 
i Malmö och Stockholm ökar medelsbehovet sammanlagt med 50 000 kr. 
för budgetåret 1972/73. Därutöver beräknar överstyrelsen, med beaktan

de bl. a. av antalet lån som expedierats av lånecentralerna, att bidragen 
bör ökas med ytterligare 130 000 kr. så att höjningen sammanlagt blir 
180 000 kr. 

5. Enligt avtalet mellan skolöverstyrelsen och Göteborgs kommun 
angående drift och finansiering av bi b I i o te k s verksamhet för 
s j öm än skall staten bekosta alla med verksamheten förenade kost
nader. överstyrelsen föreslår en höjning av bidraget med 50 500 kr. 

6. överstyrelsen föreslår att bidraget till verksamheten vid Sig tu n a

s t i f t c 1 s c n s bi b I i o te k inte vidare tas upp under anslaget till 
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folkbibliotek. överstyrelsen finner att kostnaderna för biblioteket i dess 

egenskap av filial till Märsta folkbibliotek helt hör täckas av Märsta 

kommun. 

Kungl. Maj:t har för verksamheten vid stiftelsens klipparkiv ställt 

ett belopp av högst 7 000 kr. till stiftelsens förfogande. Stiftelsen an

håller om ett årligt anslag på 8 000 kr. överstyrelsen föreslår, att stiftel

sen för budgetåret 1972/73 erhåller 7 000 kr. för verksamheten vid 
klippar kivet. 

9. Fr. o. m. budgetåret 1972/73 avses ut bi 1 d ni n gen av bi b 1 i o

t ekar i c r bli förlagd till en särskild bibliotekshögskola i Borås, sam

tidigt som överstyrelsens motsvarande utbildning kommer att upphöra. 

överstyrelsens medelsbehov minskas därigenom med 311 000 kr. 

Ur anslagsposten har förutom kostnaderna för biblioteksskolan även 
betalats utgifter för kortare bibliotekskurscr avseende såväl grund

utbildning av deltidsanställd bibliotekariepersonal som fortbildning inom 

biblioteksområdet. överstyrelsen föreslår att 90 000 kr. ställs till över

styrelsens förfogande för dessa ändamål under budgetåret 1972/73 i av

vaktan på en definitiv lösning av såväl den deltidsanstiillda bibliotekarie
personalens utbildning som fortbildningsvcrksamhctcn. 

Departementschefen 

Det mest betydande bidragsändamålet under detta anslag avser stöd 
åt folkbibliotekens utvecklingsverksamhet. Detta stöd har utgått till 

vissa utvalda bibliotek sedan budgetåret 1965/66, då det tidigare all
männa bidraget till folkbibliotcksvcrksamhcten upphörde. Hittills har 25 
kommuner kommit i åtnjutande av utvecklingsstöd. Vid utgången av år 
1971 har elva av dessa avslutat den femåriga utvecklingsperiodcn med 
statsbidrag. Avsikten iir att erfarenheterna från utvccklingsverksamheten 
bl. a. genom den utvärdering som sker i skolöverstyrelsen skall komma 

folkbiblioteksväscndet i dess helhet till godo. 
Med hänsyn till den omfattning försöksvcrksamheten redan uppnått 

i kommuner av olika struktur räknar jag inte med att statsbidrag 

fr. o. m. nästa budgetår skall börja utgå till några ytterligare kommuner 

för utvecklingsverksamhet på bibliotcksområdet. Då samtidigt nu ut

g[tende bidrag till vissa kommuner enligt de tillämpade bestämmelserna 

kommer att upphöra eller minska frigörs vissa bidragsmedcl. Härigenom 

bör möjligheterna att stödja olika lokala initiativ öka väsentligt Jag be

räknar att, efter en viss minskning under nästa budgetår att det totala 

beloppet för utvccklingsverksamhet, ca 1 milj. kr. skall bli tillgängliga 

för olika punktinsatser. Inom denna ram bör utrymme finnas för visst 

stöd till bl. a. biblioteksverksamhet inom glesbygdsområden, i första 

hand genom bokbussar, och för bokförsörjningen bland invandrare. 

Mcdelsbehovet för lånecentralerna ökar med 50 000 kr. som en följd 
av sedan föregående år beslutad ökning av bidragen till lånecentralerna 
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i Malmö och Stockholm. För biblioteksverksamheten för sjömän beräk
nar jag en bidragsökning av 14 000 kr. Bidraget till Sigtunastiftelsen bör 
i fortsättningen avse stiftelsens klipparkiv. 

Utbildningen av bibliotekarier vid skolöverstyrelsens biblioteksskola 
upphör med utgången av innevarande budgetår i samband med att en 
särskild bibliotekshögskola inrättas i Borås. Därigenom bortfaller medcls
behovet för nämnda utbildning under detta anslaG. I enlighet med skol

överstyrelsens förslag har däremot medel för nästa budgetår beräknats 
under anslaget för vissa kortare bibliotekskurser. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag att medelsbehovet 
under detta anslag minskar med sammanlagt 497 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till folkbibliotek för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

reservationsanslag av 6 324 000 kr. 

B 52. Bidrag till förefäsningsvcrksamhet m. m. 

1970 /71 Utgift 
1971 /72 Anslag 
197'.2/73 Förslag 

2 490000 

2490 000 
2 490 000 

Bestämmelserna om stödet till föreläsningsverksamheten återfinns i 
kungörelsen (1963: 463) om statsbidrag till det fria och frivilliga folk
bildningsarbetet (omtryckt 1970: 329, ändrad senast 1971: 341). 

Statsbidrag utgår för föreläsningar anordnade av länsbildningsförbund, 
lokal föreläsningsförcning, studieförbund eller till studieförbund ansluten 
lokal avdelning för föreläsningar som är avsedda att meddela allmän 
och medborgerlig bildning. 

Statsmcdel får tas i anspråk för l1ögst tre f.iärdede.Jar av det belopp, 
som under budgetåret utbetalas i arvoden, resckostnadsersättningar och 
traktamenten till samtliga föreläsare i riket. Till föreläsningsverksamhct 
för handikappade kan bidrag utgå för hela kostnaden inom ramen för 
ett sammanlagt belopp av 100 000 kr. 

Som villkor för bidrag till föreläsning gäller bl. a. att denna skall 
vara offentlig, 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 för
medling av föreläsningar och som fastställer och utbetalar ersättningarna 
till föreläsarna. 

Förutom bidraget till föreläsningskostnaderna utgar från detta anslag 
bidrag till den centrala förefäsningsbyrån samt till länsbiltlningsförbun
tlen och Folkbildningsförbundet. 
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1. Allmän föreläsningsverk-
samhet 

2. Förcläsningsverksamhet för 
handikappade 

3. Folkbildningsorganisatio-
nernas förefäsningsbyrii 

4. Länsbildningsförbunden 
5. Folkbildningsförbundet 

Skolöverstyrelsen 

1971/72 

1800000 

100 000 

240 000 
328 000 
22 000 

2 490 000 

Beräknad ändring 197217] 

Skolövcr
~tyrdscn 

+275 000 

+ 50 000 

+ 50000 
of. 
of. 

+375 000 

Departement.,~ 
.:hcfen 

of. 

of. 

of. 
of. 
of. 

of. 

1. Folkbildningsorganisationernas föreläsningsbyrå hemställer om en 
ökning av anslaget för allmän förcläsningsverksamhet med 1600000 kr. 

till 3 400 000 kr. för att diirigenom återföra anslaget till 1963 års nivå 
och möjliggöra anordnandet av ca 30 000 föreläsningstimmar. Denna 
ökning anses väl motiverad framför allt med tanke på folkbildnings
organisationernas möjligheter att nå stora grupper i samhället med in

formation, speciellt i samband med kulturarrangemang. För detta ända
mål är föreläsningen ett synnerligen användbart instrument. 

Skolöverstyrelsen delar föreläsningsbyråns bedömning av medelsbe
hovet men föreslår liksom föregående år en successiv höjning. För bud
getåret 1972/73 föreslås en ökning med 275 000 kr. 

3. Föreläsningsbyrån hemställer om en höjning av bidraget till 395 000 
kr. Byråns omkostnader har främst stigit genom ökade löner och sociala 
omkostnader och genom anskaffande av ändamålsenliga arbets- och 
arkivlokaler. 

överstyrelsen finner det angeläget att ett ökat bidrag ges till täckning 
av dessa utgifter och föreslår att anslaget höjs med 50 000 kr. till 
290000 kr. 

4. övc.rstyrclsen förordar oförändrat belopp till bidrag till fänsbil<l
ningsfö::bunden i avvaktan på förslag av kulturrådet angående liins

bildningsförbundens uppgifter. 
5. Folkbildningsförbundct anhåller om en höjning av statsbidraget till 

75 000 kr. 
Skolöverstyrelsen betraktar förbundets verksamhet som samarbets

organ för folkbildningsarbetet som mycket betydelsefull, men förordar 

oförändrat bidrag för budgetåret 1972/73. 

Departementsclzef en 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer, att 

Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till föreläsningsverksamhet m. m. för budgetåret 

1972/73 anvisa ett anslag av 2 490 000 kr. 
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B 53. Bidrag till speciella folkbildningsåtgärder 

1970/71 Utgift 498 519 Reservation 218 660 

1971 /72 Anslag 500 000 

1972/73 Förslag 500 000 

Ur anslaget utgår bidrag till tidskrifterna Folkbildningsarbetet, Studie

kamraten, Samefolket, Zigenaren samt till en taltidning för kulturin

formation för blinda. Vidare disponerar skolöverstyrelsen vissa medel 

för fördelning dels till kurs- och konferensverksamhet av mera speciell 

natur, dels till försöksverksamhet och undersökningar inom folkbild

ningsarbetet. Slutligen finns särskilda medel för musikpedagogiskt ut

vecklingsarbete, vilket företrädesvis avser kompetenskurser för folkbild

ningsorganisationernas musikcirkelledare och förare engagerade inom 

den kommunala musikstudieverksamheten. 

1971/72 Ber<iknad ändring 1972/73 

Skolövcr~ Departements-
sLyrclscn chefen 

1. Utgivande av tidskrifter 134 000 + 5 000 of. 
2. Kurs- och konferensverk-

samhet 126 000 +26 000 of. 
3. Försöksverksamhet och 

undersökningar inom folk-
bildningsarbetet 20 000 of. of. 

4. Musikpedagogiskt utveck-
lingsarbete 220 000 of. of. 

500 000 +31000 of. 

Skolöverstyrelsen 

1. överstyrelsen föreslår en ökning av bidraget till tidskriften Zigena

ren med 5 000 kr. till 20 000 kr. 

2. Ilidraget till kurs- och konfcrcnsvcrksamhet bör höjas med hiin

syn till ökade kostnader för de fortlöpande kontakterna med organi
sationerna på fo1kbildningsornr:ldct. 

Departementschef en 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer, att 
Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till speciella folkbildningsutgärder för budgetåret 

1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 500 000 kr. 

B 54. Bidrag till Centralförbundet för alkohol· och narkotikaupp· 
lysning 

1970/71 Utgiftl 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

1 475 000 

1 511 000 

1 511 000 

Reservationt 

1 Anslaget Bidrag till Centralförbundet för nykterhetsundervisning 
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Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har 
bl. a. till uppgift att främja saklig upplysning om verkningar på individ 
och samhälle av alkohol- och narkotikabruk och därmed sammanhäng

ande frågor vid skolor och andra utbildningsanstalter samt vid militär
förband. Verksamheten omfattar vidare information till olika samhälls
funktionärer inom nykterhetsvården samt en mångförgrenad upplys
ningsverksamhet bland allmänheten. Verksamheten har i första hand 
formen av föreläsningsförmedling, kursverksamhet och utarbetande av 
undervisnings- och informationsmatcrial. 

Centralförbundets styrelse består av tolv ledamöter. Kungl. Maj:t 
utser en ledamot, tillika ordförande, skolöverstyrelsen fem ledamöter 

samt förbundets ombudsförsamling, som är sammansatt av företrädare 
för 22 olika organisationer, sex ledamöter. Kostnaderna för verksam
heten täcks i huvudsak genom förevarande anslag. 

Skolöverstyrelsen 

Överstyrelsen föreslår sammanlagt en höjning av anslaget med 261 000 
kr. till 1 772 000 kr. Därav beräknas 61 000 kr. för kostnadsstegringar i 
verksamheten och 100 000 kr. för intensifiering av kurs- och konferens
verksamheten för att nå angelägna grupper, t. ex. ungdomsledare, lärare 
och föräldrar. 

Då förbundet i ökad utsträckning vänder sig till olika ungdomsgrup
per behöver publicerings- och föreläsningsverksamhcten intensifieras. 
Härför beräknas ett ökat medelsbehov av 100 000 kr. 

Departementschefen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer, att 
Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotika

upplysning för budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsan
slag av I 511 000 kr. 

B 55. Bidrag till nykterhetsorganisationer m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

2 768 379 

2 742 000 

2 742 000 

Reservation 77 774 

I enlighet med de grunder som angetts i prop. 1954: 155 angående 
bl. a. undervisning och upplysning i alkoholfrågan (SäU 1954: 5, rskr 
1954: 314) utgår ur förevarande anslag bidrag till nykterhetsorganisatio
nerna bl. a. i form av s. k. grundhidrag. Detta utgår dels till fyra s;:.m
arbetsorgan med vissa fixerade belopp, dels till enskilda organisationer 
med belopp, som står i viss relation till organisationens medlemsantal. 
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Dessutom disponeras medel för speciella bidrag avseende olika former 
av upplysnings- och propagandavcrksamhet. Bidrag av detta slag för

delas av skolöverstyrelsen efter ansökan i varje särskilt fall. I regel ut

går bidrag med högst hälften av kostnaderna för den planerade verk
samheten. 

Bidrag utgår för anställande av instruktörer för upplysning i alkohol

frågan på heltid eller deltid i de sammanslutningar och med de belopp 

som överstyrelsen bestämmer. 

Ur anslaget utgår bidrag till internationella byrån i Lausanne för 

alkohol- och narkotikafrågor och till organisationskostnaderna för Riks

förbundet mot alkoholmissbruk. Skolöverstyrelsen disponerar dessutom 

26 000 kr. för nykterhetsfrämjande verksamhet samt 400 000 kr. för 
upplysningsverksamhet i alkoholfrågan inom ungdomsorganisationerna. 

Budgetåret 1971/72 har anslaget fördelats på olika ändamål på föl
jande sätt. 

1. Grundbidrag till nykterhetsorganisationcr m. fl. 
2. Speciella bidrag 
3. Bidrag till instruktörer för upplysning i alkoholfrågan 
4. Bidrag till internationella byrån i Lausannc 
5. Till skolöverstyrelsens disposition för nykterhetsfrämjande 

verksamhet 
6. Bidrag till Riksförbundet mot alkoholmissbruk 
7. Bidrag till upplysningsverksamhet i alkoholfrågan inom ung

domsorganisationema 

Sko!öl'erstyrelsen 

690 000 
900 000 
682 000 

9 000 

26 000 
35 000 

400 000 

2 742 000 

Grundbidraget till nyktcrhetsorganisationcrna har kraftigt urholkats 
genom kostnadsstegringar. överstyrelsen föreslår därför en höjning av 
medlen för nästa budgetår med 200 000 kr. till 890 000 kr. 

Medlen för instruktörsbidraget bör höjas med 7 000 kr. till 30 000 kr. 
per instruktör och år med tanke på att anslagsposten varit oförändrad 
sedan budgetåret 1967 /68. Den sammanlagda ökningen av medclsbcbo
vet uppgår till 188 000 kr. 

Medel för upplysningsverksamhet i alkoholfrågan inom ungdomsorga

nisationerna beräknades första gången för budgetåret 1970/71. De an
visade medlen har påtagligt stimulerat intresset för alkoholfrågor inom 

ungdomsorganisationer utanför nykterhetsrörelscn. Medlen är nu otill

räckliga med tanke på behovet inom de ungdomsorganisationer som 

skulle kunna bedriva verksamhet av detta slag. Under budgetåret 1970/71 

sökte 23 ungdomsorganisationer bidrag till ett sammanlagt belopp av 

1 800 000 kr. överstyrelsen föreslår därför att medlen för ändamålet 

ökas med '.!00 000 kr. till 600 000 kr. 

överstyrelsens förslag innebär sammanlagt en höjning av anslaget med 

598 000 kr. till 3 340 000 kr. 
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Departemcntschefcn 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer, att 

Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till nykterhetsorganisationer m. m. för budgetåret 

1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 2 742 000 kr. 

B 56. Bidrag tiU de handikappades kulturella verksamhet 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

3 002 245 

3 595 000 
4000000 

Från anslaget utgår bl. a. bidrag till De blindas förening (DBF) för 
framställning av talböcker, dels för föreningens allmänna biblioteksverk
samhet, dels för att tillgodose behovet av studielitteratur för synskadade 
universitetsstuderande. Ifrågavarande verksamhet leds av en biblioteks
styrelse med sju ledamöter. 

Från anslaget utgår vidare bidrag till konsulentverksamhet av försöks
karaktär avseende studie- och ungdomsverksamhet bland handikappade. 

En del av anslaget står vidare till skolöverstyrelsens förfogande för för
delning efter prövning i varje särskilt fall till kurs- och studicverksam
het, fritidsverksamhet, ungdomsledarutbildning m. m. Slutligen utgår 
från anslaget bidrag till tolkar för döva, till utbildningskurser för tolkar 
för döva, till framställning av lättläst och ordförenklad litteratur för 
vis.sa handikappgrupper, till framställning av blindskrifter genom Tomte
bodaskolans försorg samt till undervisning i mim vid statens dansskola. 

1971/72 Beräknad lindring 1972/73 

Skolöver- Departements-
styrelsen chcfrn 

+ 200 ooo I I. Konsulentverksamhet 400 000 
2. Kurs- och studieverksam-

het ro. m. 882 000 + 675 000 
3. Bidrag till De blindas för-

ening för bibliotekswrk-
sam het 1540000 + 490 500 

4. Framstfölning av studie-
!ilteratur för synskadade 

+ 30 000 
+420 000 universitetsstudcrande 220 000 

5. Framställning av TRU-
material för synskadade 30 0()() + 30 000 

6. Bidrag til\ framsfä\lning 
av blindskrifter vid Tom-
tebodaskolan 93 000 + 35 000 

7. Framställning av lättUist 
litteratur 175 000 + 200 000 

8. Tolkar för di._)v:i och tolk-
utbildning 200 000 + 100 000 
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9. Ersättning till televerket 
för avgiftsbcfriclsc för 
vissa blinda + 40000 + 40 000 

10. Bidrag till statens dans-
skolas undervisning i mim 
m.m. 55 000 + 40 000 - 55 000 

11. Estetisk verksamhet + 50 000 

3 595 000 +1 890 500 +405 000 

Skolöverstyrelsen 

1. överstyrelsen föreslår att medlen för konsulentverksamhet ökas 

med 200 000 kr. för inrättande av fem nya konsulenttjänster. 
2. Medlen för kurs- och studieverksamhet m. m. fördelas mellan han

dikapporganisationerna och ungdoms- och folkbildningsorganisationerna 

för verksamhet bland handikappade. Ungdomsorganisationerna har krävt 
ett ökat stöd för att kunna integrera handikappade ungdomar i sin 

verksamhet i större utsträckning än hittills. 
överstyrelsen avser att också i fortsättningen ge bidrag till den för 

handikapporganisationerna gemensamma informationsverksamhet som 
bedrivs av Handikapporganisationernas ccntralkommitte (l-TCK). 

3. överstyrelsen utreder f. n. formerna för stödet till De blindas för
enings biblioteksverksamhet. Utredningen är inte avslutad. För verksam
het i nuvarande former beräknar överstyrelsen, att medclsbehovet ökar 
med 490 500 kr. 

4. Medlen för framställning av studielitteratur för synskadade univer
sitetsstuderande bör höjas med 30 000 kr., vilket motiveras av höjda 
löner och omkostnader. 

5. TRU undersöker f. n. frågan om anpassat TRU-material för olika 
handikappgrupper. Materialframställning för ytterligare två kurser för 
synskadade beräknas medföra en ökning av medclsbehovct på 30 000 kr. 

6. För att möjliggöra en breddning av urvalet av tillgänglig fack- och 
skönlitteratur i blindskrift föreslår överstyrelsen en ökning av medlen 
till framställning av blindskrifter vid Tomtebodaskolan med 35 000 kr. 

7. Medlen används till framställning av dels bearbetad och nyskriven 
litteratur för vuxna lässvaga, dels framställning av böcker med stor stil 
för synsvaga. överstyrelsen föreslår en ökning av medlen med 200 000 
kr. för att kunna genomföra en kraftig satsning på lättläst litteratur i 

samarbete med bokförlagen. 
8. Medlen till tolkar för döva och tolkutbildning föreslås höjda med 

100 000 kr. Medlen används dels till arvoden för tolkar verksamma inom 
folkbildningsarbetet och dels till utbildning av teckenspråktolkar. 

10. överstyrelsen föreslår en höjning med 40 000 kr. av medlen till 
mimutbildningen för döva och utvecklingsstörda vid statens dansskola. 

11. överstyrelsen föreslår försök med olika former av skapande verk
samhet bland hörselskadade, synskadade och psykiskt utvecklingsstörda. 

Till denna försöksverksamhet erfordras 50 000 kr. 
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Departementschefen 

Anslaget bör höjas med ett sammanlagt belopp av 405 000 kr. 
Ersättning till televerket för befrielse för vissa blinda från den sär

skilda ljudradioavgiften utgår innevarande budgetår från anslaget Ersätt
ning för viss rundradioverksamhet. Medel för ändamålet bör nästa 
budgetår beräknas under detta anslag. 

Medelsbehovet nästa budgetår för statens dansskolas undervisning i 
mim m. m. beaktas vid beräkningen av anslaget till statens dansskola. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till de handikappades kulturella verksamhet för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett anslag av 4 000 000 kr. 
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d) utbildning inom kulturområdet 

B 57. Akademien för de fria konsterna med konsthögskolan: 
Utbildningskostnader 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

3 284 831 

3198 000 
4021000 

Akademien för de fria konsterna har överinseende över konsthög
skolan. Till akademiens uppgifter hör bl. a. att göra framställning om 
anslag till högskolans verksamhet. 

Konsthögskolan omfattar en målarskola, en skulpturskola, en skola 
för grafisk konst och en arkitekturskola. Dessutom hör till högskolan 
ett institut för materialkunskap och en atelje för monumentalmålning 
och dekorativ konst. Sedan budgetåret 1965/66 har skolan bedrivit viss 
konservatorsutbildning. Högskolan har även verksamhet för vidareut
bildning av konstnärer. 

Antalet elever höstterminen 1971 uppges vara 254. 

De särskilda sakkunniga, konstnärsutbildningssakkunniga, som tillkal

lats för att utreda med konstnärsutbildningen sammanhängande frågor 
har avgivit sitt huvudbetänkande (SOU 1970: 66) Högskolor för konst
närlig utbildning. Betänkandet har rcmissbchandlats och bereds nu inom 

utbildningsdepartementet. 

1971/72 

Personal 
Lärar- och assistentpersonal 28 
övrig personal 19 

47 
Anslag 
Lönekostnader 2 269 000 
Sjukvård 1 300 
Reseersättningar 14000 

därav utrikes resor 6 000 
Lokalkostnader 717 000 
Expenser 121 700 

därav engångsutgifter 
Ersättning för mistade hyres-

intäkter 75 000 

3198 000 

Akademien för de fria konsterna 

1. Löne- och prisomräkning 792 000 kr. 

Bcr[iknad ändring 1972/73 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

Konst
akademien 

+3 
+1,5 

+4,S 

898 600 
400 

10 000 
+4000 

518 000 
90 000 
+20000 

35 000 

+1552 000 

Dcpartcments
chefen 

of. 
of. 

of. 

+298 500 
+ 500 
+ 2000 

of. 
+sos ooo 
+ 9000 

+ 5000 

+823000 
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2. L cdn ingen av verksamheten vid konsthögskolan utövas av en 
direktör. Direktören, som bör vara en framstående konstnär, utses för 

en tid av tre år av akademien bland de kandidater som förarrådet före
slagit. Till direktören utgår ett årligt uppdragstillägg, som uppgår till 

6 588 kr. om direktören har tjänst vid högskolan och annars till 9 876 kr. 
Med hänvisning till den ökade arbetsbördan föreslår akadmien att en 

arvodestjänst som direktör inrättas då den nuvarande direktörens man
dattid löper ut den 1 juli 1972. Med arvodestjänsten bör vara förenad 
viss undervisningsskyldighct, i princip uppgående till hälften av vad 

som åvilar professor vid konsthögskolan (-1-96 571 kr.). 
3. För u n d e r vi s n in ge n vid konsthögskolan föreslås vissa för

sfarkningar i form av assistenter och arvodesanställd personal. 

För arkitekturskolans del begärs medel för att halvtidstjänsten som 
assistent till professuren i arkitekturhistoria skall kunna ökas ut till en 
heltidstjänst. Vidare föreslås ytterligare en tjiinst som assistent till pro
fessuren i arkitektur. 

Halvtidstjänsten som assistent vid monumentalskolans plastverkstad, 
d~ir man bedriver en omfattande försöksverksamhet med nya material 

m. m., bör bytas ut mot en heltidstjänst. Vidare föreslås att assistent
t.iänster inrättas vid skolan för grafisk konst och vid skulpturskolan i 
utbyte mot nuvarande två arvodestjänster som koppartryckare och som 
tygmästare. 

I övrigt föreslås en ökning med sammanlagt 263 000 kr. till undervis
ning i vissa specialämnen vid konsthögskolan, vidareutbildning av konst
närer och verksamheten vid institutet för materialkunskap. ( + 395 520 
kr.) 

4. En höjning föreshls uv arvodet till akademiens sekreterare. Vidare 
bör konsthögskolans ad min is t r a tio n förstärkas med en assistent 
för kamerala arbetsuppgifter och en halvtidstjänst som kvalificerat bi
träde ökas ut till en heltidstjänst. Därutöver beglirs medel för ökning 
av kuratorns arvode, liksom ökade medel till tillfällig arbetskraft, vakt
hållning m. m. (+177 614 kr.) 

5. Under anslagsposten till expenser begär akademien 40 000 kr. 

för inköp av skyddsutrustning till konsthögskolans verkstadslokaler på 

Skeppsholmen. Den begärda engångsanvisningen avser möbler och inven
tarier, bl. a. till arkitekturskolan. 

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor 

Utrustningsn1imnden tillstyrker akademiens framställning om medel 
för inköp av skyddsutrustning till konsthögskolans verkstadslokaler på 
från reservationsanslaget Inredning och utrustning av lokaler vid uni

versiteten m. m. 

Bd 



Prop. 1972: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 119 

Departementsclzefen 

Konstnärsutbildningssakkunniga har avgivit sitt huvudbetänkande 
(SOU 1970: 66) Högskolor för konstnärlig utbildning, som remissbe
handlats och nu bereds inom utbildningsdepartementet. I betänkandet 
läggs förslag fram om bl. a. en genomgripande omorganisation av konst

högskolan. Mot denna bakgrund bör medelsökningen under detta anslag 
för nästa budgetår begränsas till vad som erfordras till följd av löne

och prisförlindringar. Jag är således inte beredd att nu beräkna några 
medel för en arvodestjänst som direktör vid konsthögskolan i enlig

het med akademiens förslag, utan avvaktar att frågan om val av 
direktör för den kommande treärsperioden tas upp av akademien (2). 

Kungl. Maj:t har den 30 december 1971 bemyndigat utrustningsnlimn
den för universitet och högskolor att för anskaffande av skyddsutrust
ning till konsthögskolans lokaler ta i ansprfrk högst 40 000 kr. från 
anslaget Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m. (5). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
4 021 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Akademien för de fria konsterna med konsthögskolan: 

Utbildningskostnader för budgetåret 1972/73 anvisa ett för

slagsanslag av 4 021 000 kr. 

B 58. Akademien för de fria konsterna med konsthögskolan: Undcr
visningsmatcriel m. m. 

1970/71 Utgift 
1 ')7 J /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

456 659 
456000 
498 000 

Undervisningsmateriel m. m. 
därav engångsu !gifter 

Biblioteket 
Elevernas studieresor 
Stipendier för studerande vid 

arkitekturskolan 
Kostbidrag åt vissa elever 
Kurs i restaurcringsteknik 

1971/72 

323 400 

46 000 
45 000 

22 800 
18 800 

456 000 

Reservation 28 629 

Bertiknad ändring 1972/73 

Konst
akademien 

+196 000 
+19 200 

+ 9 000 
+ 47 000 

of. 
of. 

+ 36 000 
+288 000 

Dcpartements
chcfen 

+42000 

+42000 
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Akademien för de fria konsterna 

Utöver medel till kompensation för prisstegringar och lönekostnads
pålägg för levande modeller föreslås till undervisningsmateriel för vida
reutbildning av konstnärer, expcrimentverksamhet med film, brons

gjuteriet och institutet för materialkunskap ytterligare sammanlagt 
107 000 kr. För att bidraget till fritt material för i huvudsak målar

skolans elever skall kunna höjas begärs 15 000 kr. För arkitektursko
lans del tar akademien upp sammanlagt ytterligare 30 000 kr. för ut
givning av skolans rapporter och för mikrofilmning av bildsamlingen. 
Engångsanvisningen avser inköp av verkstadsutrustning för skulptur

skolan. 
För studieresor begärs en höjning för att bl. a. ge ·samtliga elever möj

lighet att under sin studietid företa en längre in- eller utrikes resa. 
Under år 1970 anordnades för arkitekturskolans elever en kurs i 

restaureringsteknik i Rom. Kostnaderna för kursen täcktes delvis av 

särskilda medel, anvisade av Kungl. Maj:t. Akademien begär medel för 
att kursen skall kunna upprepas under våren 1973. 

Departementschefen 

Anslaget bör höjas med 42 000 kr. I höjningen ingår 20 000 kr. mot
svarande den reservation som enligt tidigare föreskrift av Kungl. Maj:t 
inte skulle få utnyttjas men som innevarande budgcttir åter får tas i an
språk. Det disponibla beloppet ökar således med 22 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Akademien för de fria konsterna med konsthögskolan: 

Undervisningsmateriel m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett 
rcservationsanslag av 498 000 kr. 

B 59. Konstfackskolan: Uthildningskostnadcr 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

7 336 826 

7 323 000 
9 510 000 

Konstfackskolan omfattar tvåårig konstindustriell dagskola (KD), tre
årig konstindustriell aftonskola (KA), tvåårig högre konstindustriell skola 
(HKS) samt treårigt tcckningslärarinstitut (TI). Utbildningen vid HKS 
bygger på genomgång av KA eller KD. Vid KD finns en ettårig förbe

redande kurs för teckningslärarinstitutet och vid KA en tvåårig sådan 
kurs. Dessutom kan i aftonskolan anordnas kortare kurser i enstaka 
ämnen eller grupper av ämnen. 

Läsåret 1971 /72 har vid teckningslärarinstitutet startat en särskild 
utbildning av lärare i teckning (se prop. 1971: 1 bil. 10 s. 119). Utbild
ningen är tvåårig och avsedd för lärare som saknar behörighet i ämnet. 

Bd 



Prop. 1972: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 121 

Vid de tre konstindustriella skolorna (KD, KA, HKS) meddelas under
visning i sju fackavdelningar, nämligen en för textilarbete, en för deko
rativ målning, en för skulptur, en för keramik, en för möbler och inred
ningar, en för metallarbete samt en för reklam och bokhantverk. 

Konstfackskolan står under inseende av skolöverstyrelsen och leds av 
en styrelse, som består av tolv ledamöter. Kungl. Maj:t utser ordförande 
och sex av de övriga ledamöterna. 

Antalet studerande hösttermincn 1971 uppges vara 797. 
Kostnaderna för konstfackskolan skall för budgetåren 1969/70, 

1970/71 och 1971/72 fördelas mellan staten och Stockholms kommun 
enligt avtal som skall triiffas mellan parterna och enligt riksdagens be
myndigande godkännas av Kungl. Maj:t. 

Konstnärsutbildningssakkunniga har behandlat den vid konstfacksko
lan bedrivna utbildningen i sitt huvudbetänkande Högskolor för konst
närlig utbildning (SOU 1970: 66). Betänkandet har remissbehandlats och 
bereds nu inom utbildningsdcpartcmcntet. Frågan om utbildningen av 

teckningslärare behandlas av lärarutbildningskommitten, som tillkallades 
den 8 november 1968 (riksdagsber. 1970: U 44). 

Personal 
Uirnrpersonal 
övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Rescersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Särskild utbildning av lärare 

i teckning 

Uppbördsmedel 
Elevavgifter 
Avkastning av Sjöstedtska 

fonden 
Bidrag fd\n Stockholms 

kommun 
Nettoutgift 

Skolöverstyrelsen 

1971/72 

84 
17 

101 

5 883 900 
8 000 

24 000 
1722000 

134 000 

153 000 
7 924 900 

22 000 

2 900 

577 000 
7 323 000 

1. Löne- och prisomräkning 2 180 000 kr. 

ner3knad ändring 1972/73 

+ 

+ 

Skolöver
styrelsen 

of. 
of. 
of. 

450 000 
of. 

4000 
+1816000 

of. 

+ 200000 
+2 470 000 

of. 

of. 

of. 
+2 470 000 

Departements
chefen 

of. 
+1 
+1 

+ 605 000 
of. 

+ 3 000 
+1 404000 
+ 10000 

+ 165 000 
+2 .137 000 

of. 

of. 

of. 
+2187 600 

2. För konst industrisko I o r n as del bör anvisas medel för 
studiedagar för lärare ( + 3 500 kr.). 

3. Vid te c k n in g s 1 ärar institutet anser överstyrelsen r..tt 

medel behövs för ett ökat antal lärartimmar i vissa iimnen och för att ett 
visst antal övningslektioncr skall kunna genomföras även i årskurs 2. 
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Vidare föreslås särskilda medel för försöksverksamhet och utvecklings
arbete inom den konstpedagogiska utbildningen. Ytterligare medel be
hövs också för skrivhjälp till lärare och för teknisk service av institutets 
AV-utrustning. ( +83 100 kr.) 

4. D e n s ä r s k i 1 d a u t b i l d n i n g av I ä r a r e i t e c k n i n g, 
som påbörjades läsåret 1971/72 med 30 studerande, kommer läsåret 
1972/73 att omfatta hcltidsstudier vid teckningslärarinstitutet. Vid an
tagningen måste ett femtiotal väl meriterade sökande avvisas. Med hän
visning härtill och med hänsyn till den stora bristen på behöriga teck

ningslärare föreslår överstyrelsen att en andra omgång av den särskilda 
utbildningen får starta läsåret 1972/73 ( +200 000 kr.). 

5. överstyrelsen förutsätter att medel för att avlöna en byrådirektör 
vid skolans centrala kan s 1 i även under nästa budgetår kan utgå från 
åttonde huvudtitelns kommitteanslag. 

Departementsclzefen 

Kungl. Maj:t bör inhämta riksdagens bemyndigande att godkänna 
avtal med Stockholms kommun angående fördelningen av kostnader för 
konstfackskolan mellan staten och kommunen för budgetåret 1972/73. 

Konstnärsutbildningssakkunnigas huvudbetänkande Högskolor för 
konstnärlig utbildning (SOU 1970: 66) har remissbehandlats och bereds 
nu inom utbildningsdepartementet. Betänkandet innehåller förslag om 
en fullständig omorganisation av konstfackskolan. I avvaktan på den 
närmare prövningen av frågorna om skolans uppgifter och organisation 
m. m. är jag inte beredd att beräkna medel för andra kostnader än dem 
som föranleds av att nuvarande verksamhet fortsätter. 

Skolöverstyrelsen har föreslagit att en ny intagning skall ske läsåret 
1972/73 till särskild utbildning av lärare i teckning. Bristen på behöriga 
teckningslärare är stor liksom efterfrågan på utbildning av detta slag. 
Jag biträder därför överstyrelsens förslag (4). 

Konstfackskolan har sedan några år en provisorisk administrativ för
stärkning genom att en biträdande sekreterare hos konstnärsutbildnings

sakkunniga i viss omfattning handlägger administrativa ärenden vid 
konstfackskolan. Då denna anknytning till utredningen inte längre kan 
bibehållas, har för nästa budgetår under detta anslag medel beräknats 

för en tjänst som byrlldirektör vid konfackskolan (5). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

9 510000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

1) bemyndiga Kungl. Maj:t att godkänna avtal mellan staten och 
Stockholms kommun om fördelningen av kostnader för konst

fackskolan under budgetåret 1972/73, 
2) till Konstfackskolan: Utbildningskostnader för budgetiiret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 9 510 000 kr. 

Bd 
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B 60. Konstfackskolan: Undervisningsmateriel m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

442 747 

501 000 

553 000 

Reservation 

123 

253 

1971/72 Beräknad <indring 1972/73 

Biblioteket 
Avdelningarna för 

konstindustri 
Teckningslärarinstitutet 
Möbler och övrig inredning för 

gemensamma lokaler 

Skolöverstyrelsen 

20 000 

275 000 
156 000 

50000 

501000 

Skolih·er-
styrelsen 

+ 10 000 

+ 34 000 

+ 55 000 

+ 5 000 

+104 000 

Departernents
chefen 

+52 ooo 

+s2 ooo 

Av den föreslagna höjningen för konstindustriavdelningarnas del av

ser 30 000 kr. utbyte av en ugn vid fackavdelningen för keramik. In

tagning till särskild utbildning av lärare i teckning förutsätts ske även 

läsåret J 972/73. överstyrelsen beräknar kostnaderna för materiel inom 

den särskilda utbildningen till 69 000 kr., varav 33 000 kr. avser den ut

bildning som påbörjades innevarande liisår. För teckningslärarinstitutet 

i övrigt föreslår överstyrelsen en ökning med 22 000 kr. 

Departementsclzefen 

Anslaget bör höjas med 52 000 kr. Jag har då beräknat medel för att 

intagning till siirskild utbildning av lärare i teckning enligt vad jag 
tidigare anfört skall kunna ske även nästa läsår. 

Kungl. Maj:t har den 16 september 1971 anvisat högst 30 000 kr. för 

anskaffande av en ugn vid fackavdelningen för keramik vid konstfack
skolan. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Konstfackskolan: Undervisningsmateriel m. m. för budget

året 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 553 000 kr. 

B 61. Musililiögskoloma: Utbildningskostnader 

1970/71 Utgiftl 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

10 194 290 

10 769 000 

13 446000 

1 Avser anslaget Musikaliska akademien med musikhögskolan: Utbildnings
kostnader samt anslaget Bidrag till vissa musikkonservatorier 
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Statliga musikhögskolor finns sedan den 1 juli 1971 i Göteborg, Malmö 

och Stockholm. Varje musikhögskola leds av en särskild styrelse, utsedd 

av Kungl. Maj:t. Musikhögskolorna står under inseende av organisa

tionskommitten för högre musikutbildning, som enligt den av Kungl. 

Maj:t den 27 maj 1971 fastställda provisoriska stadgan för musikhög

skolorna bl. a. skall avge förslag till anslagsframställning för högsko
lorna. 

Vid musikhögskola anordnas treårig utbildning av instrumentalister, 

sångare, tonsättare och dirigenter, fyraårig utbildning av musiklärare, 

treårig utbildning av kyrkomusiker (kyrkomusiker med högre organist

examen och högre kantorsexamen) och tvåårig utbildning av piano

stämmare. Dessutom anordnas tvåårig utbildning inom ramen för rcgion

musikskola samt treårig försöksutbildning av musikpedagoger. Utbild

ningstiden kan i vissa fall förlängas enligt bestämmelser som organi~a

tionskommittcn meddelar. 

Utbildning av tonsättare, dirigenter och pianost:.immare samt utbikl

ning inom ramen för regionmusikskola anordnas endast vid musikhög

skolan i Stockholm. 

Det totala antalet studerande beräknas under innevarande läsår uppgå 

till 132 vid musikhögskolan i Göteborg, 136 i M<:lmö och 520 i Stock

holm. 

Med början budgetåret 1971/72 anordnas utbildning av lärare i musik 

och annat ämne. I utbildningen, som är provisorisk i avvaktan på en 

slutlig reform av musiklärarutbildningen, ingår en särskild ämnesutbild

ning i musik motsvarande studiekurs/studiekurser om 60 eller 80 poäng 

vid filosofisk fakultet. Sådan särskild utbildning i musik anordnas i 

Göteborg av organisationskommittcn för högre musikutbildning. Till 

utbildningen har budgetåret 1971/72 antagits 24 studerande. 

Organisationskommittcn lrnr den 16 november 1971 lagt fram för
slaget (Ds U 1971: 5) Ny högre utbildning av kyrkomusiker. Förslaget 

håller på att remissbehandlas. 

Personal 
Lärarpersonal 
övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Siukvård 
Rcseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Pedagogisk utvecklings- och 

försöksvcrksamhet 

1971/72 

130 
38 

168 

9 360 000 
11 500 
76 500 

1128000 
193 000 

10 769 000 

Beräknad ändring 1972173 

Organisations
kommitten 

+19 
+ 6 
+25 

+2 847 000 
of. 

+ 113 000 
+ 751 000 
+ 130 000 

+ 100 000 

+3 941000 

Dcpartemcnts
chefen 

+13 
+ 1 
+14 

+ 1 939 000 
of. 

+ 7 000 
+ 720 000 
+ 11 000 

+z 677 ooit 
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Organisationskommitten 

I. Löne- och prisomräkning 1 406 728 kr. 

2. En väsentlig del av det ökade medelsbehovet för nästa budgetår 

hänför sig till u t b i I d n i n g a v m u s i k 1 ä r a r e. 

Den av organisationskommitten anordnade särskilda ämnesutbildning

en i mL1sik bör fortsätta i Göteborg. Kommitten föreslår i enlighet med 

sin förra året framlagda plan för den totala dimensioneringen av den 

provisoriska utbildningen att sammanlagt 72 studerande tas in till ut

bildningen under nästa budgetår, varav 48 hösttcrminen 1972 och 24 

vårterminen 1973. Kommitten räknar vidare med att 12 av de studeran

de, som nu utbildas, under vårterminen 1973 kommer att fortsiitta med 

påbyggnadskurs om 20 poäng. Kommitten har också beräknat kost

naderna för ett lägre alternativ, innebärande att 24 nya studerande antas 

till höstterminen och 24 till vårterminen. ( +985 875 kr., alternativt 
619 831 kr.) 

Kungl. Maj:t har den 18 juni 1971 uppdragit åt organisationskommit

ten att genomföra vissa förändringar i den nuvarnnde musikfararutbild

ningen vid musikhögskolorna inom oförändrad kostnadsram. Genom för

ändringarna skall utbildningen bli bättre anpassad till nya krav från 

skolväsendets sida. Kommitten anmäler nu att vissa av de föreslagna 

förändringarna kan genomföras vid musikhögskolan i Stockholm inom 

ramen för tillgängliga medel men att ytterligare medel är nödvändiga 

för att födindringarna skall kunna genomföras vid musikhögskolorna 

i Göteborg och Malmö ( + 75 200 kr.). 

Under åren 1970 och 1971 har intagningen av antalet elever till musik

liirarutbildning vid musikhögskolorna i Göteborg och Malmö varit större 

iin tidigare. Denna intagningsnivå bör bibehållas även i fortsättningen. 

Detta leder till ett ökat medelsbehov för högskolorna eftersom antalet 

studerande ökar för varje år tills dess att de studerande som togs in ftr 

1970 har avslutat sin utbildning (+220 720 kr.). 

3. I enlighet med den av statsmakterna förra året godtagna tidsplanen 

för reformarbetet med den högre musikutbildningen skall ut bi Id -

n i n g e n a v k y r k o m u s i k e r vid musikhögskola reformeras med 

början läsåret 1972/73. Org:rnisationskommitten har i förslaget Ny högre 

utbildning av kyrkomusiker (Ds U 1971: 5) behandlat den nya utbild

ningens innehåll och organisation. I sammanhanget ingår förslag till an

ordningar som övergångsvis bör göras för de studerande som åren 1970 

och 1971 antagits till hcgre organist- och högre kuntorsutbildning. De 

föreslagna åtgärderna leder inte till någrn kostnadsförändring:i.r för nästa 

budgetår. För att den nya utbildningen skall kunna genomföras på ett 

ändamålsenligt sätt vid musikhögskolorna i Göteborg och :tvfalmö bör 

antagningen till utbildningen öka med tre studerande vid vardera hög

skolun ( + ca 78 000 kr.). 

4. På förslag av musikhögskolorna i Göteborg och Malmö beglir 
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organisationskommitten att en ökning genomförs av antagningen till 
m u s i k p e d a g o g u t b i 1 d n in g med två studerande vid vardera 
högskolan ( + ca 52 000 kr.). 

5. I de reguljära uppgifterna för musikhögskolorna skall även ingå 
utbildning av musiker för regionmusikens behov. Organisationskommit
ten har i uppdrag att utforma en ny musikerutbildning. Den u t b i 1 d -
n i n g i n o m r a m e n f ö r r e g i o n m u s i k s k o 1 a som anordnas 

vid musikhögskolan i Stockholm skall successivt avvecklas allteftersom 
den personal i regionmusiken som nu är under utbildning inom organi
sationen blir färdigutbildad. Den sista kullen studerande av detta slag 

kommer att avsluta sin utbildning läsåret 1977 /78. Antalet studerande 
kommer emellertid att öka avsevärt under de kommande tre åren för 

att därefter snabbt minska. Mellan läsåren 1971/72 och 1972/73 be
dknas studerandeantalet öka med 17. 

I detta sammanhang pekar organisationskommitten på att musikhög
skolorna i Göteborg och Malmö har mycket blygsamma resurser för 
musikerutbildning i förhållande till musikhögskolan i Stockholm. För 
att de tre musikhögskolorna i framtiden skall kunna ge en likvärdig och 
tillfredsställande musikerutbildning måste enligt kommitten förutsätt

ningar skapas för en orkesterskolning i Göteborg och Malmö av lik

nande art som den som kan anordnas i Stockholm. Som en åtgärd i detta 
syfte föreslår organisationskommittcn att utbildningen inom region
musik.skola redan från nästa budgetår fördelas mellan de tre musikhög
skolorna. I samband därmed krävs viss förstärkning av instrumentalist
utbildningen i Göteborg och Malmö för vilken kommitten beräknar 

125 000 kr. Till detta skall läggas kostnaderna för det ökade studerande
antalet i utbildningen inom regionmusikskola. ( +280 782 kr.) 

6. Organisationskommitten konstaterar att det finns skillnader i 

u n d e r v i s n i n g s s t a n d a r d e n mellan musikhögskolorna. På vissa 
särskilt angivna punkter iir det angeläget att en utökning av undervis
ningen kan ske. Detta kräver ökade resurser, särskilt för musikhögsko
lorna i Göteborg och Malmö ( + 156 599 kr.). 

7. En viss utökning behövs av övrig person a I vid musikhög
skolorna. 

Enligt organisationskommittcn är det särskilt angeläget att skolled

ningen vid de båda musikhögskolorna i Göteborg och Malmö kan för-
. stärkas. Kommitten räknar för vardera högskolan med medel för arvode 
till en assistent. Vidare behövs vissa medel för att skolorna skall kunna 
betala ersättning åt en ställföreträdare för rektor, bl. a. vid tjänstledig
het. En befintlig halvtidstjänst som ackompanjatör vid vardera musik
högskolan i Göteborg och Malmö bör utökas till heltidstjänst. Dessa 
högskolor bör också få medel för ljudteknisk service samt för gästföre
läsare. ( + 188 186 kr.) 

Vid musikhögskolan i' Stockholm tillstyrker organisationskommitten 
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ytterligare en tjänst som ljudtekniker, en tjänst som ljudingenjör vid 
elektronmusikstudion samt ytterligare en tjänst som kontorsskrivare 
(-l-140 750 kr.). 

8. Behovet av information och kontakt mellan musikhögskolorna 
som ett led i det pågående reformarbetet inom den högre musikutbild
ningen motiverar ökatle medel för rese ersättningar. Även hög
skolornas resurser för internationellt elevutbyte behöver förstärkas. 
( +95 OOC kr.) 

9. ökade I o k a I k o s t n a d e r uppstår bl. a. i samband med att 
musikhögskolan i Malmö tar i anspråk nya lokaler ( + 50 000 kr.). 

10. Organisationskommitten framhåller särskilt att musik.högskolan 
i Stockholm behöver ökade medel till ex pc n ser men räknar med 

ökade expensmedel även för de båda övriga högskolorna ( +66 000 kr.). 

11. Möjligheterna för musikhögskolorna att b~driva ett fortlöpande 
arbete med att förnya och förbättra undervisningen [ir ytterst begrän

sade. De särskilda medel som organisationskommittcn begär för p eda -
g o g is k ut veck I in g s - och försöks verksamhet avser 
mintlre projekt, bl. a. i form av framställning och utprovning av läro

medel ( + 100 000 kr.). 

Departementsclzefen 

Sedan år 1970 p{tgår en successiv reform av den högre musikutbild
ningen. Två nya statliga musikhögskolor, en i Göteborg och en i Malmö, 

inrättades den 1 juli 1971 då de tidigare statsunderstödda musikkonser
vatorierna på de:;sa orter förstatligades. Åtglirder har vidtagits för att 
förändra och bygga ut musiklärarutbildningen. I detta syfte anordnas 
fr. o. m. höstterminen 1971 en ny utbildning av färare i musik och 
annat ämne. I denna utbildning ingår en siirsbld ämnesutbildning i 

musik som leds av organisationskommittcn för högre musikutbildning 
och är förlagd till Göteborg. F. n. är 24 studerande antagna till denna 
särskilda utbildning. Även den hittillsvarande utbildningen av musik
färare, som sker vid musikhögskola, har försfärkts, bl. a. genom att 
medel ställts till förfogande för ett ökat studerandeantal i utbildningen. 

Organisationskommitten har för nästa budgetilr föreslagit ytteriigare 
insatser för musiklärarutbildningen. I likhet med organisationskommit
tcn anser jag det angefäget att kapaciteten i den särskilda ämnesutbild

ningen i musik ökas. Jag beräknar för detta ändamål medel i enlighet 
med det av kommitten föreslagna lägre alternativet, som innebär en in
tagning av sammanlagt 48 nya studerande. Jag biträder även organisa

tionskommittens förslag att den nuvarande nivån för antalet intagna till 
musiklärarutbildningen vid musikhögskola bör bibehållas. Enligt kom
mittens förslag beräknar jag för detta ändamål 220 000 kr. Organisa

tionskornmitten har vidare föreslagit att särskilda medel anvisas för an
passning av musikliirarutbildningen vid musikhögskola till nyu krav från 
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skolväsendets sida. Jag kan inte biträda förslaget om särskilda medel. 
Tillgängliga medel bör i stället fördelas mellan musikhögskolorna på 
sådant sätt att såväl musikhögskolan i Stockholm som de båda övriga 
musikhögskolorna får möjlighet att nästa budgetår genomföra i varje 
fall de mest angelägna av de berörda förändringarna i utbildningen (2). 

Enligt den av statsmakterna förra året godtagna tidsplanen för reform
arbetet skall nästa led i förändringen av den högre musikutbildningen 
avse kyrkomusikerutbildningen. Organisationskommitten har i sitt för
slag Ny högre utbildning av kyrkomusiker ( Ds U 1971: 5) hemställt om 

åtgärder bl. a. för att inrätta en kyrkomusikerlinje vid musikhögsko
lorna. Förslaget till ny utbildning följer till alla delar åe riktiinjer som 
redan beslutats av statsmakterna beträffande den högre kyrkomusiker
utbildningen (prop. 1970: 25, SU 1970: 108, rskr 1970: 274). Den nya ut
bildningen leder inte till några kostnadsförändringar för nästa budgetår. 
Jag avser att i annat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att vidta de 
åtgärder som behandlingen av förslaget föranleder. Någon utökning av 
den nuvarande utbildningskapaciteten av de skäl organisationskommit
ten åberopar anser jag mig inte kunna tillstyrka. Det ankommer på 
org:rnisationskommitten att se till att utbildningen kan på ett ändamåls
enligt och från kostnadssynpunkt rimligt sätt genomföras vid alfa de tre 
musikhögskolorna utan att den totala kapaciteten ökas (3). 

Organisationskommitten finner det inte tillfredssfällande att hela ut
bildningen inom ramen för regionmusikskola och därmed huvuddelen 
av den nuvarande utbildningen av musiker för regionmusiken är förlagd 
till en av musikhögskolorna. Kommitten föreslår att uppgiften att an
ordna denna utbildning fördelas på samtliga musikhögskolor och mo
tiverar sitt förslag med att åtgiirder behövs för att på sikt få till stånd 
en likvärdig musikerutbildning vid de tre högskolorna. Föruts~ittningarna 
för att kunna genomföra den föreslagna omlokaliseringen av utbild
ningen redan från n~ista buclgetttr är emellertid min mening knappast 
uppfyllda. Genomförandet kräver en omsorgsfu!I planering. Vidare kan 
vissa kostnader uppsfft inte bara för musikhögskolorna utan också för 
regionmusiken. Dessa behöver preciseras ytterligare. Jag avser därför 
att i annat sammanhang i samråd med chefen för försvarsdepartementet 

föreslå Kungl. Maj:t att uppdra it organisationskommitten för högre 
musikutbildning och organisationskommittcn för regionmusiken att ge
mensamt utreda de pedagogiska och ekonomiska konsekvenserna av att 
en lämplig del av utbildningen inom ramen för regionmusikskola fr. o. m. 
budgetåret 1973/74 förs över till musikhögskolorna i Göteborg och 
Malmö. Det ankommer på organisationskommitten för högre musikut
bildning att för musikhögskolornas del söka finna vägar för att i någon 
mfo uppviiga de nackdelar för de olika högskolorna som den kraftiga 

utökningen av studerandeantalet i regionmusikskolan leder till redan 
för nästa läsfar. Jag anser mig i det sammanhanget böra betona att det 
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knappast finns skäl att tillåta annat än en mycket begränsad ökning av 
det totala studerandeantalet vid musikhögskolan i Stockholm, som redan 
nu har över 500 studerande. För den ökade omfattningen av utbildning
en inom ramen för regionmusikskola beräknar jag medel i enlighet med 
organisationskommittens förslag (5). 

Med hänsyn till vad organisationskommitten anfört beträffande be
hovet av en förstärkning av skolledningen vid musikhögskolorna i Göte
borg och Malmö beräknar jag medel som gör det möjligt att anställa 
en assistent med tjänstgöring på halvtid vid vardera högskolan (7). 

Den ökning i övrigt som jag tillstyrker under detta anslag framgår 
av sammanställningen. I enlighet därmed beräknar jag anslaget till 

13 446 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Musikhögskolorna: Utbildningskostnader för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 13 446 000 kr. 

B 62. Musikhögskolorna: Undcnisningsmateriel m. m. 

1970/71 Utgift1 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

310 197 
314 000 
327 000 

Reservation i 46173 

1 Avser anslaget Musikaliska akademien med musikhögskolan: Undervis
ningsmateriel m. m. 

Musikhögskolan i Göteborg 
Musikhögskolan i Malmö 
Musikhögskolan i Stockholm 

Organisationskommitten 

1971/72 

32 000 } 
82 000 

200 000 

314 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Organisations
kommitten 

+191 000 

+191000 

Dcpartements
chefen 

+ 13 000 

+13 000 

I medelsberäkningen ingår underhåll, instrumentvård, ersättnings

köp m. m. enligt en särskild plan samt viss materielanskaffning i anslut
ning till den pedagogiska utvecklings- och försöksvcrksamhet som bör 

bedrivas vid musikhögskolorna. Vidare föreslår kommitten medel för 
anskaffning av litteratur, grammofonskivor m. m. till musikhögskolorna 

i Göteborg och Malmö och till den särskilda ämnesutbildningen i musik. 

Bd 
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Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 
a!t till Musikhögskolorna: Undervisningsmateriel m. m. för bud

getåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 327 000 kr. 

B 63. Statens scenskolor 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

6 039 382 

5 958 000 

6 309 000 

Enligt stadgan för statens scenskolor, som fastställdes av Kungl. Maj:t 
den 6 juni 1968, har scenskolorna, av vilka två finns i Stockholm, en i 

Göteborg och en i Malmö, till uppgift att utbilda skådespelare och mu
sikdramatiska artister. I Stockholm är utbildningen av skådespelare och 

musikdramatiska artister förlagd till skilda skolor. Statens scenskola i 
Stockholm utbildar skådespelare medan musikdramatiska skolan i Stock
holm är speciellt inriktad på utbildning av operaartister. Vid scensko
lorna i Göteborg och Malmö meddelas utbildning på en dramatisk och 

en musikdramatisk linje. 
Utbildningen vid skolorna är treårig. Till utbildningen skall årligen 

antagas 15 studerande vid var och en av statens scenskolor samt 8 stu
derande vid musikdramatiska skolan. 

Innevarande budgetår anordnas vid scenskolorna i Stockholm viss 
försöksverksamhet med ettårig fortbildning av skådespelare och musik

dramatiska artister. 
Teater- och musikrådet har inseende över skolorna. 
Den av teater- och musikrådet i april 1969 tillsatta scenskolekommit

ten, som haft till uppgift att se över verksamheten vid skolorna, har 
i mars 1971 avslutat sitt arbete. Kommittens uppdrag har omfattat samt
liga skolor utom musikdramatiska skolan i Stockholm. Kommittens 
förslag har remissbehandlats av rådet. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Scen- Teater- och Departements-
skolorna musikrådct chefen 

Personal 
Lärarpersonal 69 +3,5 +2 of. 
övrig personal 15 +4,5 +6,5 of. 

84 +8 +s,s of. 
Anslag 
Lönekostnader 4 299 000 + 911 000 +1045 000 + 31 000 
Sjukvård 5 000 + 2 000 of. + 2 000 
Resecrsättningar 47 000 + 3 000 of. + 4000 
Lokalkostnader 1 015 000 + 123 000 + 177 000 +314000 
Expenser 592 000 + 128 000 + 59 000 of. 

5 958 000 +1167 000 +1281000 +351 000 

Bd 



Prop. 1972: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartcmentet 131 

Scenskolorna 

1. Löne- och prisomräkning 650 000 kr. 
2. S c en s k o 1 a n i S t o c k h o 1 m förutsätter att den fortbild

ningsverksamhet som nu bedrivs får fortsätta nästa budgetår i ökad 
omfattning. 

Scenskolan föreslår att lärarpersonalen utökas med tre tjänster i 
scenisk framställning och scenisk teknik i utbyte dels mot en befintlig 
tjänst som lärare i rollgestaltning, dels mot timarvoderad undervisning. 
Skolan begär även medel för arvoden till en lärare i musikalisk instu
dering och till en ackompanjatör med halvtidstjänstgöring. Medel behövs 
vidare för att kunna ge eleverna viss stödundervisning i företrädesvis 
talteknik under första engagemangsåret. Skolan begär liksom under 

tidigare år en tjänst som scenskolesekreterare för att avlasta rektor 
administrativa uppgifter. Därutöver föreslås en tjänst som scenskole

tekniker samt en tjänst som assistent i utbyte mot en som kontorsskriva
re. Slutligen föreslås ett engångsanslag om 30 000 kr. för anskaffning 
av rekvisita. ( +221186 kr.) 

3. S c e n s k o 1 a n i G ö t e b o r g framhåller att den utåtriktade 
delen av undervisningen, som består av produktion av teater och före
ställningar för publik med skolans elever, inte kan bibehållas i nuva
rande omfattning om inte skolan får en tjänst som institutionstekniker 
samt ökade medel för uppvisningar. Vidare föreslås en särskild admi
nistrativ tjiinst (scenskolesekrcterare) samtidigt som vissa nu anvisade 
medel till administrativ och kameral hjälp kan inbesparas. Dessutom 
föreslås ökade medel för timlärarc. ( + 154 316 kr.) 

4. S c e n s k o 1 a n i M a 1 m ö framhåller att de förslag som den 

inom teater- och musikrådet tillsatta scenskolekommitten lagt fram 
tillgodoser väsentliga behov. I avvaktan på vad dessa förslag leder till 
begär skolan endast medel för löne- och prisomräkning. 

5. M u s i k d r a m a t i s k a s k o 1 a n i S t o c k h o l m framhåller 
behovet av en förstärkning av undervisningen i sång. Vid skolan behövs 
vidare en ingenjör och ett biträde, båda med halvtidstjänstgöring. Dess
utom begär skolan ökade medel för bl. a. gästlärare, uppvisningar samt 
för beställning av svenska musikdramatiska verk. (+141 716 kr.) 

Teater- och musikrådet 

Teater- och musikrådet har yttrat sig dels över scenskolornas anslags
framställningar för nästa budgetår, dels över vissa av de förslag som 
lagts fram av den inom rådet tillsatta scenskolekommitten. Av sist

nämnda yttrande framgår att rådet avser att göra en särskild utredning 

om bl. a. musikteatern. Denna kommer även att beröra den musikdra

matiska utbildningen. 
Rådet framhåller att s c e n s k o l o r n a i S t o c k h o I m, G ö te -

b o r g o c h M a I m ö under de senaste åren i viss utsträckning stabili-
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serat sin verksamhet, både vad gäller studieorganisation och undervis
ningsmetodik. För att skolorna skall kunna fullfölja denna utveckling 
krävs nu framför allt en ökning av de tekniska och administrativa re
surserna. Vid vardera scenskolan bör inrättas en tjänst som institutions
tekniker och en som scenskolesekreterarc. I fråga om undervisande per
sonal tillstyrker rådet stockholmsskolans förslag om medel för arvode 
till en lärare i musikalisk instudering och till en ackompanjatör med 
halvtidstjänstgöring. Rådet förordar vidare att ytterligare två tjänster i 
scenisk framställning och scenisk teknik inrättas vid var och en av scen
skolorna. De nya tjänsterna bör finansieras dels genom att befintliga 
tjänster som lärare i rollgestaltning dras in, dels genom att den tim
arvoderade undervisningen vid skolorna minskas. För löne- och prisom
räkning tillstyrks sammanlagt 760 769 kr. ( + 1 088 372 kr.) 

Beträffande skolornas utbildningskapacitet och utbildningstidens längd 
föreslås inga förändringar. I vad avser skolornas ledning anser rådet att 
antalet ledamöter i de tre scenskolornas styrelser bör minskas från nu
varande sju till fem. 

Beträffande m u s i k d r a m a t i s k a s k o 1 a n i S t o c k h o 1 m till
styrker teater- och musikrådet att medel beräknas för en ingenjör och 
ett biträde, båda med halvtidstjänstgöring. För löne- och prisomräkning 
tillstyrker rådet 126 885 kr. ( + 192 934 kr.) 

Teater- och musikrådet anser i likhet med scenskolekommitten att 
scenskolorna även bör ha i uppgift att bedriva fort bi 1 d ni n g. Rå
det har lämnat en redogörelse för den försöksverksamhet med fort
bildning av skådespelare och musikdramatiska artister som bedrivs under 
innevarande budgetår vid de båda scenskolorna i Stockholm och sam
tidigt framhållit behovet av att fortsätta försöksverksamheten under 
nästa budgetår. Enligt rådets uppfattning bör resultatet av försöksverk
samheten avvaktas innan något definitivt beslut kan fattas i fråga om 
fortbildningens utformning och omfattning. 

Departementschefen 

En inom teater- och musikrådet tillsatt scenskolekommitte har sett 
över verksamheten vid tre av scenskolorna, nämligen statens scenskola i 
Stockholm och scenskolorna i Göteborg och Malmö. Rådet har tagit 
::fällning till vissa av de förslag som scenskolekommitten lagt fram. 

Teater- och musikrådet tar i detta sammanhang upp frågan om grund
utbildningens längd och allmänna uppläggning vid de tre scenskolorna 
samt skolornas utbildningskapacitet. 

Grundutbildningen, som är treårig, är dimensionerad för årskurser 
om 15 studerande vid var och en av skolorna. Fördelningen av utbild
ningsplatserna mellan dramatisk och musikdramatisk linje vid scensko
lorna i Göteborg och Malmö är inte fastlagd men har varierat mellan 
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tio och tolv platser på dramatisk och mellan tre och fem platser på 
musikdramatisk linje. 

Liksom teater- och musikrådet räknar jag inte med någon ändring av 
grundutbildningens längd. 

Med hänsyn till den förändring av grundutbildningens allmänna upp

läggning som under teater- och musikrådets medverkan redan skett 
vid skolorna föreslår rådet vissa förstärkningar av skolornas tekniska 
och administrativa resurser, liksom vissa förändringar av lärarorganisa
tionen. Jag anser det inte möjligt att ta ställning till dessa förslag förrän 
rådet närmare klargjort hur skolornas resursbehov för grundutbild

ningen påverkas av att undervisningen fätt en ändrad uppläggning. Som 
kommer att framgå av det följande anser jag att detta lämpligen bör 
ske i samband med att rådet slutgiltigt tar ställning till frågan om att 
utvidga skolornas uppgift till att omfatta även fortbildning. 

I samband med att kravet på fortbildning vid scenskolorna förts fram 
har också i vissa fall hävdats att dimensioneringen av grundutbildningen 
är för stor, främst av arbetsmarknadsskäl. Det har också vissa år visat 
sig vara svårt för scenskolorna att få så många tillräckligt kvalificerade 
sökande som har behövts för att fylla samtliga utbildningsplatser. För 
egen del finner jag dessa skäl tillräckliga för att förorda att kapaciteten 
vid scenskolorna tills vidare minskas något. Jag föreslår att intagningen 
till grundutbildningen vid de tre scenskolorna i Stockholm, Göteborg och 
Malmö t. v. begränsas till tolv studerande årligen vid var och en av 
skolorna. I samband d[irmcd ~ir det nödvändigt att också ta upp frå
gan om vilken andel av grundutbildningen som bör avse utbildning av 
musikdramatiska artister. Den speciella utbildningen av operaartister 
vid musikdramatiska skolan i Stockholm bör t. v. bibehållas i oföränd
rad omfattning. Intagningen till den musikdramatiska linjen vid scen
skolan i Göteborg bör i fortsättningen avvägas i förhållande till den 
minskade totala dimensioneringen. Vid scenskolan i Malmö har enligt 
uppgift samordningen mellan utbildningen på dramatisk och musikdra
matisk linje redan gått så långt att det knappast längre finns skäl för 
att ha kvar någon särskild musikdramatisk linje. Detta förhållande jämte 
den begränsning av skolans kapacitet som jag nyss föreslagit bör enligt 
min mening lämpligen leda till att den särskilda musikdramatiska linjen 
vid scenskolan i Malmö successivt läggs ner. Någon nyintagning av stu

derande till denna linje bör således inte ske från nästa läsår. 
Teater- och musikrådet har tillstyrkt scenskolekommittcns förslag om 

att scenskolornas uppgifter borde utvidgas till att omfatta fortbildning 
av både ,skådespelare och musikdramatiska artister. Enligt rådet bör 
sådan fortbildning anordnas även vid musikdramatiska skolan i Stock

holm. 
Jag anser det vara angeläget att stödja förslaget om fortbildning vid 

alla de fyra scenskolorna. Viss försöksverksamhet med ettårig fortbild-
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ning av skådespelare och musikdramatiska artister bedrivs redan inne
varande budgetår. I enlighet med teater- och musikrådets förslag bör 

även nästa budgetår fortbildningen ske i form av försöksverksamhet. 
Fortbildningen bör finansieras inom ramen för de medel som för nästa 

budgetår anvisas för grundutbildningen. Detta bör även gälla föt musik
dramatiska skolan i Stockholm. Omfattningen av fortbildningen bör 
ökas till sammanlagt minst tolv heltidsstuderande. Jag avser att i annat 
sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att ge teater- och musikrådet i upp
drag att redovisa erfarenheterna av försöksverksamheten och att lägga 
fram förslag om hur fortbildningsverksamheten i permanent form bör 
vara anordnad och dimensionerad. Därvid bör också frågan om skolor
nas organisation på nytt tas upp liksom frågan om hur skolornas under

visningsresurser bör fördelas mellan grundutbildning och fortbildning. 
Jag avser att återkomma till Kungl. Maj:t med förslag i fråga om 

sammansättningen av scenskolornas styrelser. 
Jag beräknar anslaget till 6 309 000 kr. Utöver den förändring som 

följer av den minskade dimensioneringen av utbildningen har jag vid 
min beräkning endast tagit hänsyn till skolornas behov av medel för 

löne- och prisförändringar. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens scenskolor för budgetåret 1972/73 anvisa ett för

slagsanslag av 6 309 000 kr. 

B 64. Statens dansskola 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1 413 243 

1620000 
1989000 

Statens dansskola har enligt sin stadga, fastställd den 29 juni 1970, 
till uppgift att vid särskilda linjer utbilda danspedagogcr och koreografer 

samt att meddela utbildning i mim. Vid skolan anordnas även vidare

utbildning för danspedagoger. 
Utbildningen av koreografer och danspedagoger är f. n. treårig. Till 

utbildningen på danspedagoglinje skall årligen antagas ca 12 och på 
koreograflinje ca 3 studerande. 

Teater- och musikrådet har inseende över dansskolan. 

Bd 



Prop. 1972: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartcmcntet 135 

1971172 Beräknad ändring 1972/73 

Dansskolan Teater- och 
musikrådet 

Personal 
Lärarpersonal 14 +1 of. 
övrig personal 2 of. of. 

16 +1 of. 
Anslag 
Lönekostnader 908 000 +168 000 +109 000 
Sjukvård 1 000 of. of. 
Reseersättningar 16 000 + 6 000 + 2000 
Lokalkostnader 577 000 +141 000 +140000 
Expenser 118 000 + 43 000 + 26000 

1620 000 +358 000 +277 000 

Dansskolan 

1. Löne- och prisomräkning 243 000 kr. 
2. För att kunna stabilisera och förbättra u n de r visningen 

inom dansskolans olika utbildningslinjer behöver skolan särskilda medel 
för framställning av undervisningsmateriel. För koreograflinjen föreslås 
ökade resurser för gästlärare, för studieresor till utlandet samt för scen
praktik. ökade medel begärs också för vidareutbildningen av danspeda
goger samt för att vidareutveckla en försöksverksamhet med utbildning 
av folkdansledare. ( +95 000 kr.) 

3. En förstärkning av dansskolans ad min is t r a tio n skulle kunna 
åstadkommas genom ett särskilt arvode till styrelsens sekreterare samt 
medel till extra skrivhjälp ( +20 000 kr.). 

Teater- och musikrådet 

Dansskolan har endast varit i verksamhet en kort tid och rådet anser 
det därför svårt att klart urskilja föreliggande behov. Rådet tillstyrker 
de föreslagna förstärkningarna av skolans administration samt att medel 
anvisas till elevernas studieresor. 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
1 989 000 kr. Jag har därvid räknat med överföring till detta anslag 

av de medel - 55 000 kr. - som för innevarande budgetår utgår till 
dansskolans undervisning i mim för hörselskadade ur anslaget Bidrag till 
de handikappades kulturella verksamhet. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Statens dansskola för budgetåret 1972/73 anvisa ett för

slagsanslag av 1 989 000 kr. 
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B 65. Dramatiska institutet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

5106 874 

5 794000 
6287 000 

Dramatiska institutets uppgifter, som framgår av stadgan för drama
tiska institutet (1970: 369), består i att utbilda personal för produktion 
av program för teater, film, radio och television. Utbildningen avser 
verksamhetsområdena regi, bild- och ljudteknik, scenografi, maskering 
och administration. Institutet meddelar även sådan allmän produktions
teknisk utbildning som rör teater, film, radio och television oc11 som be

hövs för yrkesverksamhet av annat slag. I sin verksamhet skall institutet, 
som leds av en av Kungl. Maj:t utsedd styrelse, främja utvecklingen 
inom områden som berörs av utbildningen. 

Utbildningen vid institutet omfattar följande tvååriga utbildningslin
jer, nämligen allmän linje, administrativ linje, bildtcknisk linje, ljudtek
nisk linje, scenografilinje och maskeringslinje. Utbildningen på den all
männa linjen avser dels regi- och producentutbildning, dels allmiin pro
duktionsteknisk utbildning vilken iir utformad som en särskild ettårig 
lärokurs inom den allmänna linjen. Vid institutet anordnas även en ett
årig påbyggnadskurs som bygger på den allmiinna linjen, den admini

strativa linjen, den bildtekniska linjen och den ljudtekniska linjen. 
Enligt avtal mellan staten och Svenska filminstitutet lämnar film

institutet för varje budgetår bidrag till driftkostnaderna vid drama
tiska institutet med ett belopp som motsvarar 6,75 % av de avgifter som 
för närmast föregående budgetåret redovisats till filminstitutet enligt 
avtalet den 6 mars 1963 angående bildande av Svenska filminstitutet. 

1971172 Beräknad ändring 1972/73 

Dramatiska Departements-
institutet chefen 

Personal 
Lärarpersonal 11 + s of. 
övrig personal 23 + 5 of. 

34 +10 of. 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 2 157 000 +l 177 000 + 190 000 
Sjukvård 3 000 of. of. 
Resccrsättningar 124 000 + 63 000 - 26000 

därav utrikes resor 60 000 +so ooo -30 000 
Lokalkostnader 2 225 000 + 390 000 +344 000 
U ndervisningskostnader 1830000 + 946 000 5 000 
Materielunderhåll m. m. 350 000 + 121 000 + 14000 
Expenser 205 000 + 177 000 + 8 000 

6 894000 +2874 000 +s2s ooo 
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U ppbördsniedel 
Bidrag från Svenska film

institutct 
Inkomster från uthyrning av 

lokaler m. m. 
Nettoutgift 

Dramatiska institutet 

1000000 

100 000 

5 794 000 

Nuvarande utbildningsläge 

+ 32000 

of. 

+2 842 000 

137 

+ 32 000 

of. 

+493000 

Utbildningen vid institutet påbörjades läsåret 1970/71. Genom att 
institutets lokaler inte blev färdiga att tas i bruk i beräknad tid kunde 
utbildningsprogrammet detta liisår inte fullföljas för flertalet studerande. 
Institutet genomför därför under läsåret 1971 /72 kompletterande ut
bildning f'ör att kompensera de studerande för förlorade undervisnings
moment. Statsmakterna har medgett att resurser för den kompletteran
de utbildningen frigörs genom att intagningen hösten 1971 begränsats 
till 16 studerande, vilka tagits in på den allmänna linjens etatriga pro
duktionstekniska gren (UbU 1971: 6, rskr 1971: 113). 

Utbildningsläget är nu följande. De studerande som togs in vid 

Svenska filminstitutets filmskola år 1969 och som har beretts möjlighet 
att fullfölja sin utbildning vid dramatiska institutet kommer att avsluta 
sin utbildning inom andra årskursen i februari 1972. Dessa studerande 
kommer därefter att påbörja utbildning i påbyggnadskurs. Institutet 
föreslår att de får fullfölja denna utbildning under höstterminen 1972. 

För de 38 studerande som år 1970 togs in till tvåårig utbildning vid 
institutet kommer vid utgången av läsåret 1971/72 att återstå viss kom
pletterande utbildning som kommer att slutföras successivt under loppet 
av höstterminen 1972. Påbyggnadskurser för dessa studerande kommer 
därför att kunna inledas vid olika tidpunkter under denna termin. 
Institutet anser det inte realistiskt att genomföra ett särskilt intag
ningsförfarande till dessa påbyggnadskurscr, vilket skulle medföra att 
enstaka studerande successivt tvingades lämna utbildningen, utan före
slår att samtliga elever får möjlighet att under återstoden av läsåret 
1972/73 genomgå påbyggnadskurs. 

Institutets fortsatta verksamhet 

Vid full utbyggnad skall institutet enligt gällande planer ha samman
lagt 140 studerande. Inom vardera årskursen i de tvååriga utbildnings
linjerna har man därvid räknat med 52 studerande, varav 16 i regi- och 
producentutbildning, 8 på var och en av linjerna för administration, 
bildteknik och ljudteknik samt 6 på vardera linjen för scenografi och 
maskering. För påbyggnadskursen har man berliknat 8 studerande i 

regi och 4 studerande i vart och ett av områdena <1dministration, bild-
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teknik och ljudteknik. Inom scenografi och maskering avses inte påbygg
nadskurs förekomma. 

Institutet, som åberopar erfarenheter från det gångna arbetsåret, an
ser att den övervikt för studerande i regiutbildning som den planerade 
strukturen innebär i praktiken är ohållbar. De tekniska resurserna kom
mer inte att räcka till både för den övningsproduktion som behöver an
ordnas då man vid full utbyggnad (inkl. påbyggnadskursen) har 40 sam

tidigt närvarande sådana studerande och för utbildningsprogrammet vid 
övriga linjer. 

Bristen på balans mellan antalet studerande vid olika utbildningslinjer 
för även med sig att den samverkan mellan linjerna vid övningsproduk
tion som utbildningen förutsätter är svår att genomföra utan att institu
tet får engagera utomstående arbetskraft. Institutet framhåller att fram
ställning av program inom film och television normalt sker i arbetslag 
som innehåller färre representanter för regifunktionen och fler för de 
funktioner som representeras av de övriga utbildningslinjerna. Slutligen 

pekar institutet på att arbetsmarknadens efterfrågan på regissörer inte 
är större än på de övriga yrkesgrupper som institutet utbildar. Institutet 
föreslår därför, att studerandeantalet på de olika linjerna inom tvåårig 
utbildning skall göras lika. Vid var och en av de sex tvååriga utbild
ningslinjerna föreslås en intagning av 5 studerande årligen. Vid allmänna 

linjens ettåriga produktionstekniska gren föreslås en intagning av 16 

studerande. 

Enligt planerna skall påbyggnadskursen vara öppen för såväl stude
rande vid institutet som för sökande utifrån. För sistn1imnda kategori 
skall påbyggnadskursen fungera som fortbildning. Institutet pekar på att 
den mer omfattande övningsproduktionen av ekonomiska skäl förlagts 
till påbyggnadskursen och att genomgång av denna kurs dlirför är av 
stor betydelse för de studerandes framtida yrkesmöjlighcter. Genom att 
studerandeantalet i påbyggnadskursen endast är hälften så stort som 
i de tvååriga linjer på vilka den bygger, måste sannolikt ett urval ske 
bland de sökande. Dessa omsfändigheter kommer enligt institutet att 

leda till en för utbildningen skadlig konkurrens mellan de studerande 
i den tvååriga utbildningen. 

Institutet anser vidare att den ettåriga påbyggnadskursen inte heller är 
särskilt väl lämpad som fortbildning för yrkesverksamma. En orsak är 

att kursen blir alltför lång för att kunna passas in i de yrkesverksammas 
arbetssituation. Vidare anges att den breda inriktning mot de fyra me
dierna teater, film, radio och television, som en sådan kurs måste få, inte 
motsvarar de redan yrkesverksammas önskemål om fortbildning inom det 
>egna,. mediet eller viss komplettering inom ett »angriinsande» medium. 

Institutet föreslår därför att påbyggnadskursen får samma studerande
antal som de lägre årskurserna och att tillträde för sökande utifrån möj
liggörs endast i den mån elevplatserna inte fylls av kvalificerade sökande 

från andra årskursen. 
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Som tidigare nämnts avses ingen påbyggnadskurs förekomma inom 
maskering och scenografi. Institutet föreslår nu att möjlighet till på
byggnadskurs skall finnas även för dessa linjer. 

Till följd av institutets förslag till ny utbildningsstruktur uppkommer 
viss ledig utbildningskapacitet som bör kunna utnyttjas för kursverksam

het, bl. a. för fortbildning av redan yrkesverksam personal inom teater, 
film, radio och television. Genom kursverksamhet bör institutet vidare 
kunna erbjuda utbildning åt nya kategorier, t. ex. inspicienter och ljus

siittare för teater, !TV-personal vid sjukhus, scenteknisk personal. För 
samarbetet mellan institutet och statens scenskolor är kursverksamhet 
en lämplig form. 

Anslagsberäkning 

1. Löne- och prisomräkning 706 000 kr. 
2. På grund av den ökade verksamhet som blir en följd av förslagen 

om utbildningens omfattning läsåret 1972/73 behövs viss personalför
stärkning. Institutionspersonalen föreslås av denna anledning öka med 
två nya tekniker. Vidare behövs en materialförvaltare. ( + 158 799 kr.) 

Den personalförstärkning som i övrigt föreslås omfattar en heltids
tjänst som ledare för pedagogiskt utvecklingsarbete, en tjänst som hu
vudlärare i vart och ett av medierna teater, film, radio och television, 
en tekniker och en informationssekreterare. Vidare begärs medel för 
arvoden till skådespelare, motsvarande fem årsanställda. ( + 786 221 kr.) 

3. Till följd av institutets utbyggnad behövs medel för förvärv av 
rätten till verk för övningsproduktionen samt för arvoden vid fram
ställning av läromedel ( +67 000 kr.). 

4. Lokalbehovet för scenografilinjcn kan inte tillgodoses inom insti
tutets nuvarande lokaler ( +53 000 kr.). 

5. Undervisningskostnaderna ökar genom den föreslagna ökningen 
av verksamheten ( +661 715 kr.). 

För försök med kursverksamhet vid institutet föreslås särskilda resur
ser ( + 150 000 kr.). 

6. På grund av ökad förslitning och då garantitiden för den tekniska 
utrustningen har gått ut uppkommer ökade kostnader för materiel
underhåll ( + 100 000 kr.). 

7. På grund av den ökade verksamheten räknar institutet med ökade 
kostnader för reseersättningar och expenser ( +61 000 kr.). 

Därutöver begär institutet en ytterligare höjning av medlen till rese~ 
ersättningar för bevakning av den tekniska utvecklingen inom institutets 
område. I den föreslagna höjningen av cxpensanslaget ingår också kost

nader för framställning av läromedel samt för viss forskningsverksamhet. 
(+130000 kr.) 

8. Bidraget från Svenska filminstitutet beräknas öka med 32 000 kr. 
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Departementsclzefen 

Verksamheten vid dramatiska institutet inleddes läsåret 1970/71. 
lgångsättningssvårigheterna blev betydande och på grund härav upp

nåddes inte ett godtagbart utbildningsresultat under det första läsåret. 
Institutet bedriver därför under innevarande läsår viss kompletterande 

utbildning. Genom att intagningen hösten 1971 begränsades till 16 stude
rande, som togs in på den allmänna linjens produktionstekiska gren, har 
institutet fått möjlighet att koncentrera sina resurser på den komplette
rande utbildningen. 

Den kompletterande utbildningen har för vissa studerande inneburit 
att utbildningstiden förlängs med upp till en termin. Jag har i min 
medelsbcräkning tagit hänsyn till att delar av den utbildning som enligt 

de ursprungliga planerna skulle vara avslutad under innevarande läsår 
nu kommer att pågå under hösttermincn 1972. 

Dramatiska institutet lägger fram vissa förslag till förändringar av 
utbildningsstrukturcn vid institutet. Förslagen berör fördelningen av 

studerande mellan de olika linjerna i den tvååriga utbildningen och för
hållandet mellan denna utbildning och den ettåriga påbyggnadskursen. 

Institutet föreslår att de olika utbildningslinjerna inom tvåårig utbild
ning får samma antal studerande, nämligen fem. Antalet studerande i 
regiutbildning har hittills förutsatts vara avsevärt större än på övriga 
linjer, vilket kan medföra svårigheter när det gäller att få de tekniska 
resurserna att räcka till eller att sätta samman fungerande arbetslag av 
de studerande vid institutet i samband med övningsproduktion. Några 
arbetsmarknadsskäl för att utbildningen av regissörer skulle vara större 
lin utbildningen vid övriga linjer kan inte heller åberopas. För egen del 
bitrlider jag dramatiska institutets förslag att linjerna inom den tvååriga 
utbildningen bör få samma antal studerande. Jag finner inte heller skäl 
att f. n. räkna med en annan dimensionering av antagningen till första 
årskursen än den föreslagna. 

Institutet föreslår också att den ettåriga påbyggnadskursen utökas till 
att omfatta lika många utbildningsplatser som andra årskursen vid insti
tutet. Vidare föreslås att tillträde till påbyggnadskursen i första hand 
skall förbehållas studerande vid dramatiska institutet. Förslaget motive

ras med att nuvarande förhållanden leder till en konkurrens om plat

serna i påbyggnadskursen vilket får en skadlig inverkan på den tvååriga 
utbildningen. Den ettåriga påbyggnadskursen anges vidare vara för lång 
och för allmänt inriktad för att vara lämplig som fortbildning för redan 

yrkesverksamma. Behovet av fortbildning på detta område bör i stället 
tillgodoses genom att dramatiska institutet får anordna fortbildnings
kurser. Institutet begär medel för försöksverksamhet med bl. a. sådana 

kurser. 
Dramatiska institutets förslag, som i realiteten innebär en oavbruten 

treårig studiegäng vid institutet, kan jag inte godta. Enligt min mening 
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bör man i stället välja en lösning som innebär att grundutbildningen, lik
som hittills, är avslutad efter två år och att påbyggnadskursen i dess nuva

rande form upphör. I dess ställe bör komma kortare eller längre kurser 
som i fråga om omfattning och innehåll är anpassade till de aktuella fort
bilclningsbehoven. Studerande som avslutat tvåårig utbildning vid institu~ 
tet bör, efter en tids yrkesverksamhet, tillsammans med andra yrkesverk

samma, kunna tas emot i sådana fortbildningskurser. Jag avser att i an
nat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att uppdra åt dramatiska institu
tets styrelse att lägga fram förslag till en omläggning av utbildningen 
fr. o. m. läsåret 1973/74 enligt här angivna riktlinjer. I samband därmed 
bör styrelsen också överväga fördelningen av institutets totala resurser 
mellan grundutbildning och fortbildning. Institutet bör emellertid redan 

under budgetåret 1972/73 få möjlighet att pröva olika former av kurs
vaksamhet. I enlighet med institutets förslag räknar jag med 150 000 

kr. för detta ändamål (5). 

Dramatiska institutet föreslår att de 38 studerande som under höstter
minen 1972 avslutar sin utbildning inom den tvååriga studiegången skall 
beredas tillfälle att gå igenom påbyggnadskurs under återstoden av läs

året 1972/73. Da påbyggnadskursen i nuvarande form enligt vad jag 
nyss förordat skall upphöra, är jag inte beredd att tillstyrka detta för
slag. Vissa utbildningsbehov för dessa studerande bör under läsåret 
1972/73 kunna tillgodoses inom den kursverksamhet som institutet, en
ligt vad jag nyss anfört, kommer att kunna anordna. 

De förslag jag nu fört fram om dramatiska institutet medför för bud

getåret 1972/73 att det genomsnittliga antalet närvarande studerande 

i ett- eller flerårig utbildning kommer att bli något mindre än innevaran
de budgetår. Till viss del kommer institutets resurser att i stället tas i an
språk av studerande i kursvcrksamhet. Institutets styrelse kommer att 
lägga fram förslag om hur resurserna på sikt skall utnyttjas. Utöver 
det nyssnämnda beloppet till kursverksamhet räknar jag för nästa bud
getår endast med sådana förändringar under detta anslag som följer av 
att de studerandes antal och fördelning på årskurser ändras eller som 
utgör kompensation för löne- och prisstegringar. Jag beräknar anslaget 
till 6 287 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Dramatiska institutet för budgetåret 1972/73 anvisa ett 
förslagsanslag av 6 287 000 kr. 

B 66. Bibliotekshögskolan: Utbildningskostnader 

Nytt anslag (förslag) 2 488 000 

Våren 1971 tog statsmakterna ställning till vissa riktlinjer för utbild
ning på biblioteksområdet m. m. (prop. 1971: 52, UbU 1971: 19, rskr 
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1971: 189). Enligt beslutet skall en bibliotekshögskola inrättas i Borås 
den 1 juli 1972. Skolan skall svara för den egentliga yrkesutbildningen 
för bibliotekarier för verksamhet inom folkbibliotek, forskningsbibliotek 

och skolbibliotek. Denna utbildning skall bli tvåårig och t. v. dimensio
neras för en årlig intagning av 360 studerande. 

Genom beslut den 16 april 1971 bemyndigades chefen för utbildnings
departementet att tillkalla en organisationskommitte med uppgift att 
närmare planera utbildningen vid bibliotekshögskolan. Direktiven är in

tagna i 1972 års riksdagsberättelse. Organisationskommitten har den 10 
oktober 1971 i enlighet med sitt uppdrag gett in framställning om anslag 
för budgetåret 1972/73 till bibliotekshögskolan. 

Beräknat för 1972/73 

Organisations- Departements-
kommitten chefen 

Personal 
Lärarpersonal 12 11 
övrig personal 13 10 

25 21 
Anslag 
Lönekostnader för lärarpersonal 1040000 884 000 
Lönekostnader för övrig personal 587 000 465 000 
Sjukvård 40000 10000 
Reseersättningar 393 000 317 000 
Lokalkostnader 555 000 555 000 
Expenser 163 000 140000 
Ersättning för praktikhandledning 122000 117 000 

2 900 000 2488 000 

Organisationskommitten 

Organisationskommitten föreslår att verksamheten vid bibliotekshög
skolan inleds höstterminen 1972 och att 120 studerande då tas in till den 
tvååriga utbildningen. Vårterminen 1973 tas ytterligare 120 stude

rande in. Under läsåret 1973/74 avses intagningen till tvåårig utbild

ning bli 180 studerande under vardera höst- och vårterminen. Under läs
året 1974/75 kommer skolan att vara fullt utbyggd. Antalet studerande 
kommer då att nå upp till 720. 

Verksamheten vid skolöverstyrelsens biblioteksskola skall enligt stats
makternas beslut upphöra den 1 juli 1972. För personer som enligt hit
tillsvarande utbildningsgång fullgjort elevutbildning men inte gått 
igenom biblioteksskolan skall övergångsvis anordnas ettårig utbildning 

vid bibliotekshögskolan i Borås. Organisationskommitten räknar med att 
intagningen till sådan ettårig utbildning behöver uppgå till 60 studerande 
hästterminen 1972 och 60 studerande vårterminen 1973. Därefter avses 
ingen antagning ske till ettårig utbildning. 
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Den tvååriga utbildningen av bibliotekarier avses vara sammanhållen 
under de tre första terminerna och uppdelad på två linjer, en för folk
och gymnasiebibliotekarier och en för forskningsbibliotekarier, under 
den fjärde terminen. Organisationskommitten beräknar att av de 180 
studerande som vid full utbyggnad skall tas in varje termin skall 150 
följa utbildningen på linjen för folk- och gymnasiebibliotekarier och 30 
utbildas på linjen för forskningsbibliotekarier. Enligt kommitten bör 
praktik ingå som ett led i utbildningen. Praktiken fördelas på två perio

der, sex veckor under första terminen och fyra veckor under tredje 
terminen. 

Anslagsberäkning 

1. I organisationskommittens beräkning av kostnaderna för 1 ärar

P e r s o n a 1 ingår kostnaderna för skolledning. Kommitten föreslår att 
bibliotekshögskolan skall ledas av en rektor, som skall biträdas av två 
studierektorer. Den ena studierektorn skall fungera som biträdande ut
bildningsledare medan den andra skall svara för arbetet i samband med 
de studerandes praktik. Lärarpersonalen i övrigt föreslås öka successivt 
i takt med ökningen av antalet studerande. Kommitten räknar med att 
denna personal skall lönemässigt motsvara kategorierna universitetslek
tor, lektor och adjunkt. ( + 1 040 094 kr.) 

2. I fråga om övrig person a 1 anser organisationskommitten att 

full personalstyrka bör finnas redan vid starten av den nya högskolan. 
För de administrativa uppgifterna föreslås en tjänst som byrådirektör. 
Vid högskolans bibliotek behövs en tjänst som bibliotekarie och en tjänst 
som förste bibliotcksassistent. I övrigt föreslår kommitten en tjänst som 
kanslist, sju biträdestjänster och två tjänster som expeditionsvakt. 
(+587 317 kr.) 

3. Behovet av medel för r e s c e r s ä t t n in g a r i samband med de 
studerandes praktik beräknas till sammanlagt 293 000 kr. för studerande 
i ett- och tvåårig utbildning. Till rcseersättningar för skolans personal 
föreslås 100000 kr. (+393000 kr.) 

4. Organisationskommitten har i särskild framställning hemställt att 
förhandlingar kommer till stånd med Svenska kommunförbundet om 
ersättning till kommuner för praktik h and 1 ed ni n g av stude
rande inom bibliotekshögskolan. I avvaktan på resultatet av sådana för

handlingar beräknas ett belopp för detta ändamål av 75 kr. per prakti

kant och vecka ( + 121 500 kr.). 
· 5. Bibliotekshögskolan kommer t. v. att inrymmas i tre skolbyggnader 

som hittills har använts för det obligatoriska skolväsendet i Borås kom
mun. I beräkningen av 1oka1 ko st n ad e r n a ingår även kostnader
na för en planerad nybyggd bibliotekspaviljong samt för särskilt förhyrda 

föreläsningslokaler m. m. ( +555 000 kr.). 
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Departementschefen 

De riktlinjer för utbildningen av bibliotekarier vid folkbibliotek, skol
bibliotek och forskningsbibliotek som statsmakterna tog ställning till 
våren 1971 (prop. 1971: 52, UbU 1971: 19, rskr 1971: 189) innebär att 
utbildningen delas upp på två stadier. Det första stadiet innefattar an
tingen universitets/högskoleutbildning eller yrkesverksamhet eller en 
kombination av sådan utbildning och yrkesverksamhet. Det andra sta

diet, den egentliga bibliotekarieutbildningen, skall utgöras av en tväårig 
yrkesinriktad utbildning vid bibliotekshögskola. En bibliotekshögskola 

skall inrättas i Borås den 1 juli 1972. Högskolan skall t. v. dimensioneras 
för en årlig intagning av 360 studerande. 

De allmänna behörighetskraven för tillträde till den egentliga biblio
tekarieutbildningen skall vara desamma som för tillträde till universitet. 
Därutöver skall som särskilt behörighetsvillkor sfallas upp krav på ut
bildning, yrkesverksamhet eller en kombination av bådadera av viss 
minsta omfattning som sammanlagt uppgår till eller är likvärdig med 80 
poäng i filosofie kandidatexamen. Yrkesverksamheten skall ha fullgjorts 
inom område som är väsentligt för den yrkesutövning för vilken biblio
tekarieutbildningen är avsedd, exempelvis inom bibliotek eller folkbild
ningsarbete. 

Den närmare planeringen av verksamheten vid bibliotekshögskolan 
har uppdragits åt en organisationskommittc. Organisationskommitten 
skall på grundval av de av statsmakterna fastställda riktlinjerna utforma 
förslag till studieplaner och regler för tillträde till den tvååriga utbild
ningen, planera den ettåriga utbildning, som övergångsvis skall anonl
nas för vissa studerande, överväga åtgärder för vidareutbildning, planera 
lokaler, inredning och utrustning, föreslå åtgärder för att tillgodose be
hovet av läromedel samt avge förslag om organisation, personaluppsätt
ning och resursbehov för bibliotekshögskolan. 

I prop. 1971: 52 (s. 39) förordade jag, att bibliotekshögskolan t.v. 
ställs under universitetskanslcrsämbetets inseende. Högskolan bör vidare 
ledas av en särskild styrelse, utsedd av Kungl. Maj:t. Jag avser att 
senare, efter förslag från organisationskommitten, återkomma till Kungl. 

Maj:t med förslag i dessa frågor. 
Jag räknar med att intagningen till tvåårig bibliotekarieutbildning och 

övergångsvis anordnad ettårig utbildning inom ramen för den av stats
makterna fastställda utbildningskapaciteten skall få i huvudsak den om
fattning som organisationskommitten föreslår. 

Organisationskommitten har lagt fram förslag till timplaner för ett
och tvåårig bibliotekarieutbildning, på vilka kommitten grundar sin be

räkning av resursbehovet för undervisning m. m. Min beräkning av 
lärarlönekostnader för den tvååriga utbildningen bygger på den före
slagna timplanen. För den ettåriga utbildningens del räknar jag med att 
undervisningen skall ha i huvudsak samma omfattning som f. n. 
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Jag godtar vidare organisationskommittens förslag om praktikens 
omfattning och inplacering i utbildningen. 

För den direkta ledningen under styrelsen av bibliotekshögskolans 
verksamhet bör en tjänst som rektor inrättas den I juli 1972. Tjänsten 
bör vara ordinarie med förordnande för bestämd tid. Kungl. Maj:t bör 
begära riksdagens bemyndigande att inrätta ifrågavarande tjänst. För 
skolledningsuppgifterna bör också finnas en tjänst som studierektor (1). 

Huvuddelen av den personal som inte är lärarpersonal bör enligt min 

mening anställas redan då verksamheten inleds. Jag räknar medel för 
en tjänst för handläggning av administrativa ärenden och för två tjäns
ter för skötsel av biblioteket. Jag beräknar vidare medel för fem biträ

destjänster och två expeditionstjänster (2). 
I de delar anställnings- och arbetsvillkoren för bibliotekshögskolans 

personal är förhandlingsfrågor avser jag att ge statens avtalsverk för
handlingsuppdrag. 

För reseersättningar till studerande i samband med praktik m. m. be
räknar jag 237 000 kr. Organisationskommitten har föreslagit att ersätt
ning för praktikhandledning skall utgå till de bibliotek som tar emot 
praktikanter. Ersättningens storlek kan fastställas först efter förhand
lingar med Svenska kommunförbundet. Sådana förhandlingar kommer 
att inledas. Jag beräknar tills vidare medel i enlighet med kommittens 
förslag (3, 4). 

Genom att skolöverstyrelsens biblioteksskola upphör i och med ut
gången av innevarande budgetår minskar medelsbehovct under anslagen 
Bidrag till folkbibliotek och Skolöverstyrelsen. Medclsberäkningen un
der dessa anslag är gjord med hänsyn till detta. 

Med hänvisning i övrigt till den inledningsvis redovisade sammanställ
ningen föreslår jag att ett nytt förslagsanslag med rubriken Diblioteks
högskolan: Utbildningskostnader för nästa budgetår förs upp på riks
statcn med ett belopp av 2 488 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
1) bemyndiga Kungl. Maj:t att vid bibliotekshögskolan inrätta en 

ordinarie tjänst som rektor, 
2) till Bibliotekshögskolan: Utbildningskostnader för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 2 488 000 kr. 
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B 67. Bibliotekshögskolan: Undervisningsmateriel m. m. 

Nytt anslag (förslag) 450 000 

146 

Beräknat för 1972173 

Bokinköp m. m. 
Undervisningsmateriel m. m. 

Organisationskommitten 

Organisations
koinmitt6n 

150000 
200000 

950000 

Departements
cbefcn 

450 000 

450 000 

Organisationskommitten föreslår att ett undervisningsbibliotek byggs 
upp vid bibliotekshögskolan. Till bibliotekshögskolan skall föras över det 
bibliotek som f. n. finns vid skolöverstyrelsens biblioteksskola i Solna. 
Detta bibliotek omfattar ca 13 000 volymer. Vidare har organisations
kommitten accepterat ett erbjudande från forskningsbiblioteksrådet som 
innebär att rådet rekommenderar sina medlemmar att till bibliotekshög
skolan överlämna lämplig litteratur ur forskningsbibliotekens dublett
samlingar. Därutöver behöver omfattande nyinköp göras. Behovet be
räknas uppgå till ytterligare 23 000 volymer. Kommitten beräknar kost
naden för uppbyggnaden av biblioteket till 1 milj. kr. och föreslår att 
detta belopp fördelas så, att 500 000 kr. anvisas redan innevarande bud
getår och att 250 000 kr. ställs till förfogande under vart och ett av 
budgetåren 1972/73 och 1973/74. 

Organisationskommitten beräknar medelsbehovet för bokinköp m. m. 
för nästa budgetår till dels 250 000 kr. för uppbyggnaden av biblioteket 
enligt den angivna planen, dels 500 000 kr. för de löpande kostnaderna 
för bokinköp och bokbindning m. m. Kommitten räknar med en snabb 
förslitning av biblioteket på grund av den stora användning materialet 
kommer att få i undervisningen. Kommitten framhåller vidare att det 
är nödvändigt med ett omfattande bestånd av periodica, såsom referat
tidskrifter och bibliotekskataloger, vilka ofta betingar höga abonne
mangspriser. 

För anskaffning av läromedel, bl. a. audiovisuella hjälpmedel och 
hjälpmedel för undervisning i ADB föreslår organisationskommitten att 
100 000 kr. anvisas årligen under en femårsperiod. Viss befintlig mate
riel avses bli överförd från skolöverstyrelsens biblioteksskola. För årlig 
förnyelse av den befintliga materielen beräknas 100 000 kr. 

Departementschefen 

För undervisningen vid bibliotekshögskolan kommer tillgången på 
goda biblioteksresurser att vara av stor betydelse. Jag förordar därför 
att ett undervisningsbibliotek byggs upp i anslutning till högskolan. Tills 
vidare bör bibliotekshögskolan vara huvudman för biblioteket. Frågan 
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om bibliotekets definitiva organisatoriska anknytning bör behandlas när
mare i samband med ställningstagande till kommande förslag från 1968 
års utbildningsutredning. 

Till undervisningsbiblioteket bör föras över de boksamlingar som nu 
finns vid skolöverstyrelsens biblioteksskola. Enligt forskningsbiblioteks
rådets rekommendation kommer vidare viss litteratur att kunna tillföras 
biblioteket från olika forskningsbiblioteks dublettsamlingar. Därutöver 
behövs vissa kompletteringar. Omfattningen av komplctteringsbehoven 
är beroende av bl. a. vad som i övrigt händer på biblioteksområdet. 
Forskningsbiblioteksrådet har i skrivelse den 8 december 1971 föreslagit 
att ett svenskt interurbanlånebibliotek för periodica skall inrättas. Rådet 
tar inte ställning till det föreslagna bibliotekets lokalisering. Förslaget 
kommer att remissbehandlas. Jag är mot denna bakgrund inte beredd 
att nu förorda en så omfattande och snabb uppbyggnad av undervis
ningsbiblioteket vid bibliotekshögskolan som organisationskommitten 
föreslagit. För komplettering och underhåll av biblioteket beräknar jag 

sammanlagt ett belopp av 450 000 kr. 
Organisationskommitten har begärt medel för att anskaffa bl. a. 

audiovisuella hjälpmedel och läromedel för undervisning i ADB. Dessa 
frågor bör behandlas i samband med beredningen av anslaget Inredning 
och utrustning av lokaler vid universiteten m. m. 

Med anledning av vad jag här förordat föreslår jag att ett nytt reser
vationsanslag med rubriken Bibliotekshögskolan: Undervisningsmateriel 
m. m. för nästa budgetår förs upp på riksstaten med ett belopp av 
450000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bibliotekshögskolan: Undervisningsmateriel m. m. för bud

getåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 450 000 kr. 
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C. KYRKLIGA ÄNDAMÅL 

C 1. Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.: Förvaltningskostnader 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

2 788 981 
3 189 000 

3 678 000 

I varje stift finns ett domkapitel som handhar kyrkliga angelägen
heter inom stiftet. De grundläggande bestämmelserna härom finns i 
lagen (1936: 567) om domkapitel (ändrad senast 1971: 580). 

Stiftsnämnderna handlägger ärenden som rör den ecklesiastika bo
ställsförvaltningen. De viktigaste bestämmelserna i ämnet finns i lagen 
(1970: 939) om förvaltning av kyrklig jord, som trädde i kraft den 

l januari 1972. Enligt denna lag utövar stiftsnämnd inte bara sina hit
tillsvarande myndighetsfunktioner utan skall också omhänderha den 
direkta förvaltningen av bl. a. skogen på pastoratens löneboställen. 

Stiftsnämnd finns i alla stift utom Stockholms. Domkapitel och stifts
nämnd har gemensam kanslipersonal. För förvaltningen av boställsskog 
får stiftsnämnden anlita dels nuvarande personal, dels ny personal som 

stiftsnämnden bemyndigas anställa. Kostnaderna för sistnämnda för
valtning skall bestridas med inkomster av verksamheten. I den fortsatta 
redogörelsen bortses från denna förvaltning och kostnaderna hiirför. 

Ur förevarande anslag bestrids förvaltningskostnader för domkapitlen, 
stiftsnämnderna, ärkebiskopens kansli och kyrkoherdarna för döva. Del
vis ersätts emellertid dessa kostnader ur kyrkofonden. I fråga om avlö
ningskostnaderna 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 kyrkofonden faller 
alla utgifter för avlöning av den skogliga personalen hos stiftsnämnder
na, för arvoden och särskilda ersättningar, som avser stiftsnämnderna, 
samt för avlöning av biträdespersonalen vid ärkebiskopens kansli och 
kyrkoherdarna för döva. Kostnaderna för avlöning av kanslipersonalen 
vid andra domkapitel än domkapitlet i Stockholm delas lika mellan stats

verket och kyrkofonden. Nii.r det gäller omkostnadsposterna utgår ur 
kyrkofonden bidrag med belopp som motsvarar de beräknade kostnader
na för stiftsnämnderna och kyrkoherdarna för döva samt hälften av de 
beräknade sjukvårds-, lokal- och expenskostnaderna för samtliga dom
kapitel utom Stockholms, medan återstoden av de beräknade omkost
naderna bestrids med medel från riksstaten. Kyrkofondens bidrag till 
angivna ändamål förs upp som uppbördsmedel. 
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1971172 Beräknad ändring 1972/73 

Domkapitlen Föredraganden 

Personal 
Handläggande personal 65,5 +6 +I 
övrig personal 91 + 6 +1 

156,5 +12 +2 
Anslag 
Utgifter 
I. Domkapitlet i Stockholm 
Lönekostnader 220 400 + 32100 + 32100 
Sjukvård 500 of. + 100 
Reseersättningar 500 + 1 000 of. 
Lokalkostnader 11 900 + 3 100 + 1 200 
Expenser 8 000 + 4 000 + 1 300 

Il. övriga domkapitel 
Lönekostnader 4 886 900 +1 031400 + 770 300 
Arvoden och särskilda ersätt-

ningar 62 700 + 12 900 + 12 300 
Sjukvård 13 700 + 800 I 500 
Reseersättningar 85 000 + 13 200 + 3400 
Lokalkostnader 206 200 + 59 000 + 51 000 
Expenser 322 600 + 184 000 + 55 000 

därav engångsutgifter (63 500) <+92 700) <+11 200) 
Pub! ikationstryck 22 800 + 3 500 + 1 200 

111. Tillfällig personal hos 
domkapitlen m. m., enligt 
Kungl. Maj:ts bestämmande 124 000 of. of. 

IV. Stiftsnämndemu 
Lönekostnader 1 743 500 + 549 600 + 227 400 
Sjukvård 1400 + 200 of. 
Rescersättni ngar 240 000 + 36 500 + 20 300 
Hyror för tj~instelokaler åt 

stiftsjägmästarna 21 600 3 000 3 000 
Vissa kostnader enligt lagen 

angående användande i vissa 
fall av priistlöndond 13 000 + 500 13 000 

Kostnader för medlemskap i 
Föreningen Skogsträdsför-
ädling m. m. 20 700 of. of. 

Fortbildning av stiftsjägmästa-
re och biträdande sliftsjäg-
mästare 23 000 + 3 000 of. 

Konferenser med ledamöter i 
bosttillsnämndcr, m. m. + 45 000 + 45 000 

V. A"rkebiskopens kansli 
Lönekostnader 70 500 + 98 500 + 98 500 
Resecrsättningar + 9 500 + 9 500 

VI. Kyrkoherdar för döva 
Lönekostnader 394 000 + 29 000 + 29000 
Sjukvård 300 of. of. 
Resccrsättningar 86 200 + 6 300 + 3 600 
Ers~ittning för tjänstcbrevsrätt 3 000 of. of. 
Expenser 8 600 + 20 900 + 20 900 

därav engångsutgifter (-) (+5 900) c+s 900) 

8 591000 +2141000 +1364 600 
Uppbördsmedel 
Bidrag från kyrkofonden 5 402 000 +1433600 + 875 600 

Nettoutgift 3 189 000 + 707 400 + 489 000 
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Domkapitlen 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 189 600 kr. 

2. Domkapitlet i Uppsala upprepar sitt tidigare år framförda önskemål 
att en tjänst som stiftsjägmästarassistent inrättas vid stiftsnämnden i 
Uppsala i stället för det arvode på 20 000 kr. som sedan år 1968 utgår 

för tillfällig förstärkning av den skogliga personalen vid stiftsnämnden 
(nettoutgift 26 800 kr.). Vidare föreslås att vid ärkebiskopens kansli 

inrättas en tjänst som expeditionsvakt och en tjänst som sekreterare för 
prästrekrytering (89 000 kr.). 

3. Förstärkning av kanslipersonalen begärs av domkapitlen i Linkö

ping och Växjö med ett biträde resp. ett kvalificerat biträde (70 700 kr.). 
Såväl sistnämnda domkapitel som domkapitlet i Luleå hemställer att en 
vid resp. domkapitel inrättad amanuenstjänst med halvtidstjänstgöring 
ändras till heltidstjänst (55 700 kr.). Ett flertal domkapitel begär ökade 
medel till tillfällig personal, vikariats- och övertidsersättningar m. m. 
(18 000 kr.). 

4. Huvudsakligen för att möta de ökade krav som den nya lagstift
ningen om förvaltning av kyrklig jord ställer på stiftsmyndigheterna 
föreslår flera domkapitel inrättande av tjänster som stiftskamrer samt 
vissa andra förstärkningar av kanslipersonalen och den skogliga perso
nalen (351500 kr.). 

Kammarkollegiet 

Mot bakgrund av rådande stora prästbrist anser kollegiet angeläget 
att åtgärder vidtas för att främja rekryteringen till de prästerliga tjäns
terna inom svenska kyrkan. Kollegiet tillstyrker att en tjänst inrättas 
för ändamålet, vilken lämpligen bör knytas till ärkebiskopens kansli. 
Vidare har kollegiet i samband med utredning av frågan om åtgärder 
för minskande av ärkebiskopens arbetsbörda (jfr prop. 1970: 36 s. 8) 
tillstyrkt inrättande av en tjänst som expeditionsvakt på ärkebiskopens 
kansli. Kostnaderna för de båda föreslagna tjänsterna bör enligt kolle

giet betalas av kyrkofonden. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

3 678 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för en tjänst som 
expeditionsvakt i befordringsgång och en tjänst som sekreterare för 
prästrekrytering i lönegrad A 23, båda knutna till ärkebiskopens kansli 
(2), samt för reseersättningar åt nämnde sekreterare. Kostnaderna för 

dessa tjänster bör falla helt på kyrkofonden. 
Vad angår önskemålen om personalförstärkning med hänsyn till de 

nya bestämmelserna om förvaltning av kyrklig jord får jag erinra om 

att Kungl. Maj:t den 29 oktober 1971 bemyndigat stiftsnämnderna att 
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efter samråd med statens avtalsverk inrätta extra tjänster i högst lönc
grad A 22 för förvaltning av skogen på löneboställen. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Domkapitlen och stil tsnämnderna m. m.: Förvaltnings

kostnader för budgetåret 1972/73 anvisa ett försJagsanslag av 
3 678 000 kr. 

C 2. Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.: Reparationsarbeten på 
domkapitels byggnader 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 

1972/73 Förslag 

30117 
169 000 

6000 

Domkapitlet i Linköping har hemställt om ett anslag på 5 000 kr. till 
smärre underhålls- och reparationsarbeten på domkapitelshuset i Lin
köping, som inrymmer tjänstelokaler för både domkapitel och stifts
nämnd. 

Domkapitlet i Göteborg har hemställt om ett anslag på 6 000 kr. till 
reparation av golven i de för domkapitel och stiftsnämnd gemensamma 
kanslilokalerna, vilka är inrymda i biskopsgården i Göteborg. 

Föredraganden 

Jag förordar att medel anvisas för de föreslagna arbetena och har inget 
att erinra mot de beräknade kostnaderna. Dessa bör fördelas lika mellan 
staten och kyrkofonden såsom tidigare har skett i liknande fall. Sam

manlagt bör således utgå högst (2 500 + 3 000 =) 5 500 eller i avrundat 
tal 6 000 kr. av statsmedel och lika mycket av kyrkofondsmedel. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
1) till Domkapitlen och stiftsniimnderna m. m.: Reparationsarbe

ten på domkapitelsbyggnader för budgeti':ret 1972/73 anvisa ctl 
anslag av 6 000 kr., 

2) medge, att ur kyrkofonden får för samma ändamål utgå ett 
belopp av 6 000 kr. 

C 3. Ersättningar till kyrkor m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

146 639 
140000 
140 000 

Detta anslag belastas till största delen med ersättningar till domkyrkor 
och förutvarande domkyrkor. Ur anslaget utgår också indelningscrsätt
ningar till vissa domkyrkosysslomän. 
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Tidigare utgick sammanlagt omkring 1 500 ersättningar till egentliga 

församlingskyrkor samt vissa domkyrkor och förutvarande domkyrkor. 
Efter medgivande av kyrkomötet (kskr 1946: 6) och enligt beslut av riks
dagen (prop. 1947: 46, SU 1947: 65, rskr 1947: 168) indrogs emellerticl 

flertalet ersättningar, som utgått ur anslaget, vid utgången av budget.
året 1946/47. Undantag gjordes för domkyrkor samt de förutvarande 
domkyrkorna i Kalmar och Mariestad. Möjlighet finns för Kungl. 
Maj:t att om särskilda skäl föreligger låta församling behålla sin ersätt
ning eller få gottgörelse för denna. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Ersättningar till kyrkor m. m. för budgetåret 1972/73 
anvisa ett förslagsanslag av 140 000 kr. 

C 4. Vissa ersättningar till kyrkofonden 

Enligt 11 § lagen (1970: 940) om kyrkliga kostnader skall fran stats
verket för varje år utgå ersättning till kyrkofonden med 5 050 737 kr. 
för prästerskapets till statsverket indragna tionde m. m. Ersättningen 

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 oföriinclrat belopp. Jag hemstaller, att Kungl. Maj:t före

slår riksdagen 
att till Vissa ersättningar till kyrkofonden för budgetåret 1972/73 

anvisa ett anslag av 5 051 000 kr. 

C 5. Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

259 534 

257 000 
274 000 

Enligt kyrkomusikerstadg:m (1950: 375; ändrad senast 1971: 1179) skall 

kantorstjänst i regel vara inrättad i kyrkomusikerdistrikt med lägre 

invånarantal än 5 000. Kantorstjänst kan vara antingen skolkantors
tjänst, dvs. tjänst som kyrkomusiker och lärare i grundskolan för klass 
på lågstadiet eller mellanstadiet, eller kyrkokantorstjänst, som är en 
självständig kyrkomusikalisk tjänst. I mindre kyrkomusikerdistrikt, där 
kantorstjänst av organisatoriska skäl inte lämpligen kan inrättas eller 

bibehållas, får s. k. orgelspelare anställas. 
För utbildning av skolkantorer anordnas varje år särskilda sommar-
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kurser som är öppna för elever och, i mån av utrymme, förutvarande 
elever vid folkskoleseminarium och lärarhögskolas lågstadie- och mellan
stadielärarlinjer. Bristen på kyrkomusiker i förening med minskat in
tresse för kurserna från de nyssnämnda elevkategoriernas sida har dock 
föranlett Kungl. Maj:t att under flera år försöksvis vidga tillträdet till 
kurserna. Sålunda medgav Kungl. Maj:t senast den 14 maj 1971 att 
Musikaliska akademiens styrelse till 1971 års kurser fick ta ut även and
ra deltagare än sådana som tillhörde de uppräknade kategorierna. Där
igenom skulle dock inte maximiantalet deltagare, 24 i varje kurs, få 
ökas. 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 kan
tor. 

För behörighet till kyrkokantorstjänst krävs utöver den kyrkomusi
kaliska behörigheten en särskild pedagogisk examen för kyrkokantorer. 
För avläggande av denna examen anordnas särskilda kurser, vilka utgörs 
av brevkurser i musikhistoria och pedagogik samt sommarkurser i me
todik jämte övningsundervisning. 

Från anslaget bestrids kostnader för arvoden, resekostnadsersättningar 
och traktamenten till kursledare, kurslärare, examinatorer och censorer 
samt andra utgifter i samband med kurserna och examina. För inne
varande budgetår har vidare under detta anslag beräknats 65 000 kr. 
som bidrag till kurser för orgelspelare. Bidrag kan utgå till orgelspelar
kurs, som anordnas av Kyrkomusikerorganisationernas samarbetskom
mitte eller av annan huvudman i samarbete med kommitten. Beslut om 
bidrag meddelas av Musikaliska akademiens styrelse, som har tillsyn 
över kurserna. 

Musikaliska akademiens styrelse 

Anslaget föreslås bli höjt med 199 200 kr. Härav beräknas till höjda 
arvoden åt kursledare 1 000 kr., åt kurslärare 83 800 kr. samt åt exami
natorer och censorer 2 500 kr. Till ökade kostnader för reseersättningar 
begärs 5 000 kr. och till stegrade omkostnader i övrigt 1 900 kr. Vidare 
begär styrelsen ytterligare 105 000 kr. som bidrag till kurser för orgel
spelare. 

Föredraganden 

Anslaget bör höjas med 17 000 kr. Av detta ~elopp har 9 700 kr. 
beräknats för tidigare beslutad höjning av arvodena till kurslärarc och 
återstoden för ökade kostnader för resecrsättningar och andra utgifter i 
samband med kurser och examina. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t 
föreslår riksdagen 

att till Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m. för budget
året 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 274 000 kr. 
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C 6. Stipendier till blivande präster för utbildning i finska och 
samiska språken 

1970/71 Utgift 7 500 
1971/72 Anslag 9 000 
1972/73 Förslag 9 000 
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Ur detta anslag utgår tre stipendier, varav två för utbildning i finska 
språket och ett för utbildning företrädesvis i samiska språket. Stipendier
na är avsedda för blivande präster inom Luleå stift. Varje stipendium 
uppgår till 3 000 kr. för år och utdelas för högst tre är i sänder med 1 500 

kr. för varje lästermin. Stipendium får dock utgå med 2 250 kr. för 
termin, när det bara finns två stipendiater. 

Domkapitlet i Luleå 

Stipendierna är otillräckliga för att kunna ge avsedd stimulans. Beho
vet av präster, som är förtrogna med finska eller lapska, är mycket stort. 
Anslaget bör höjas till 12 000 kr. 

Föredraganden 

Någon höjning av anslaget är jag inte beredd att tillstyrka. Jag hem
ståller, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Stipendier till blivande präster för utbildning i finska och 

samiska språken för budgetåret 1972/73 anvisa ett anslag av 
9 000 kr. 

C 7. Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

288 832 
1300000 
2 000000 

Reservation 1422 063 

Det under denna rubrik för innevarande budgetår uppförda reserva
tionsanslaget avser inre restaurering av Uppsala domkyrka. Till grund 
för arbetets bedrivande och finansiering ligger ett av riksdagen med 
viss modifikation godkänt avtal mellan staten, domkyrkan och den 
kyrkliga samfälligheten i Uppsala (se prop. 1970: 36 s. 16, SU 1970: 195, 
rskr 1970: 381). Avtalet innebär i korthet, att domkyrkans inre skall 
restaureras av staten i huvudsaklig överensstämmelse med ett av dom
kyrkoarkitekten Åke Porne hösten 1969 framlagt förslag, att kostnader
na för förslagets genomförande, vilka beräknats till 18,5 milj. kr., skall 
fördelas mellan staten och samfälligheten och att samfällighetens andel 
skall utgöra en tredjedel av samtliga kostnader, dock högst 6,3 milj. kr. 

I avtalet förutsattes att restaureringen skulle bedrivas så, att den 
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kan avslutas senast under budgetåret 1976/77. Vidare förutsattes att 
arbetet skulle ledas av en restaureringskommitte med representanter för 
bl. a. domkyrkan och samfälligheten. En sådan kommitte tillsattes av 
Kungl. Maj:t genom beslut den 29 januari 1971. I kommitten, vars 
ordförande är landshövdingen Ragnar Edenman, ingår förutom nyss
nämnda representanter även företrädare för byggnadsstyrelsen och riks
antikvarieämbetet. Beslutet innehåller också närmare föreskrifter för 
restaureringens bedrivande. 

Restaureringskommitten har beräknat medelsbehovet för nästa bud
getår till 3 milj. kr. 

Föredraganden 

Riksdagen har den 25 november 1970 fattat beslut i fråga om restaure
ring av Uppsala domkyrka. För ändamålet har anvisats 1,5 milj. kr. 
för budgetåret 1970/71 och 1,3 milj. kr. för innevarande budgetår. Det 
har i samband med det ·tidigare nämnda avtalet förutsatts att restaure
ringen skall vara slutförd under budgetåret 1976/77. I sitt av riksdagen 
godkända utlåtande i ämnet (SU 1970: 195, rskr 1970: 381) underströk 
statsutskottet vikten av att den inre iståndsättningen av domkyrkan 
inte försenas längre än som är absolut ofrånkomligt med hänsyn till de 
ytterligare överväganden som är behövliga. 

För budgetåret 1972/73 bör, som Uppsala domkyrkas restaurerings
kommitte har föreslagit, anslaget föras upp med 2 milj. kr. Enligt nyss
nämnda avtal skall samfälligheten utbetala 1 milj. kr. under nästa bud
getår. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor för budgetåret 

1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 2 000 000 kr. 

C 8. Bjdrag till svenska ekumeniska nämnden 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

70000 
80000 
90000 

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 budget
åren 1964/68 har varit uppfört med 40 000 kr., har för de fyra senaste 
budgetåren höjts med 10 000 kr. för budgetår. 

Svenska ekumeniska nämnden 

Årsavgiften uppgick år 1970 till 105 570 kr. och har för år 1971 be
räknats till 105 876 kr. Kyrkornas vlirldsråd har hemställt om höjning 
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av medlemskyrkornas årsavgifter med åtminstone 25 % fr. o. m. 
år 1972, bl. a. på grund av att de amerikanska kyrkornas bidrag sjunkit. 
Nämnden är för sin del beredd att tillmötesgå världsrådets önskemål 
och avser att lägga ut den begärda avgiftsökningen över tre år. Statens 
bidrag bör för nästa budgetår höjas med 30 000 kr. till 110 000 kr. 

Föredraganden 

Mot bakgrund av de senare årens uppräkning av detta anslag är jag 
inte beredd att för nästa budgetår förorda större höjning av anslaget 
än 10 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till svenska ekumeniska nämnden för budgetåret 
1972/73 anvisa ett anslag av 90 000 kr. 

C 9. Bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

100000 
110 000 
120000 

Enligt beslut av riksdagen (prop. 1966: 34, SU 1966: 51, rskr 1966: 158) 
utgår bidrag av statsmedel till de svenska utlandsförsamlingama. 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 innevarande budgetår utgår 85 000 kr. 
som bidrag till avlöning av kyrkvaktmästare och biträden på försam
lingarnas 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 beräk
ningar till ca 190 000 kr. budgetåret 1972/73. Domkapitlet hemställer, 
att bidraget för avlöningskostnader bestäms till hälften av detta belopp, 
dvs. till 95 000 kr. Vidare föreslår domkapitlet, att gottgörelsen till den 
svenska församlingen i London även för nästa budgetår skall utgöra 
25 000 kr. 

Föredraganden 

På grund av församlingarnas ökade kostnader för avlöning av biträ
den och kyrkvaktmästare förordar jag, att anslaget för nästa budgetår 
höjs med 10 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riks

dagen 
att till Bidrag till de svenska utlands/ örsamlingarna för budget

året 1972/73 anvisa ett anslag av 120 000 kr. 
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C 10. Bidrag till reparationsarbeten på de svenska utlandsförsam
Iingarnas kyrkobyggnader 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

13 000 

50000 

68 000 

Reservation 

Från anslaget utgår för innevarande budgetår 50 000 kr. Detta belopp 
utgör hälften av det bidrag som anses behövligt för reparationsarbeten 
på Svenska Olaus-Petriförsamlingens i Helsingfors kyrkobyggnad (prop. 
1971: 1 bil. 10 s. 143, KrU 1971: 2, rskr 1971: 53). Andra hälften behövs 
nästa budgetår. 

För nästa budgetår föreligger en ansökan om anslag med 18 250 kr. 
från kyrkorådet i Ulrika Eleonora svenska församling i London. Det 
begärda beloppet avser reparation av en strukturell skada i yttermuren 
på församlingens kyrkobyggnad samt målning av byggnadens yttre rör
ledningar m. m. 

Domkapitlet i Uppsala framhåller att de aktuella arbetena på London
församlingens kyrkobyggnad är mycket angelägna och tillstyrker bifall 

till ansökningen. Kammarkollegiet anser sig med hänsyn till att försam
lingen enligt uppgift saknar erforderliga medel kunna tillstyrka ett an
slag på högst 18 250 kr. för ändamålet. 

Föredraganden 

I prop. 1971: 1 bil. 10 uttalade jag (s. 143), att för de av svenska för
samlingen i Helsingfors planerade reparationsarbetena 100 000 kr. borde 
utgå av statsmedel och att beloppet kunde fördelas på två år. Detta ut
talande föranledde ingen erinran foln riksdagens sida. För nästa budget
år bör 50 000 kr. anvisas för detta ändamål. 

Vad angår de ifrågasatta reparationsarbetena på svenska församlingens 
i London kyrkobyggnad förordar jag, att ett avrundat belopp av 18 000 
kr. anvisas för ändamålet. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till reparationsarbeten på de svenska utlandsför

samlingarnas kyrkobyggnader för budgetåret 1972/73 anvisa ett 
reservationsanslag av 63 000 kr. 

C 11. Bid1·ag till fria kristna samfund m. m. 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

2 000 000 
2 000000 

Under denna rubrik har f.iolårets riksdag anvisat ett rcservationsanslag 
för innevarande budgetår på 2 milj. kr. (mot. 1971: 35 och 364, KrU 
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1971: 15, rskr 1971: 207). Enligt de av Kungl. Maj:t meddelade före
skrifterna för anslaget skall detta användas för att öka förutsättningarna 
för ekonomiskt svaga församlingar att hålla lokaler och erbjuda reli
giös service i form av gudstjänster, själavård och liknande. Bidragsberät
tigade är församlingar (motsvarande) inom annat kristet trossamfund 
än svenska kyrkan, anslutna till eller i samverkan med Sveriges frikyrko
råd. För att församling skall vara bidragsberättigad skal! den antingen 
ha anknytning till samfund, som betjänar minst 3 000 personer i Sverige, 
eller tillsammans med andra församlingar bilda en grupp av minst denna 
storlek. Anslaget fördelas av en särskild samarbetsnämnd, i vilken samt
liga samfund eller grupper av församlingar som kan anses vara bidrags
berättigade skall vara företrädda. Frikyrkorådet skall sprida erforderlig 
information om ifrågavarande stöd bland berörda församlingar. Skälig 
del av anslaget utgår till frikyrkorådet för informativt och administrativt 
arbete. Frikyrkorådet har att delge 1968 års beredning om stat och 
kyrka erfarenheterna från fördelningen av disponibla medel. 

Kungl. Maj:t har den 8 oktober 1971 efter förslag av frikyrkorådet 
utsett ledamöter i den särskilda samarbetsnämnden. Sammanträdesarvo
den och reseersättningar åt nämndens ledamöter utgår ur förevarande 
anslag. 

Sveriges frikyrkoråd 

Den ekonomiska utvecklingen under de senaste åren har inneburit 
svåra påfrestningar för de fria trossamfunden och deras församlingar. 
Dessa har att till minst 90 % bestrida sina omkostnader med frivilliga 
bidrag. I de flesta av samfunden har en viss medlemsminskning skett, 
men trots detta har verksamheten och kontaktytan ökat. Detta har bl. a. 
haft till följd att medlemmarna nu får bära ett större ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt ansvar. Varje församling eller församlingskrets har 
att ekonomiskt ansvara för pastor och i många fall också ungdomsledare, 
församlingsmusiker, diakonissa osv. År 1969 beräknades att mellan 40 
och 60 % av de totala utgifterna utgjordes av lönekostnader. Pastorer 
och övriga anställda har med några få undantag alltid varit mycket lågav
lönade, trots att samfunden har sökt göra sitt yttersta för att åstadkomma 
bättre löner. Löneutvecklingen i samhället i övrigt har emellertid bi
dragit till att lönesituationen inom de fria trossamfunden idag är ännu 
sämre än tidigare i jämförelse med andra grupper i samhället. över
gången till allmän varuskatt och mervärdeskatt samt införandet av den 
särskilda arbetsgivaravgiften har ytterligare bidragit till att försvaga deras 
ekonomiska situation. Samfundens verksamhet är därför i ökad grad 
beroende av ekonomiskt stöd från det allmänna. Denna verksamhet, 
som regelbundet berör omkring en miljon svenska medborgare, torde 
vara av stor betydelse även ur samhällelig synpunkt. För budgetåret 
1972/73 anhålles om ett reservationsanslag av 4 milj. kr. 
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Föredraganden 

Bidraget infördes genom beslut av 1971 års riksdag. I sitt av riksdagen 
godkända betänkande i ämnet (KrU 1971: 15, rskr 1971: 207) framhöll 
kulturutskottet bl. a., att som skäl för detta stöd till vissa trossamfund 
inte bör anföras skattemässiga förhållanden utan att bidraget bör ha en 
självständig karaktär och att dess syfte bör vara att öka förutsättning
arna för ekonomiskt svaga församlingar att hålla lokaler och erbjuda 
religiös service i form av gudstjänst, själavård och liknande. Vidare an
förde utskottet att bidraget bör ses som ett provisorium i avvaktan på 
resultatet av arbetet inom 1968 års beredning om stat och kyrka. 

Jag är inte beredd att nu förorda någon höjning av anslaget för nästa 
budgetår men väl att det förs upp med oförändrat belopp. Jag hemställer, 
att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till fria kristna sam/ und m. m. för budgetåret 
1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 2 000 000 kr. 
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D SKOLVÄSENDET 

Vissa gemensamma frågor 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen har liksom under de senaste åren i en särskild skrift 
sammanfattat sina anslagsframställningar (Skolväsendet, specialnummer 
av Aktuellt från skolöverstyrelsen). I denna redovisas även huvuddragen 
av överstyrelsens bedömningar i fråga om långtidsbudgetperioden 
1972/77. 

överstyrelsen behandlar i ett första avsnitt utförligt kvalitets/ rågorna 

i skolan. överstyrelsen framhåller att man inte haft för avsikt att i detta 
sammanhang analysera det begränsade problemet om kunskapsstandar
den utan har önskat göra ett försök att finna några utgångspunkter 
för en fortsatt mera allsidig och konstruktiv debatt om kvaliteten hos 
olika delar av skolarbetet och hos detta arbete i dess helhet. Enligt 
överstyrelsens mening kan kvalitetsfrågorna diskuteras med framgång 
endast mot bakgrund av skolans ställning i samhället och i relation till 
skolans olika mål. 

Skolan var tidigare en ganska sluten värld med egna värdenormer och 
regler. Denna syn på skolan försvinner nu. Skolan har allt mera gått 
upp i samhället och blivit en organisatorisk del av det. Skolarbetet är 
inte bara en förberedelse för livet efter skoltiden, det är för eleven 
livet självt lika väl som fritid och yrkesarbete. 

Denna förändring har, framhåller överstyrelsen, medfört att skolan 
i hög grad återspeglar samhället i stort med alla dess förtjänster och 
brister. 

överstyrelsen understryker mot denna bakgrund nödvändigheten av 
att de för verksamheten i skolan ansvariga samarbetar med andra sam
hällsinstitutioner. 

På skolan ställs i dag vissa krav som är rimliga och naturliga: de unga 
skall bibringas kunskaper och färdigheter, de skall utveckla sin förmåga 
att samarbeta, de skall förbereda sig att aktivt medverka i samhällsut
vecklingen, de skall möta olika värderingar och attityder. Utan stöd 
från samhällsorgan, institutioner och allmiinheten i stort kan dock skolan 
inte nå de uppställda mälen. Respekt för människovärdet, tolerans mot 
oliktänkande, individens okränkbarhet och minoritetens rätt är, under
stryker skolöverstyrelsen, grundstenar i vårt värdesystem. Dessa skall 
inte bara skolan utan även samhället i övrigt värna. 

I samma mån som skolan övergått till att fungera som ett öppet 
system, har umgänges- och arbetsformer ändrats även i skolan. Lärarens 
uppgifter förändras: att stimulera och handleda eleverna och att i sam-

D 



Prop. 1972: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 161 

arbete med dessa utvärdera resultatet av verksamheten i stort. 
Överstyrelsen gör härefter en sammanfattning av sko/reformernas 

mål. I kvantitativt hänseende har enligt överstyrelsen målet utbildning 
åt alla i realiteten nåtts. Ett annat av målen, en mera demokratisk skola, 
har också i väsentliga delar förverkligats, även om sociala och ekono
miska förhållanden fortfarande präglar elevers utbildningsval. Skolan 

har också mera medvetet ställts i samhällsförändringens tjänst, dvs. fått 

till uppgift att påverka och förändra samhället enligt vissa allmänt for
mulerade mål. Vidare har man konsekvent strävat efter att skapa nya 
arbetsformer. 

Skolreformernas mål är naturligtvis också skolans mål. Dessa mål 
måste emellertid närmare preciseras för att kunna bilda grund för den 
direkta verksamheten i skolan. Ett omfattande arbete har under den 
senaste tiden inletts i skolöverstyrelsens regi för att finna former och 
modeller för en sådan målprecisering. Detta arbete syftar inte till att 
ge auktoriserade preciseringar, vilket skulle strida mot ideer om en 

fortlöpande utveckling och förnyelse av innehåll och arbetsformer. Det 
syftar i stället till att utveckla och förmedla metoder att betjäna lärare, 
elever och läromedelsproducenter. överstyrelsen framhåller att det 
erfarenhetsmässigt är läromedlen mer än läroplanens anvisningar som 
preciserar målen och styr verksamheten. Om man vill framhålla att 
elevernas sociala utveckling och andra icke kunskapsmässiga mål är 
lika angelägna som kunskapstillägnandet, går det enligt överstyrelsen 
inte att - vad gäller dessa delar av målpreciseringen - förlita sig på en 
i allt väsentligt marknadsstyrd läromedelsproduktion. 

De centralt utgivna utvärderingsinstrumenten har en stark målstyrande 
verkan. Genom standardproven i grundskolan och de centralt utgivna 
proven i gymnasieskolan mäts dock endast en del av måluppfyllelsen. 

Skolans mål kan dock inte preciseras enbart centralt. Det är varje 
lärares uppgift att, själv eller tillsammans med kolleger eller elever, 
inom ramen för av Kungl. Maj:t utfärdade mål och riktlinjer definiera 
målen för sitt arbete i klart medvetande om att anvisningar och läro
medel endast ger exempel härpå. överstyrelsen framhåller att omställ
ningen från den traditionella skolans på mätbara kunskapsmål klart in
riktade arbetssätt till en mera självständig arbetsplanering med utgångs

punkt i skolans övergripande mål har visat sig vara ett betydligt mera 
långsiktigt och genomgripande arbete iin man från början räknat med. 
Vid en bedömning av skolans och undervisningens kvalitet bör man ha 

detta långsiktiga perspektiv i sikte. 

Skolöverstyrelsen går därefter över till att diskutera olika kriterier 

på begreppet kvalitet och konstaterar därvid att förändringarna i sko

lans mål gör jämförelser i tiden mellan olika skolformer inte särskilt 
meningsfulla. Vid bedömningen av skolans kvalitet måste man också 
hålla i minnet den starka kvantitativa utvecklingen av skolväsendet. 
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När man i internationella undersökningar syftat till att jämföra resul

taten av olika skoisystem, har det också varit det totala utfallet man 
sökt uppskatta. På detta sätt kan man göra mera rättvisa och relevanta 

bedömningar mellan system med bred rekrytering och system med stark 
selektion. Hittills vunna erfarenheter av sådana jämförelser talar för att 

den breddade rekryteringen inte skulle ge sämre resultat, snarare 
tvärtom. Inte heller om man slår vakt om elitprestationerna och värderar 
dessa som det enda riktiga kvalitetsmåttet synes, framhåller över
styrelsen, den breddade rekryteringen ge sämre resultat. 

Inom skolan är kravet på utvärdering av resultaten naturligt. Utvär
dering är något som åligger varje lärare likaväl som skolmyndigheterna. 
Skolöverstyrelsen bedriver ocksa i tilltagande grad ett forsknings- och 
utvecklingsarbete, bl.a. genom ett 60-tal olika skolforskningsprojekt. 

Erfarenheterna från arbetet inom projekt av denna art tillförs konti
nuerligt överstyrelsens verksamhet i stort. Detta innebär att man även 

i det övriga arbetet eftersträvar en striktare precisering av mål och 
syften, klarare definierade åtgärder samt en uppföljning med utvärde
ring av effekterna. Slutligen strävar man efter en återföring av erfaren
heterna för jämförelse med det åsyftade målet och en bedömning av 
effekt och effektivitet. 

överstyrelsen konstaterar avslutningsvis att de olika krav på kvalitets
förbättrande åtgärder som ställs som regel har ekonomiska konsekvenser. 

överstyrelsen är av den uppfattningen, att skolan under överskadlig tid 
inte kan räkna med ökad relativ andel av bruttonationalprodukten. 
Kvalitetshöjningarna måste alltså ske inom ramen för de resurser som 
redan avdelats för skolan. Som exempd på tänkbara rationaliserings
åtgärdcr nämns bl.a. ersättande av klasser med åtminstone tidvis en mer 
rörlig elevgruppering och ersättande av läraren med lärarlag eller andra 
grupper ofta innehållande biträden och teknisk personal. 

Departementschef en 

Fr. o. m. innevarande budgetår har gymnasieskolan ersatt de tidigare 
skolformerna fackskola, gymnasium och yrkesskola. Diirmetl förenas 
all gymnasial undervisning i en sammanhållen skola. De allmiinna må

len och riktlinjerna för skolarbetet är des:lmma för all undervisning i 
den nya skolan. Stora delar av yrkesutbildningen har samtidigt fått en 
ny utformning. Lokalmässiga förändringar får, som framhåfö i prop. 

1968:140 (s. 152) och som jag sit ofta i olika sammanhang understrukit, 

genomföras successivt, i takt med att resurser kan st~illas till förfo
gande. 

Skolöverstyrelsen har utförligt behandlat kvalitetsf rågan i skolväsen

det. Som överstyrelsen understryker har skolans mal successivt föriind
rats. 

Skolan skall inte bara förmedla kunskape.r om omviirldcn, den sl~all 
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också förbereda eleven för rollen som medborgare och yrkesutövare 
i ett demokratiskt samhälle. I begreppet möjlighet till utbildning ligger 
inte bara kravet på att alla som har förutsättningar för fortsatta studier 
skall beredas möjlighet till detta - oberoende av ekonomiska, geogra
fiska och sociala faktorer - utan i lika hög grad en uppfattning att 
även de svagare eleverna har rätt till tid och uppmärksamhet från sko
lans sida så att även de får tillfälle att uppleva stimulansen i att söka 
sig till kunskaper som en beredskap för fortsatt deltagande i samhälls

livet. Att göra jämförelser mellan resultaten i tidigare skolformer och 
i dagens skola är som överstyrelsen understryker inte särskilt menings
fullt. Det är å andra sidan självfallet nödvändigt med en fortlöpande 
utvärdering av arbetet inom utbildningsväsendet. I prop. 1971: 38 om 
pedagogisk utbildning och forskning m. m. har bl. a. riktlinjer för detta 
arbete redovisats. 

Skolan uppfattas med rätta som ett viktigt instrument för att åstad
komma ett större mått av jämlikhet i samhället. Låginkomstutredning
ens undersökningar - ett arbete som nu följs upp inom berörda depar

tement - visar bl. a. att olika faktorer i utbildningen bidrar till att vid
makthålla klasskillnader i samhället. Strävandena inom utbildningsom
rådet att skapa ett samhälle präglat av jämlikhet måste fullföljas på 
olika vägar: genom undervisningens innehåll och utformning, genom 
skolorganisationens geografiska spridning, genom särskilda insatser för 
vissa elevgrupper, genom ekonomiska stödåtgiirdcr till de studerande. 
En nyligen publicerad rapport från 1968 års utbildningsutredning (U 68), 

betitlad Val av utbildning och yrke (SOU 1971: 61), visar att vi i vissa 
avseenden är långt från målet. Det är också viktigt att åtgärderna på 
utbildningsområdet kopplas med åtgärder på andra områden. Arets 
budgetarbete har prliglats av en strävan att inom ramen för tillgängliga 
medel fägga tonvikten på åtgärder som medverkar till jämlikhet. 

Jag erinrade i 1971 års statsverksproposition om tillkallandet av utred
ningen om skolans inre arbete. Enligt direktiven bör arbetet leda fram 
till ett programförslag rörande åtglirder som är nödvändiga för att de 
elever som i dag inte finner skolarbetet tillräckligt stimulerande skall 
uppleva undervisningen som meningsfull. Utredningen har tagit initiativ 
till flera undersökningar och även inlett en viss försöksverksamhet. 

En betydande resurs för omvårdnaden av eleverna i grundskolan är 
den s. k. samordnade specialundervisningen. Skolöverstyrelsen har ut

färdat riktlinjer för användandet av dessa resurser. För nästa budgetår 
kan kostnaderna för insatser på specialundervisningens område beräknas 
till ca 400 milj. kr. Genom beslut vid föregående års riksdag anordnas 

utbildning av lärare för specialundervisning även i Umeå. Nu föreslås 

ytterligare en kraftig utökning av sådan utbildning. 
Förskolan kan spela en viktig roll när det gäller att utjämna förut

sättningarna för ett gott utbyte av skolans undervisning och verksamhet. 
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En kraftig utbyggnad av barnstugeverksamheten pågår f. n., något som 
för med sig ett ökat behov av personal av olika kategorier. Förskol
lärarutbildningen kommer att ytterligare öka i omfattning nästa år. 
På många håll gör man nu också försök med samordning mellan grund
skola och förskola. 

I den allmänna skoldebatten har skolans försörjning med goda läro
medel ägnats stor uppmärksamhet. Kommunerna har kunnat notera en 
betydande ökning av kostnaderna för läromedel. Inom flera sektorer 
kan man enligt skolöverstyrelsen konstatera en besvärande läromedcls
brist. Detta gäller t. ex. för yrkesutbildningen och handikappundervis
ningen. Svenska kommunförbundet har samtidigt pekat på att resur
serna för skolradio och skoltv sätts in på områden med god tillgång på 
läromedel. Jag förordar i det följande ökade statliga insatser på läro
medclsområdet för produktion av läromedel inom vissa bristsektorer. 
Läromedelsutredningen kommer inom kort att lägga fram sitt slut
betänkande. 

Tidigare års skoldebatt handlade i många sammanhang om bristen på 
behöriga lärare. Skolväsendets kraftiga kvantitativa expansion ställde 
samhället inför uppgiften att se till att utbildade lärare fanns i tillräcklig 
omfattning. Lärartillgången har på grund av ökade utbildningsinsatser 
successivt förbättrats. Även om skolväsendet fortfarande expanderar och 
därigenom ställer krav på ytterligare personal, sker utvecklingen nu i 
lugnare takt. På vissa lärarutbildningslinjer har det därför i nuvarande 
läge bedömts vara möjligt med vissa minskningar av inlagningskapaci
teten. För att möta behovet av musik- och gymnastiklärare görs där
emot utökningar. Skolreformerna har samtidigt inneburit förändringar 
i tjänsteunderlag för vissa lärargrupper. Kungl. Maj:t har vidtagit en 
rad olika åtgärder för att lösa uppkommande personalproblem. 

På flera områden inom lärarutbildningen pågår nu ett utredningsar
bete eller har aktualiserats vissa omläggningar. Jag vill erinra om att 
jag i direktiven till utredningen om skolans inre arbete bl. a. uttalat att 
eftersom de sakkunnigas förslag kan komma att få betydelse för lärarut
bildningens innehåll, organisation och dimensionering de sakkunniga bör 
anmäla till Kungl. Maj:t om de anser att motiv finns för att ta upp 
även lärarutbildningsfrågorna till prövning. 

Vid föregående års riksdag fattades beslut om en försöksverksamhet 
med en ny organisation för studie- och yrkesorientering i grundskola 
och gymnasieskola. För nästa budgetår beräknas nu i enlighet med 
planerna medel för en betydande förstärkning av resurserna härför i 
gymnasieskolan. Genom den beslutade förstärkningen bör man kunna 
uppnå bl. a. mer genomtänkta studie- och yrkesval från elevernas sida. 
För att tillgodose personalbehovet för syo-uppgifterna diknas med en 
fördubbling av intagningen till den särskilda utbildningen av studie- och 

yrkesvägledare. 
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Studie- och yrkesorienteringen har även en viktig uppgift i att bl. a. 
motverka sådana begränsningar i studie- och yrkesvalet som t. ex. beror 
på traditionella könsrollsföreställningar. I skolans undervisning de se
naste åren har, bl. a. som en följd av läroplanernas mer målmedvetna 
rekommendationer, könsrolls! rågan uppmärksammats alltmer. Inom 
fortbildningen har gjorts särskilda insatser, läromedlen har successivt 
förnyats etc. Vidare pågår sedan innevarande läsår en försöksverksam

het med särskilda åtgärder för att åstadkomma en jämnare fördelning 
mellan manliga och kvinnliga studerande vid förskoleseminarium och 
viss ADB-utbildning. Beträffande förskollärare har försöksverksamheten 

visat sig ha den positiva effekten att antalet manliga sökande och in
tagna ökat betydligt jämfört med tidigare år. Uppföljningen pågår av 
försöken. Försöksverksamhet kommer att anordnas även under nästa 
läsår. 

1967, 1970 och 1971 års riksdagar har fattat beslut om en rad viktiga 
åtgärder inom vuxenutbildningen. Syftet med de vidtagna åtgärderna 
har framför allt varit att nå de utbildningsmässigt eftersatta grupperna. 
För att få ett mer samlat grepp om de aktuella frågorna föreslås nu 
inrättande av en vuxenutbildningsavdelning inom skolöverstyrelsen. 
I en särskild proposition kommer vissa frågor inom vuxenutbildningens 

område att behandlas. Kommitten för studiestöd åt vuxna har nyligen 
publicerat ett diskussionsinlägg om studiefinansieringen för vuxna i be
tänkandet Vuxna Utbildning Studiefinansiering (SOU 1971: 80). Vidare 
kommer inom kort en rapport från kommitten för försöksverksamhet 
med vuxenutbildning (FÖVUX) om det första försöksårets erfarenheter. 

U 68:s tidigare nämnda rapport Val av utbildning och yrke belyser 
hur valet av frivillig utbildning fortfarande i hög grad är beroende av 
sociala faktorer. Ett viktigt led i stdvandena att göra utbildningen åt
komlig för alla utgör det studiesociala stödet. På grundval av prop. 
1971: 156 om höjda bostadstillägg för barnfamiljer m. m. har beslut 
fattats om en förstärkning av familjepolitiken. Avsikten är att förslag 
om förändringar i det studiesociala stödet skall läggas fram i en särskild 
proposition. 

En partiell omorganisation av skolöverstyrelsen föreslås nu. I likhet 

med vad överstyrelsen nyligen föreslagit anser jag att frågan om verkets 
framtida organisation senare bör tas upp till en mer genomgripande 

prövning. 
Skolöverstyrelsen har framhållit som sin uppfattning, att skolan under 

överskådlig tid inte kan räkna med en ökad andel av bruttonatio
nalprodukten. Jag vill i anslutning härtill erinra om att en promemoria 
lagts fram som underlag för diskussion om statsbidragssystemet i skolan 

(DsU 1971: 3). Denna promemoria remissbehandlas nu. Enligt min me
ning är det angeläget att snarast söka genomföra sådana ändringar i 
statsbidragsreglerna som ökar kommunernas möjligheter att mer effek
tivt utnyttja tillgängliga resurser för skolverksamheten. 
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a) centrala och regionala myndigheter m. m. 

D 1. Skolöverstyrelsen 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

41200041 
45 589000 
54 878 000 

166 

Skolöverstyrelsen, vars arbetsuppgifter framgår av den för verket 
gällande instruktionen (1965: 737, ändrad senast 1971: 334), är organi
serad på fem avdelningar, nämligen en undervisningsavdclning för all
männa skolfrågor (UA), en undervisningsavtlelning för yrkesutbildnings

frågor (UY), en avdelning för lärarutbildning och pedagogiskt utvcå
lingsarbete (L), en avdelning för planering (P) och en avdelning för 
administrativa frågor (A). Inom styrelsen finns 17 byråer, som fördelas 
mellan avdelningarna enligt styrelsens bestämmande, samt en byrå för 
folkbildningsfrågor. 

Hos styrelsen finns vidare en skolöverläkare samt sektioner för in
formation och för rationaliserings- och utredningsarbcte. 

Personal 
HandUiggande personal 
övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 

därav ersättning till expertis 
Sjukvård 
Reseersiittningar 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engångsutgifter 
Kostnader för kontorsdrift 

Avrundat 

Skolöverstyrelsen 

1971/72 

372,5 
295 

667,5 

36 735 000 
. 3 747 000 

78 000 
1 934 000 

52000 
2 702 000 
4 140 000 

242 000 

45 589 000 

1. Löne- och prisomräkning 4 919 000 kr. 

BerHknad ändring 1972/73 

Skoljjver~ 

styreJ5cn 

+30 
+ 5 
+35 

+ 7 041 200 
+640000 

of. 
+ 92 000 

+s ooo + 2 393 000 
+ 2 021 000 

-117 000 
+ 2190 000 

+13 737 200 
+13 737 000 

Departcmcnts
chefen 

- 2 
-22 

-24 

+3 915 300 
+487 100 

of. 
+ 182 000 

+2000 
+2 293 000 
+ 760 000 

-24201)0 
+2139 000 

+9 289 300 
+9 289 000 

2. I anledning av tidigare fattat beslut om organisationen av den stat
liga redovisnings- och revisionsverksamheten har till överstyrelsen för
lagts en redovisningscentral och ett revisionskontor. 

Fr. o. m. den 1 juli 1972 avses redovisningsgöromålcn m. m. vid reste
rande 14 lärarhögskolor bli koncentrerade till överstyrelsens rcdovis-
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ningscentral. Från samma tidpunkt avses överstyrelsens revisionskontor 

ta hand om redovisningsrevisioncn också vid dessa lärarhögskolor. 

Fr. o. m. den 1 januari 1973 avses även lönegöromålen för lärarhög

skolorna bli koncentrerade till överstyrelsens redovisningscentral. Den 

ytterligare personal som behövs på rcdovisningscentralen för lönegöro

målen beräknas till två kvalificerade biträden. För att dessa skall vara 

insatta i de nya arbetsuppgifterna den 1 januari 1973 bör de vara i tjänst 

redan i oktober 1972. 

Det erforderliga personaltillskottet till kamera/sektionen beräknas för

utom de två nyss nämnda biträdcstjänsterna till en tjiinst som förste 

byråsekreterare, en tjänst som assistent samt fem tjiinster som biträden, 

varav tre kvalificerade ( + 362 800 kr.). 

På revisionskontoret behövs förstärkning med en tjänst som byrr1-

direktör och en tj:inst som förste revisor (136 400 kr.). 

3. Skolöverstyrelsen skall enligt gällande bestämmelser centralt verk

ställa intagning av studerande till lärarutbildning. Arbetet har under 

senare år varit förlagt till en under byrå L I knuten intagningssektion. 

Kostnaderna för personal för intagningsarbetet har hittills bestritts av 

medel som anvisats under vissa lärarutbildningsanslag. överstyrelsen 

finner det opraktiskt att personal, som är anställd i verket för en regul

jär arbetsuppgift, avlönas med medel från andra anslag och föreslår där

för att fr. o. m. budgetåret 1972/73 medel beräknas under förevarande 

anslag medan motsvarande medel dras in under anslagen Lärarhögsko

lorna: Avlöningar till lärarpersonal m. m., Folkskoleseminarierna: Ut

bildningskostnader och Förskoleseminarierna: Utbildningskostnader. 

Med anledning bl. a. av ökningen av antalet sökande till lärarutbild

ning föreslås en personalförstärkning vid intagningssektionen med en 
tjänst som byråsekreterare, en tjänst som kanslist och fyra tjänster som 

biträde samt en ökning av tillfällig personal med 40 manmånader. Vid 

de nya intagningarna till SYO-linjen och specia!Uirarlinjcn erfordras till

fällig personal motsvarande 34 manmånader. ( -f-410 100 kr.) 

4. I samband med inrättandet av en bibliotekshögskola i Borås av
vecklas biblioteksskolan vid överstyrelsen med utgången av innevarande 

budgetår. J\fcd anledning härav avräknas under förevarande anslag 

medel för en tjänst som förste byråsekreterare, en tjänst som expeditions

vakt samt två tjänster som biträde. Förutom denna personal har en tjänst 

som hibliotekskonsulent, vilken har fungerat som skolans rektor, och en 

tjänst som förste byråsekreterare helt tagits i anspråk för skolverksam

heten. överstyrelsen föreslår att dessa båda tjänster bibehålls på biblio

tekssektionen trots att biblioteksskolan avvecklas. (-160 800 kr.) 

5. För att förbättra planeringsverksamheten på byrå P 1 föreslås in

rättandet av en byrådirektörstjänst, vars innehavare i första hand skall 

arbeta med utveckling och tillämpning av system för den kvantitativa 

och ekonomiska planeringen på längre sikt ( -f-78 300 kr.). 
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6. överstyrelsen föreslår att en tjänst som skolkonsulent inrättas för 
frågor om undervisning av utlandssvenskars barn. F. n. utgår medel till 
en heltidsanställd expert från delposten Ersättning till expertis. 

7. Under anslaget Länsskolnämndema föreslås att en tjänst som bi
träde förs över från överstyrelsen till Iänsskolnämnden i Malmöhus län 
(-33 200 kr.). 

8. Det ökade medelsbehovet för expertis uppgår till 640 000 kr. och 
avser bl. a. anställning av utländsk expertis för undervisning av olika 
invandrargrupper, översyn av den socialmedicinska verksamheten i sko
lan, bevakning av utvecklingen på alkohol-, narkotika- och tobaksom
rådet, anvisningar för studie- och yrkesorienteringen i grundskolan och 
gymnasieskolan, konstruktion av centrala prov m. m., projekt rörande 
tilldelningen av resurser till gymnasieskolan samt en utredning om bib
liotekens allmänkulturella verksamhet. 

9. Det ökade medelsbehovet för reseersättningar motiveras bl. a. med 
dels de ökade anspråken på svenskt deltagande i konferenser utomlands, 
dels att några av de föreslagna nya tjänsterna är förenade med omfat
tande reseverksamhet (+92 000 kr.). 

10. Anslagsposten Lokalkostnader rymmer de ökade hyreskostnader 
som följer av överstyrelsens flyttning till nya lokaler i kvarteret Garni
sonen. Byggnadsstyrelsen kommer att överta ansvaret för olika åtgär
der, som hittills bekostats av medel för lokalkostnader, bl. a. städning, 
bevakning och uppvärmning. För innevarande budgetår beräknas lokal
kostnaderna för dessa ändamål uppgå till 582 000 kr., vilket belopp så
lunda bör avräknas. (+2 393 000 kr.) 

11. överstyrelsens flyttning till lokaler inom kvarteret Garnisonen 
kommer vidare att innebära vissa förändringar i vad avser medelsbe
hovet för löner och expenser. De nya lokalerna förutsätter ett samut
nyttjande av bl. a. vissa kontorsdriftsfunktioner. Samordning och led
ning av den personal som f. n. arbetar hos myndigheterna med repro
arbeten, godsmottagning, städning m. fl. uppgifter samt telefonister 
kommer att föras över till byggnadsstyrelsen. Motsvarande gäller be
träffande personalen vid överstyrelsens bibliotek, vilken anställs Yid det 
gemensamma bibliotek som inrättas med statistiska centralbyrån som 
ansvarig myndighet. 

Genom denna centralisering av personal och servicefunktioner kom
mer det att hos byggnadsstyrelsen resp. statistiska centralbyrån bokföras 
kostnader, som sedan skall fördelas mellan de olika verken. överstyrel
sens del av kostnaden för den gemensamma kontorsdriften och biblio
teksverksamheten uppgår till sammanlagt 3 390 000 kr. Samtidigt med 
att detta belopp ingår i den nya anslagspostcn Kostnader för kontors
drift m. m. måste medel avräknas som nu ingår i anslagsposten Löne
kostnader för motsvarande ändamål. Under anslagsposten Lönekostna
der avräknas med anledning härav 884 000 kr. 
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12. Det ökade medelsbehovet för expenser motiveras av en utvidgad 
verksamhet på ADB-området, en kostnadsökning för framställning och 
distribution av prov, samt ett behov av information om yrkesutbild
ningen inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring. 

Vid bifall till vad överstyrelsen föreslagit beträffande inrättande av 

tjänster i överstyrelsen för en intagningsenhet bör de med denna verk

samhet förenade kostnaderna för expenser betalas ur anslagspostcn 

Expenser. 
Vidare föreligger ett ökat medelsbehov för bokinköp, för framställ

ning och distribution av blanketter samt för vissa anordningar i sam

band med inflyttningen i kvarteret Garnisonen. 

Under anslagsposten Expenser avräknas med anledning av överstyrel

sens flyttning till kvarteret Garnisonen 685 000 kr. ( +821 000 kr.) 

Medel för information 

Överstyrelsen har under budgetåret 1970/71 fortsatt den påbörjade 

informationen om grundskolan enligt Lgr 69 och planerat fortsatta in

formationsåtgärder på detta område. Även för den nya gymnasieskolan 

har informationsåtgärder planerats och genomförts, och ett grundläg

gande material producerats. Länsskolnämnderna har svarat för en avse

värd del av informationsverksamheten, efter planer som redovisats för 

överstyrelsen. För att föra ut information om skolan till föräldrar och 

elever har Ö\'erstyre!sen under senare år samverkat med Riksförbundet 

Hem och Skola samt med vissa elevorganisationer. överstyrelsen finner 

det angeläget att fortsätta denna samverkan. överstyrelsen understryker 

vikten av en uppsökande informationsverksamhet för att få kontakt 

med de föräldrar, som tidigare inte nåtts av skolan eller föräldraorgani
sationerna. Vidare planeras bl. a. information till invandrare, en film 

om grundskolan samt en undersökning, för att kartlägga motiven till 
elevernas val av studieväg i gymnasieskolan. överstyrelsen beräknar 
ett ökat medelsbehov för information om skolväsendet med 375 000 kr. 
till totalt 1 245 000 kr. 

Förslag till vissa ändringar av skolöverstyrelsens organisation 

Skolöverstyrelsen har med skrivelse den 5 maj 1971 överlämnat för

slag till vissa ändringar av överstyrelsens organisation. Förslaget innebär 

en utökning av personalorganisationen och avses bli genomfört den I 

juli 1972. 

1. Nuvarande organisation 

Skolöverstyrelsen i sin nuvarande form inrättades 1964 enligt beslut 

vid 1964 års riksdag (prop. 1964: 83, SU 1964: 113, rskr 1964: 253). Under 
det nya verket sammanfördes dittillsvarande skolöverstyrelsens och över

styrelsens för yrkesutbildning verksamhetsområden. Vidare överfördes 
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yrkesutbildningen inom socialvårdsområdet från dåvarande socialstyrel
sen och sjöbefälsutbildningen från sjöfartsstyrelsen. överstyrelsens äm
betsområde har därefter ytterligare utökats, främst genom att sjuksköter
skeutbildningen och övrig vårdyrkesutbildning den 1 januari 1966 över
fördes från dåvarande medicinalstyrelsen. Enligt beslut vid 1971 års riks
dag har utbildningen för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring den 
1 juli 1971 förts in under skolöverstyrelsen. 

I förarbetena till 1964 års omorganisation av skolväsendets centrala 
ledning (SOU 1962: 28, prop. 1963: 144, 1963 års organisationskommittcs 
betänkande E 1963: 9 och prop. 1964: 83) diskuterades ingående princi
perna för uppbyggnaden av skolämbetsverkets organisation. Diskussio
nen, som bl. a. skall ses mot bakgrund av de olikartade sätt på vilka 
de dittillsvarande båda ämbetsverken var organiserade, g1illde främst 
frågan vilken av de två organisationsprinciperna, funktions- (avdelnings-) 
principen eller produkt- (fackbyrå-) principen, som borde ligga till grund 
för organisationen. Genom 1963 års principbeslut fastslogs att verket i 
sina huvuddrag skulle organiseras enligt f unktionsprincipen, som inne
bär en uppbyggnad av organisationen efter arbetsuppgifternas (funktio
nernas) art, inte efter arbetsområden - skolformer. 

Instruktionen (1965: 737) för skolöverstyrelsen (1indrad senast 
1971: 334) innehåller de grundfäggande bestämmelserna om verksorgani
sationen. I 6 ~ instruktionen bestäms dels indelningen i avdelningar, dels 
antalet byråer. 

Inom ramen för dessa föreskrifter i instruktionen äger överstyrelsen 
att besluta om verkets organisation. Detta gäller bl. a. byråindelningen, 
byråernas indelning i sektioner och fördelningen av arbetsuppgifterna 
mellan avdelningar, byråer och sektioner. 

2. Utgångspunkter f iir ifrerstyrelsens förslag om ändringar i 

organisationen 

Den utveckling inom utbildningsväsendet under skolöverstyrelsen som 
skett sedan 1964 har hittills inte föranlett några väsentliga förändringar 
av den verksorganisation som då fastställdes. Vissa mindre förändringar 
av avdelningarnas inre organisation och av arbetsfördelningen mellan 
avdelningar och byråer har successivt genomförts men dessa föränd
ringar har mera varit åtgärder för att höja effektiviteten i verksamheten 
än en anpassning till utvecklingen inom överstyrelsens ämbetsområde. I 
stort sett har styrelsens organisation hittills också väl svarat mot skol
väsendets organisation och uppbyggnad. 

Inför de genomgripande förändringar av skolorganisationen, som nu 
omedelbart förestår och den utveckling inom utbildningsväsendct under 
överstyrelsen, som kan förutses på längre sikt, har en översyn av verks
organisationen emellertid nu befunnits nödvändig. överstyrelsen anser 
därvid att tre huvudfrågor i första hand bör lösas, nämligen 
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1) anpassning av organisationen till gymnasieskolan, 
2) anpassning av organisationen till vuxenutbildningen, 
3) anpassning av organisationen till förändringar inom lärarutbild

ningsområdet. 
Ytterligare en väsentlig fråga bör enligt överstyrelsen särskilt beaktas, 

nämligen behovet av en enhet inom överstyrelsen för samordning av 
åtgärderna för undervisning av invandrare och andra minoritetsgrupper. 

Som en allmän förutsättning för det förslag till organisatoriska för
ändringar som denna översyn lett fram till har gällt, att förändringarna 
i organisationen i detta sammanhang inte bör bli mer genomgripande än 
vad som är nödvändigt och lämpligt för en lösning av de nyssnämnda 
frågorna. 

En annan förutsättning för organisationsförslaget är att överstyrelsens 
tillsynsområde och arbetsuppgifter såsom de anges i verksinstruktionen 
inte skall förändras, frånsett den utvidgning av tillsynsområdet som 
skedde den 1 juli 1971, då överstyrelsen övertog tillsynen över utbild
ningen för jordbruk och skogsbruk m. m. 

3. Avdelningar 

Skolöverstyrelsen har först övervägt huruvida det finns anledning att 
ompröva de grundläggande principerna för verksorganisationen. Man 
har emellertid kommit fram till att den funktionella organisationsprin
cipen är den mest ändamålsenliga. En vertikal organisation uppbyggd 
efter >skolformer> har inte ansetts tänkbar. Uppdelningen av kansli
organisationen i huvudarbetsenheter bör därför enligt överstyrelsens 
mening bygga på de tre funktionerna undervisning, planering och admi
nistration. En fortsatt tillämpning av funktionsprincipen utesluter dock 
enligt överstyrelsen inte att man vid fördelning av arbetsuppgifterna mel
lan avdelningarna kan göra vissa avsteg från principen då det av prak
tiska skäl är motiverat. 

De nämnda huvudfrågorna om organisationens anpassning dels till 
gymnasieskolans införande, dels till vuxenutbildningens krav berör i 
första hand undervisningsavdelningarna. Den nuvarande uppdelningen 
på en avdelning för vad som hittills benämnts det allmänna skolväsendet 
och en avdelning för yrkesundervisningen kan inte bibehållas. 

överstyrelsen framhåller att erfarenheterna under de senaste årens 
starka tillväxt av vuxenutbildningen klart visat att det är mycket ange
läget att detta område sammanförs inom en arbetsenhet. Denna enhet 
bör som sin väsentliga uppgift ha att utveckla vuxenutbildningsbegrep
pet, att skapa en policy för vuxenutbildningen beträffande dess syfte, 
inriktning och innehåll och, inte minst, att utveckla en speciell vuxen
pedagogik. Arbetsenheten bör få ställning som en avdelning inom verks
organisationen. Skolöverstyrelsen föreslår alltså att det inrättas en under
visningsavdelning för vuxenutbildningen. Inom avdelningen bör i huvud-
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sak falla kommunal och statlig vuxenutbildning enligt vuxenutbildnings
stadgan, folkhögskolorna och det fria och frivilliga folkbildningsarbetet 
samt arbetsmarknadsutbildningen. 

Utöver den egentliga vuxenutbildningen bör till avdelningen föras 
ytterligare två områden, nämligen undervisning av invandrare och andra 
minoritetsgrupper samt undervisning och åtgärder av annan art för 

vuxna handikappade. Även frågor rörande dessa områden handläggs nu 
på flera arbetsenheter inom verket. 

Beträffande avdelningsindelningen i övrigt, såvitt gäller undervisnings

frågor, har olika lösningar varit under övervägande. Den nuvarande av
delningen för lärarutbildning och pedagogiskt utvecklingsarbete (L) bör 

bibehållas med oförändrat verksamhetsområde. Avdelningen skall fort
farande vara i första hand en undervisningsavdelning men såsom nu även 
ha vissa arbetsuppgifter av organisatorisk art beträffande lärarutbild
ningsanstalterna. Vissa justeringar i fråga om arbetsfördelningen mellan 

å ena sidan lärarutbildningsavdelningen och å andra sidan planeringsav
delningen och administrativa avdelningen bör enligt överstyrelsen dock 
kunna ske. 

Utgångspunkten för en anpassning av organisationen till gymnasie
skolans införande är att den nuvarande uppdelningen i en avdelning för 
det >allmänna skolväsendeb och en avdelning för yrkesutbildningen inte 
kan bibehållas. Tanken att grunda avdelningsindelningen för grundsko
lan och gymnasieskolan på en uppdelning av undervisningens innehåll i 
vad som kan kallas basutbildningsmoment å ena sidan och yrkesutbild
ningsmoment i gymnasial och eftergymnasial utbildning å andra sidan 
har inte bedömts vara realistisk. Frågan är då till slut om, sedan en 
avdelning för vuxenutbildningen föreslagits, undervisningsfrågoma för 
ungdomsskolan bör uppdelas på en avdelning för grundskolan och en 
avdelning för gymnasieskolan eller om grundskolan och gymnasieskolan 
bör föras samman i en avdelning. 

För det förra alternativet skulle kunna anföras att en odelad avdelning 
kommer att spänna över ett alltför stort område, från lågstadiet till tre
och fyraåriga linjer i gymnasieskolan och ett stort antal specialkurser 
med mycket varierande innehåll. Å andra sidan kan anföras, och det 
väger enligt överstyrelsens mening tyngre, att det vore olyckligt för ung

domsskolans utveckling om den uppdelades på två avdelningar. En sam
ordning och sammanhållning av grundskolan och gymnasieskolan är 
väsentlig, inte minst med hänsyn till att 90 % av grundskolans elever 

fortsätter i gymnasieskolan. Det är mera rationellt att denna samordning 
och sammanhållning sker inom en avdelning än genom samarbete mellan 
två avdelningar och ytterst i verksledningen. Gentemot farhågorna för 
att avdelningens verksamhetsområde skulle bli alltför stort för att kunna 
sammanhållas under en avdelningschef kan man också framhålla, att 
läroplansutvecklingen för grundskolan nu kan anses ha funnit sin form 
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och därför inte fordrar samma uppmärksamhet från avdelningschefens 
sida som gymnasieskolfrågorna kommer att påkalla. 

Verksamhetsområdet för undervisningsavdelningen för skolan (US) bör 
vara grundskolan och gymnasieskolan. Till avdelningen förutsätts också 
höra specialkurser inom gymnasieskolan, s. k. kombinationsutbildning, 
sjuk.sköterskeutbildning samt sjöbefälsutbildning. 

4. Byråer och sektioner 

Kungl. Maj:t bestämmer genom verksinstruktionen indelningen i av

delningar samt det totala antalet byråer. Byråernas fördelning mellan 
avdelningarna och byråernas indelning i sektioner förfogar skolöversty
relsen över. Organisationsförslaget innebär ingen förändring av det sam
manlagda antalet byråer inom verket, om man beaktar att den nya 
byrån för jordbruks- och skogsbruksutbildning tillkommit den 1 juli 1971 
samt att Arbetsgruppen för administrativ planering av reformer (APR
gruppen) redan nu reellt är en byrå. Den av skolöverstyrelsen föreslagna 
sektionsindelningen kommer här inte att beröras. 

5. Personalorganisation 

Skolöverstyrelsens verksamhetsområde och arbetsuppgifter förändras 
inte om organisationen ändras enligt föreliggande förslag. Frågan om 
personalorganisationen är diirför enligt överstyrelsen till väsentlig del en 
fråga om omfördelning av tjänster samt en bedömning av personalbe
hovet på den helt nya arbetsenheten för vuxenutbildning och invandrar
sektionen. Även beträffande dessa två enheter måste övervägas i vilken 
mån det är möjligt att tillgodose personalbehovet genom överförande av 
personal från andra enheter. 

överstyrelsens omorganisationsförslag förutsätter inrättande av föl
jande nya tjänster; nämligen fem tjänster som avdelningsdirektör, fem 
tjänster som skolkonsulent och fyra bitrlidestjänster. Dessutom föreslås 
att en tjänst som undervisningsråd inrättas, samtidigt som ett göromåls
förordnande som undervisningsråd dras in. 

6. Remissyttranden 

I ärendet har yttranden avgetts av riksrevisionsverket (RRV) och 
statskontoret. Vidare har yttranden avgetts av Svenska kommun/ örbim

det, Svenska landstingsförbundet, Landsorganisationen i Sl'erige (LO), 

Sveriges akademikers centra/organisation (SACO), Tjänstemännens cen

tralorganisation (TCO), Folkbildningsförbundet och Svenska hemslöjds

föreningars riksförbund (SHR). 

Flertalet remissinstanser, däribland RRV, statskontoret, kommunför

bundet, landstingsförbundet och TCO har ingen erinran mot att en om
organisation av den typ som skolöverstyrelsen föreslagit vidtas redan nu. 
Man framhåller emellertid att det på 11ingre sikt finns ett behov av mer 
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genomgripande förändringar av styrelsens organisation och arbetsupp
gifter, bl. a. som en följd av förändringar i ansvars- och uppgiftsfördel
ningen mellan stat och kommun. RRV menar att det med hänsyn till 
behovet av en mer ingående organisationsprövning är angeläget att den 
nu aktuella omorganisationen begränsas. 

RRV och statskontoret påtalar vidare att funktionsprincipen medför 
vissa olägenheter. Ärendehandläggningen tenderar att bli omständlig och 
tidskrävande och ärendena berör ofta flera olika byråer. De båda ämbets
verken menar dock att avdelningarnas ansvarsområden har avgränsats 
på ett bättre sätt i den föreslagna organisationen, där byråer med när
besläktade uppgifter sammanförts i avdelningar för skola, vuxenutbild
ning och lärarutbildning. TCO och SACO uttrycker sin tillfredsställelse 
över att vuxenutbildningsfrågor samlas inom en särskild avdelning. 

Vad beträffar byråindelningen inom US pekar RRV på den ojämna 
fördelningen av byråer på den obligatoriska skolan resp. gymnasie
skolan. Enligt RRV:s mening borde antalet byråer för gymnasieskolan 
minskas för att underlätta samordning och gemensam ärendehandlägg
ning. 

Statskontoret och RRV är kritiska till den nuvarande indelningen av 
byråer i sektioner. En långtgående indelning i formella organisations
enheter kan försvåra en flexibel användning av tillgängliga resurser. 

Beträffande förslaget om en särskild arbetsenhet för vissa frågor om 
invandrarutbildning anser RRV, att man inte bör ta slutlig ställning i 
fråga om organisationen förrän invandrarutredningens förslag behand
lats. 

Statskontoret har uppmärksammat frågan om antagning av sökande 
till lärarutbildning. Oavsett huvudmannaskapct för skilda eftergymna
siala utbildningsanstalter finns det enligt statskontorets mening sakliga 
skäl för att organisatoriskt och administrativt samordna det rutinmässiga 
arbetet med antagning av studerande till högre läroanstalter. En möjlig 
lösning skulle vara en gemensam central antagningsenhet för hantering 
av alla rutinmässiga ansökningar till högre utbildningsanstalter. 

RRV, statskontoret och kommunförbundet anser sig med hänsyn till 
omorganisationens begränsade karaktär inte kunna tillstyrka de förslag 
om personalförstärkningar som skolöverstyrelsen lagt fram. Dessa remiss
instanser menar att eftersom arbetsuppgifterna inte förändras, omorga
nisationen i princip borde kunna genomföras inom ramen för de nuva

rande resurserna. 
Personalorganisationerna TCO och SACO ansluter sig till skolöver

styrelsens förslag beträffande personalorganisationen. I likhet med reser
vanterna i styrelsen, Karlson, Tobisson och Isling anser de emellertid 
att behov föreligger av ytterligare två avdelningsdirektörstjänster på 
undervisningsavdelningen för skolan. TCO framhåller vidare att den 
ökade arbetsbelastningen på planeringsavdelningen och administrativa 
avdelningen medför behov av personalförstärkning. 
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Förslag till organisation för i skolöverstyrelsens regi bedriven arbets

marknadsutbildning 

Skolöverstyrelsen har med skrivelse den 11 oktober 1971 överlämnat 
en utredning angående organisationen för i skolöverstyrelsens regi be
driven arbetsmarknadsutbildning. överstyrelsen framhåller att förslaget 

beträffande den centrala enheten, nuvarande byrå P 3, innebär en an
passning av byråns organisation till de ökade uppgifter som utvecklingen 
inom arbetsmarknadsutbildningen under senare år fört med sig. Byrån 

skall enligt överstyrelsens organisationsförslag av den 5 maj 1971 ingå 
i den planerade vuxenutbildningsavdelningen. Jämfört med nuläget inne
bär förslaget om arbetsmarknadsutbildningen en utökning av personalen 
med totalt 22 personer, varav 15 handläggare. Den faktiska merkost
naden skulle uppgå till 1 270 000 kr. 

U !redning rörande skolöverstyrelsens organisation 

Skolöverstyrelsen har vidare med skrivelse den 1 december 1971 
föreslagit att en utredning tillsätts för att behandla frågan om ämbets
verkets framtida arbetsuppgifter och organisation. I skrivelsen erinras 
om att redan framlagda utredningsförslag och förslag som är att vänta 

från pågående utredningar kan förutses i hög grad förändra förutsätt
ningarna för överstyrelsens verksamhet. Bland redan framlagda förslag, 
som är av betydelse i detta sammanhang, nämns yrkesutbildningsbcred
ningens förslag om yrkesteknisk högskolutbildning, kompetensutred
ningens olika förslag samt TRU-kommittens senast framlagda be
tänkande. Även förändringarna i den regionala förvaltningen genom 
länsstyrelsereformen kan enligt överstyrelsen ha viss betydelse. 

Av pågående utredningar, som är av vikt för överstyrelsens arbete 
nämns bl. a. följande: TRU-kommitten, läromedelsutredningen, 1968 
års utbildningsutredning (U 68), lärarutbildningskommitten, länsskol
nämndsutrcdningen, kulturrådets utredningar om den statliga kultur
administrationen samt utbildningsdepartementets pågående utredning 
rörande driftbidragen inom skolväsendet. 

överstyrelsen framhåller vidare att man i framtiden kan förutse en 
i viss mån förändrad inriktning av överstyrelsens arbetsuppgifter. Det 
senaste årtiondet har präglats av planläggning för och genomförandet 
av olika skolreformer. Sedan det grundläggande arbetet med dessa re
former i stort sett slutförts, kan tyngdpunkten i verksamheten förskju

tas till en kontinuerlig uppföljning och utveckling av läroplanerna och 
till frågor som rör skolans inre arbete, kvalitativ utvärdering av skolans 

resultat, forsknings- och utvecklingsarbete, läromedelsfrågor samt ra
tionaliseringsfrågor. En utbyggd återkommande utbildning kan också 
beräknas få konsekvenser för verksorganisationens utformning. Även 
ansvars- och arbetsfördelningen mellan de centrala, regionala och lokala 
skolmyndigheterna bör undersökas. översynen av verksorganisationen 
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bör enligt överstyrelsen vara förutsättningslös beträffande de grundläg
gande principerna för organisationen. 

Departementschefen 

Skolöverstyrelsen har med skrivelse den 5 maj 1971 överlämnat för

slag till vissa ändringar av överstyrelsens organisation. Ett flertal av de 
remissinstanser som yttrat sig över förslaget anser att behov föreligger 

av en mer genomgripande omorganisation på längre sikt. överstyrelsen 
har vidare den 1 december 1971 kommit in med skrivelse angående 
överstyrelsens framtida organisation. Genom i olika sammanhang på
gående utredningsarbete kommer skolöverstyrelsens organisation och 
arbetsuppgifter att påverkas. Som exempel vill jag anföra arbetet inom 
länsskolnämndsutredningen och U 68, kulturrådets arbete med bl. a. 
biblioteksfrflgorna samt behandlingen dels av statens ungdomsråds för
slag beträffande samordning av ung:domsfrågorna, dels av kompetens
utredningens förslag rörande kompetensfrågor och antagningsregler. 

Vidare kan de pågående diskussionerna om utlokalisering av viss statlig 
verksamhet komma att beröra även skolöverstyrelsen. Jag anser att 
överstyrelsens organisation bör bli föremål för en mer omfattande över
syn än den nu aktuella. Jag avser att återkomma till Kungl. Maj:t i 

denna fråga. 
överstyrelsens förslag av den 5 maj 1971 innebär en utökning av 

personalorganisationen. Syftet med förslaget, som avses bli genomfört 
den 1 juli 1972, är att anpassa organisationen till de förändringar som 
under senare år skett inom ungdoms- och vuxenutbildningen samt inom 
lärarutbildningsområdet. överstyrelsen har vidare föreslagit en enhet 
för samordning av åtgärderna för undervisning av invandrare och andra 
minoritetsgrupper. 

Med anledning av de senaste årens starka tillväxt av vuxenutbildning
en har överstyrelsen föreslagit att det inrättas en undervisningsavdelning 
för vuxenutbildningen. Undervisningsfrågorna för ungdomsskolan bör 
enligt förslaget föras samman i en gemensam avdelning för grundskolan 
och gymnasieskolan. Beträffande avdelningen för lärarutbildning och 

pedagogiskt utvecklingsarbete har överstyrelsen föreslagit en förändrad 
byrå- och sektionsindelning. 

I likhet med remissinstanserna biträder jag i huvudsak förslaget till 

omorganisation. Även frågorna rörande ungdoms- och fritidsverksam
het, som f. n. behandlas av den fristående folkbildningshyrån, bör emel
lertid föras över till undervisningsavdelningcn för skolan. Jag biträder 
förslaget om indelning i avdelningar. Förslaget bör leda till att frågorna 
om vuxenutbildning får en mer samlad behandling iin vad den nm·u
rande organisationen medgett. Liksom överstyrelsen riiknar jag med 
oförändrat antal avdelningar och byråer. APR-gruppen bör dock be
hålla sin nuvarande ställning. Det ankommer pä överstyrelsen att enligt 
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sin instruktion fördela ärenden på de olika byråerna liksom att besluta 
om eventuell sektionsindelning inom avdelningarna. Liksom f. n. bör 
det finnas två fristående sektioner, en för information och en för ratio
nalisering. 

Skolöverstyrelsen har föreslagit en utökning av personalresurserna i 
samband med omorganisationen. Jag anser dock att denna bör genom
föras genom en omdisponering av de personella resurserna inom verket. 
Medel bör således inte beräknas för ytterligare tjänster med anledning 

av förslaget till omorganisation. Jag är inte heller beredd att ta ställning 
till behovet av en enhet inom överstyrelsen för samordning av under
visningen av invandrare och andra minoritetsgrupper eftersom denna 
fråga bör prövas i samband med beredningen av invandrarutredningens 
betänkande Invandrarnas utbildningssituation (SOU 1971: 51). 

Jag biträder förslaget om en förstärkning av kameralsektionen och 
beräknar därför medel för en tjänst som förste byråsekreterare, en tjänst 
som assistent samt sju tjänster som biträde, varav fem kvalificerade. 
Jag beräknar vidare 136 400 kr. för en förstärkning av revisionskonto
ret (2). 

Jag är f. n. inte beredd att biträda ett överförande av medel från 
lärarutbiltlningsanslagen till förevarande anslag (3). 

Verksamheten vid överstyrelsens biblioteksskola upphör i samband 
med inrättandet av en bibliotekshögskola i Borås den 1 juli 1972. Med 
anledning härav avräknar jag under förevarande anslag medel för en 
tjänst som bibliotekskonsulcnt, en tjiinst som förste byrf1sekretcrare, en 
tjlinst som expeditionsvakt samt två tjänster som biträde (4). 

I enlighet med skolöverstyrelsens förslag avräknar jag vidare under 
detta anslag medel för en tjänst som biträde, som förts över från över
styrelsen till länsskolnämnden i Malmöhus Hin (7). 

Skolöverstyrelsens överflyttning till nya lokaler i kvarteret Garnisonen 
kommer att innebära dels ökade hyreskostnader, dels förändringar i me
delsbehovet för löner och expenser. I de nya lokalerna kommer flera 
myndigheter att gemensamt utnyltja kontorsdrift och bibliotek. Samord
ningen av kontorsdriftcn skall föras över till byggnadsstyrclsen, medan 
statistiska centralbyrån kommer att vara ansvarig myndighet för det 
gemensamma biblioteket. Genom denna centralisering av personal och 
servicefunktioner kommer det att hos byggnadsstyrelsen resp. statistiska 
centralbyrån bokföras kostnader, som skall fördelas mellan de olika ver
ken. Efter samråd med chefen för fin:insdeparlementct har jag för 

lokalkostnader beräknat en höjning med 2 293 000 kr. För skolöversty
relsens del av den gemensamma kontorsdriften och biblioteksverksam

heten beräknar jag 2 139 000 kr. Samtidigt har jag från anslagsposten 
Lönekostnader avräknat 956 000 kr. för motsvarande ändamål (10, 11). 

Under expensposten har jag bl. a. beräknat 1 045 000 kr. för över
styrelsens utnyttjande av den gemensamm:1 reprocentralen (12). 
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Medel för information om skolväsendet bör fortsättningsvis beräk

nas under förevarande anslag. För detta ändamål har jag beräknat 
570 000 kr. under anslagsposten Expenser. 

Vad gäller skolöverstyrelsens förslag till förstärkning av den centrala 

organisationen för i överstyrelsens regi bedriven arbetsmarknadsutbild

ning är jag efter samråd med chefen för inrikesdepartementet inte be

redd att nu ta ställning härtill. Jag avser att återkomma till frågan 

sedan den blivit föremål för ytterligare överväganden. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beräknar jag anslaget 
till 54 878 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

1) godkänna av mig förordade riktlinjer för en omorganisation 
av skolöverstyrelsen, 

2) till Skolöverstyrelsen för budgetåret 1972/73 anvisa ett för

slagsanslag av 54 878 000 kr. 

D 2. Länsskolnämndema 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

21888740 
23 252 000 
26 342 000 

Länsskolnämndernas arbetsuppgifter och sammansättning framgår av 
instruktionen (1965: 741) för länsskolnämnderna (omtryckt 1971: 347). 

1971,'72 Beräknad ändring 1972/7.1 

Skolöv er- Departements-
styrelsen chefen 

Personal 
Handläggande personal 145,5 +o,5 +o,5 
övrig personal 150 +l,5 +I,O 

295,5 +2,0 +1,5 
Anslag 
Lönekostnader 17 878 000 +3 063 100 +2 724 100 
Sjukvård 30 000 of. of. 
Reseersättningar 1 533 000 of. + 135 000 
Lokalkostnader 2 455 700 + 182 000 + 201 300 
Expenser I 355 300 + 350 000 + 30 000 

därav engångsutgifter 20000 +30 000 -20000 

23 252 000 +3 595100 +3 090 400 
Avrundat +3 595 000 +3 090 000 
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Skolöverstyrelsen 

1. Löne- och prisomräkning 2 738 000 kr. 
2. Fr. o. m. budgetåret 1971/72 är länsskolpsykologorganisationen 

fullt utbyggd så till vida som en tjänst som länsskolpsykolog finns inrät
tad vid varje nämnd utom i Gotlands län. Länsskolnämnden i Gotlands 
län har emellertid alltsedan budgetåret 1968/69 haft tillgång till en skol
psykolog med deltidstjänstgöring. I mars 1968 träffades nämligen en över

enskommelse mellan Gotlands läns landsting och länsskolnämnden om 
en gemensam sådan tjänst. överenskommelsen innebär - sedan lands
tingets uppgifter övertagits av Gotlands kommun - att kommunen är 
huvudman för hela tjänsten, att hälften av lönekostnaden med undantag 
för därmed förenade sociala kostnader bestrids av länsskolnämnden till
delade medel för ersättning till expertis samt att skolpsykologen har ena 
hälften av sin tjänstgöring förlagd till länsskolnämnden och den andra 

hälften till kommunens psykiska barna- och ungdomsvård. Enligt över
styrelsens mening bör även länsskolnämnden i Gotlands län ha tillgång 
till skolpsykologisk expertis. En statlig länsskolpsykologtjänst bör dock 
inte inrättas. Den hittillsvarande anordningen bör i stället permanentas. 
Statsbidrag bör sålunda utgå till kostnaderna motsvarande halv lön till 
heltidsanställd kommunal skolpsykolog med villkor att hälften av tjänst
göringsskyldigheten skall fullgöras vid länsskolnämnden. ( + 38 700 kr.) 

3. Med hänsyn till att länsskolnämndsorganisationen är under utred
ning anser sig överstyrelsen inte nu böra föra fram förslag om utökning 
av personalorganisationen vid nämnderna. Beträffande tre biträdestjäns

ter föreslår överstyrelsen dock viss förändring. Rikscentralen för peda
gogiska hjälpmedel åt rörelsehindrade elever (Bräcke östergård) förfogar 
över en tjänst som kontorsbiträde i befordringsgång med halvtidstjänst
göring. Eftersom arbetsbelastningen vid rikscentralen har ökat, föreslår 
överstyrelsen att kontorsbiträdestjänsten omvandlas till heltidstjänst. 
( + 15 800 kr.) 

4. Vid länsskolnämnden i Gotlands län har fr. o. m. den 1 juli 1971 
dragits in en tjänst som hyrådirektör och en tjänst som kontorsbiträde i 
befordringsgång med halvtidstjänstgöring. Vissa byrådirektörsuppgifter 
hos nämnden, bl. a. sammanhängande med lärartillsättningar, kommer 
att föras över till kanslisten. Kanslistuppgifter kommer i sin tur att läggas 

på kontoristen vid nämnden. Enligt överstyrelsens mening bör sistnämn
da tjänst i A 11 omvandlas till kontorsskrivartjänst i A 14. ( +7 500 kr.) 

5. En på överstyrelsens stat uppförd kontorsbiträdestjänst i beford

ringsgång, som placerats vid länsskolnämnden i Malmöhus län, föreslås 
bli överförd till länsskolnämndernas stat. En överföring av tjänsten skulle 
utgöra en administrativ förenkling och innebära att gymnasieinspektörer
na i Malmö kunde räkna med en för deras arbetsområde tränad med
hjälpare. (+31600 kr.) 

6. Det ökade medelsbehovet för expertis motiveras av det uppfölj-

Da 



Prop. 1972: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 180 

ningsarbete som den reviderade läroplanen för grundskolan samt över
gången till gymnasieskolan förorsakar ( +277 000 kr.). 

7. Det ökade medelsbchovet för expenser beror framför allt på de 
ökade kostnader för skrivmateriel m. m. som följer av nämndernas 
starkt ökade informationsuppgifter. Överstyrelsen föreslår vidare att ett 
belopp av 50 000 kr. förs upp som engångsanvisning för inköp åt riks
centralen för pedagogiska hjälpmedel åt rörelsehindrade elever av sex 
specialkonstruerade skrivmaskiner. ( + 350 000 kr.) 

Departementschefen 

Genom beslut den 13 november 1970 har jag enligt Kungl. Maj:ts be

myndigande tillkallat särskilda sakkunniga med uppdrag att utreda frå
gan om länsskolnämndsorganisationen. Den partiella omorganisationen 
av den statliga länsförvaltningen medför att länsstyrelserna från den 1 

juli 1971 har ansvaret för översiktliga plancringsfrågor av större regio
nalpolitisk betydelse. Därmed har länsstyrelsen övertagit frågor som 
gäller planering av skolväsendets lokalisering och av dimensionering för 
vissa delar av skolväsendet. Kommunindelningsreformen medför vidare 
att de enskilda kommunerna får större resurser i olika avseenden. Kom
munernas förutsättningar att lösa bl. a. sådana skolfrågor som nu hand
has på regional nivå förbättras således avsevärt. Jag räknar därför nu 

endast med smärre anslagsförändringar för länsskoln1imnderna. 

Liksom övriga länsskolnämnder bör nämnden i Gotlands län ha till
gång till en skolpsykolog. Den nuvarande överenskommelsen om en 
med landstinget gemensam tjänst bör permanentas. Jag beräknar därför 
medel motsvarande kostnader för halv lön och hälften av övriga avlö
ningsförmåner till en kommunal skolpsykolog under villkor att hälflcn 
av tjiinstgöringsskyldighcten fullgörs vid länsskolnämnden. I samband 
härmed avräknar jag motsvarand"' belopp från posten Ersättning till 

expertis (2). 
Jag har i enlighet med skolöverstyrelsens förslag beräknat medel för 

att till Iänsskolnämndernas stat överföra en kontorsbiträdestjänst, som 

nu är uppförd på överstyrelsens stat (5). 
I övrigt hänvisar jag till sammanställningen. Jag hemställer att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 
att till Länsskolnämnderna för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

förslagsanslag av 26 342 000 kr. 
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D 3. Läroboksnämnden 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

502 227 

599 000 
800000 

181 

Från anslaget ersätts utgifter för statens läroboksnämnd. Bestämmel
serna om nämndens verksamhet återfinns i kungörelsen (1948: 613) om 
granskning av vissa läroböcker (ändrad senast 1971: 1005). 

Läroboksnämnden föreslår för nästa budgetår, att anslaget höjs med 
211 000 kr. Med anledning av revisionen av grundskolans läroplan har 
nämndens arbetsuppgifter under innevarande budgetår ökat mer än 
beräknat. Nämnden har tagit hänsyn till detta vid sin bedömning av 
rnedelsbehovet för budgetåret 1972/73. Vidare har nämnden räknat med 
ett ytterligare ökat antal granskningsärenden och därav följande kost
nadsökningar. 

Departementschef en 

I samband med ansökning om uppförande av liirobok på läroboks
förteckningen skall sökanden till Iäroboksnämnden erlägga en gransk
ningsavgift för varje med ansökningen avsedd lärobok. Gransknings
avgiftcn har varit oförändrad sedan år 1966, medan arvoden till gran
skare och läroboksnämndens övriga kostnader ökat successivt. Jag ämnar 

därför senare föreslå Kungl. Maj:t att höja granskningsavgifterna. 
Jag förordar, att anslaget räknas upp med 201 000 kr. och hemställer 

att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Läroboksnämnden för budgetåret 1972/73 anvisa ett för

slagsanslag av 800 000 kr. 

D 4. Bidrag till vissa elevorganisationer 

1970/71 Utgift 
l 971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

255 000 
295 000 
320 000 

Från anslaget ersätts kostnader för bidrag till vissa elevorganisationer 
enligt Kungl. Maj:ts beslut. Bidrag utgår under budgetåret 1971/72 
med 165 000 kr. tiil Sveriges elevers centralorganisation (SECO), 45 000 
kr. till Sveriges folkhögskolelevers förbund (SFEF), 60 000 kr. till Elev
förbundet TLE och 15 000 kr. till Vuxenstuderandes riksorganisation 
(VRO). Dessutom finns 10 000 kr. till Kungl. Maj:ts disposition. 

Skolöverstyrelsen föreslår att anslaget höjs med 50 000 kr. samt att 
medlen liksom tidigare fördelas av Kungl. Maj:t. I anledning av an-
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sökningar om statsbidrag från Sjöbefälsskolornas elevorganisation 
(SELO) och Svenska laboratorieassistentelevföreningen (SLEF) tillstyr
ker överstyrelsen statsbidrag till SELO. 

Departementschefen 

Jag finner f. n. inte anledning att öka antalet statsbidragsberättigade 
organisationer. 

Det ankommer på Kungl. Maj:t att fördela medlen. Medelsanvis
ningen bör höjas till 320 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa elevorganisationer för budgetåret 1972/73 
anvisa ett anslag av 320 000 kr. 

D S. Bidrag till vissa föräldraorganisationer 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

155000 
205 000 
230000 

Från anslaget ersätts kostnader för bidrag till vissa föräldraorganisa
tioner enligt Kungl. Maj:ts beslut. Bidrag utgår under budgetåret 1971/72 
med 185 000 kr. till Riksförbundet Hem och Skola, med 10 000 kr. till 
Riksförbundet Döva Barns Målsmän och med 10 000 kr. till föräldra
föreningen vid Ekeskolan. 

Skolöverstyrelsen föreslår att anslaget höjs med 90 000 kr. till 295 000 
kr., varvid 75 000 kr. beräknas för höjning av bidraget till Riksförbundet 
Hem och Skola och 15 000 kr. för höjning av bidraget till de båda andra 
organisationerna. 

Departementschefen 

Anslaget bör höjas till 230 000 kr. Det ankommer på Kungl. Maj:t 

att fördela medlen. 
Jag hemställer att Kungl. l\faj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa föräldraorganisationer för budgetåret 
1972/73 anvisa ett anslag av 230 000 kr. 
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b) pedagogiskt utvecklingsarbete 

D 6. Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

17 833 691 
20 590000 

22 975 000 

Reservation 

183 

1 843 318 

Från detta anslag bestrids kostnader för bl. a. olika former av pedago

giska och psykologiska undersökningar inom skolans område samt ut
veckling och utprövning av läromedel. 

Skolöverstyrelsen 

Huvudsyftet med det pedagogiska utvecklingsarbetet är att i skola och 
utbildning introducera en förbättrad teknik för planering, genomförande 

och utvärdering av undervisningen. Med mål, medel och resultat bättre 
definierade samt med snabb återkoppling av vunna erfarenheter för re
videring av metoder och arbetssätt kan skolan fortlöpande förnyas. 
Forskningsprojekten rör främst pedagogiska problem, som överstyrelsen 
och de anlitade beteendevetenskapliga institutionerna möter antingen i 
direkt anknytning till fattade utbildningspolitiska beslut eller - oberoen
de av sådana beslut - i skolverksamheten. Under 1970/71 har inven
teringen av behovet av forsknings- och utvecklingsarbete försöksvis in
nefattat synpunkter också från lärarorganisationerna och läromedels
producenterna. 

1. Forsknings- och utvecklingsarbete. De för budgetåret 1972/73 pla
nerade 19 nya projekten karakteriseras liksom de närmast föregående 
åren av en satsning på handikappade och svagpresterande grupper, för
skolåldrarna, vuxenutbildningen, elevernas personlighetsutveckling samt 
på mera direkta stödprojekt för läroplansarbetet. Planeringen av nya 
forsknings- och utvecklingsprojekt kommer i ökande grad att integreras 
med förarbeten till utarbetandet av en utvccklingsplan för skolväsendet. 
överstyrelsen har inlett ett arbete med olika alternativ för en bredare 

spridning av forsknings- och utvecklingsrcsultat av intresse för perso

nalen i skolväsendet på olika nivåer. 
Under budgetåret 1971 /72 pågår 57 forsknings- och utvecklingspro

jekt vid 11 olika beteendevetenskapliga institutioner. Projekten är i all
mänhet fleråriga. Ca 2/3 av de pågående projekten beräknas vara av
slutade inom de närmaste två åren. Ca 40 % av de pågående projekten 

har en total längd på fem år eller mer. Resultatet av denna uppdrags
forskning publiceras i form av rapporter. Fullföljande av pågående pro

jekt kräver för budgetåret 1972/73 ca 10 milj. kr. (exklusive lönekost

nadspålägg). 
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2. Läroplansutveckling. överstyrelsen avser att intensifiera uppfölj
nings- och utvecklingsarbetet i anslutning till Lgr 69. Organisatoriskt 
utformas arbetet som en serie projekt inom överstyrelsen i samråd med 
de pedagogiska forskningsinstitutionerna och i nära samarbete med kom
muner, länsskolnämndcr och skolans personal. F. n. pågår projekt rö

rande de estetiskt-praktiska ämnena inom grundskolan, bl. a. en upp
följning av tillvalsämnet konst, en utredning om gymnastikundervis
ningens organisation m. m. och en utvärdering av pryoverksamheten. 

Inom gymnasieskolan pågår - förutom det stora LAG-projektet -
läroplansarbete främst rörande de yrkesinriktade linjerna. Budgetåret 
1972/73 kommer stort intresse att ägnas vårdyrkesutbildningcn och jord
och skogsbruksutbildningen. Vidare pågår läroplansutveckling för gym
nasial vuxenutbildning. 

3. Läromedelsutveckling. Uiromedelsutvecklingens huvudsyfte är att 
ge goda förutsättningar för ett förverkligande av läroplanernas mål i 
undervisningssituationen. I samband med detta arbete måste ökad upp
märksamhet ägnas kostnadsutvecklingen inom läromedelsområdet. Nya 
läroplaner har ofta ansetts kräva nya typer av läromedel. Ett systema
tiskt plancringsunderlag bör dock kunna möjliggöra nya sätt att ut
nyttja befintliga läromedel i olika undervisningssituationer. överstyrelsen 
har därför funnit det angeläget att utarbeta förslag till arbetsprogram 
och målpreciseringar med exempel på hur en normaluppsättning av 

faktaböcker och arbetsmaterial kan användas för varierande utbildnings
program. Hithörande fragor kommer att ägnas stor uppmärksamhet 
inom ramen för det kontinuerliga samarbetet mellan överstyrelsen, 
Svenska kommunförbundet och Föreningen Svenska skolproducenter. 

överstyrelsen anför beträffande Iäromedelsutveeklingen på skolom
rådet. 

Det målanalysarbete som hittills bedrivits inom skolöverstyrelsen har 
främst avsett målprecisering för ämnesområden eller enskilda ämnen. 
Emellertid måste detta arbete kompletteras med en systematisk analys 
av i första hand Lgr 69:s allmänt övergripande mål och de metodiska 
konsekvenser som detta leder till. . .. Samtidigt måste metoderna för 
det ämnesinriktade målanalysarbetet förfinas, speciellt med avseende på 
utformningen av målpreciseringarna för att dessa skall kunna utgöra ett 
praktiskt och lätthanterligt underlag för utformningen av såväl under
visningsprocessen som utvärderingsinstrumenten. 

Inom gymnasieskolan ligger speciell tonvikt Yid utvecklandet av läro

medel för de utpräglat yrkesinriktade linjerna. De elevinstruktioner som 
utarbetas av överstyrelsen i samarbete med resp. branschorganisa
tioner bygger på noggranna funktionsanalyser och moderna arbetsme
toder, och man eftersträvar den integration av yrkesteori och yrkes
praktik som de nya läroplanerna föreskriver. Den snabba utvecklingen 
inom olika yrkesområclen gör dock att läromedlen i vissa fall är använd-
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bara endast under kort tid. Kostnaderna för läromedelsutvecklingen 
inom skolområdet beräknas till 2,5 milj. kr. 

Vuxenutbildningen kräver speciellt anpassade läromedel, eftersom 
elevernas ålder och övriga förutsättningar skiljer sig från förhållandena 
i ungdomsskolan. Inom överstyrelsens läromedelsutveckling på detta 
område prioriteras ämnen på grundskolenivå. överstyrelsen räknar även 
med speciella insatser för vuxna invandrare, bland dem analfabeter. Vi
dare har ett projekt påbörjats som syftar till framtagande av läromedels
prototyper som underlag för läromedelsproduktion, avsedd att möjlig
göra en attitydpåverkan i alkohol- och narkotikafrågor inom olika grup
per av vuxna. 

För Iäromedelsutveckling inom specialundervisningen beräknas 
620 000 kr. och för lärarutbildningen lika mycket. 

Stora svårigheter uppkommer ofta att få läromedel producerade, då 
produktionen är inriktad på för små målgrupper för att vara i vanlig 
mening lönsam. Det finns alltså betydande risker för att läromedel, som 
utvecklingsarbetet gjort tillgängliga, inte framställs. I avvaktan på läro
medelsutredningens slutliga betänkande anser därför överstyrelsen det 
nödvändigt att lämna ekonomiskt stöd till produktion av läromedel som 
inte är marknadsmässigt lönsamma men nödvändiga att framställa. Me
delsbehovet för detta är svårbedömt men omfattande, då det berör ett 
stort antal elevgrupper. överstyrelsen beräknar för ändamålet, som 
bedöms mycket angeläget, 2 milj. kr. 

4. Utvecklingsarbete vid vissa skolor. För stöd till pedagogiska ut
vecklingsblock beräknar överstyrelsen 410 000 kr. för de sammanlagt 
fyra block, som beräknas arbeta under budgetåret 1972/73. 115 000 kr. 
beräknas för personalaktivitet genom gruppsamtal i skolan, en verksam
het som bygger på ett försöksprojekt från budgetåret 1970/71. Grupp
samtalen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla ett 
djupare engagemang och ökad delaktighet i skolans olika funtkioner. 
Erfarenheterna från samtalen sammanställs och utnyttjas för utbildning 
och fortsatt verksamhet. 

Läsåret 1970/71 påbörjades projektet » Utvecklingsmiljö i skolan» i 
Jordbro rektorsområde i Haninge kommun. Elevunderlaget i försöks
området är ca 1 000. Jordbro är ett exempel på en storstadsförort med 
snabbt växande befolkning, och projektet beräknas ge underlag för fort
satt arbete med att åstadkomma en elevvårdande skola genom att skapa 
en arbetsmiljö, som är utvecklande för vuxna och barn. I Jordbroprojek
tet har bl. a. skolans elevvårdande resurser förstiirkts och kontakterna 
med föräldra-, ungdoms- och fritidsorganisationer intensifierats. 

För ett sedan 1970/71 pågående projekt med syfte att finna orsaken 
till svagmotivation hos elever på högstadiet beräknas 83 000 kr. för ett 
projekt rörande intensifierad elevvån.I, förlagt till Uppsala, 109 000 kr. 
och för barnstuga för försöks- och demonstrationsverksamhet 73 000 kr. 
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Vidare ryms inom posten bl. a. medel till pedagogiska arbetsgrupper för 
undervisning av vuxna utvecklingsstörda resp. vuxna gravt hörselska

dade. 
5. Övrigt pedagogiskt utvecklingsarbete. Under denna rubrik ryms ett 

stort antal projekt av mycket varierande inriktning. Ur överstyrelsens 
presentation kan bl. a. nämnas ett projekt rörande kontakten hem-skola 

för gruppen invandrarbarn, utredning av vissa betygsfrågor, en arbets
grupp för utarbetande av informationssystem för skolväsendet, byggt 
på gruppdata, ett projekt för tidmätning och administrativ målstyrning 
inom överstyrelsen, utvecklingsarbete rörande ändrade funktionskrav på 
skolanläggningarna och utvärdering av nyuppförda skolbyggnaders funk
tionsduglighet. Hela posten beräknas av överstyrelsen till :2 300 000 kr. 
av vilka 930 000 kr. avses stå öppna för användning på under året upp
kommande undersöknings- och förförsöksbehov. 

6. Bidrag till utgivandet av pedagogiska publikationer. överstyrelsen 
räknar med oförändrat medelsbehov för budgetåret 1972/73. 

Departementschefen 

De stora förändringar skolväsendet genomgått under det senaste decen
niet innebär bl. a. förändringar av undervisningsmetodiken och skolans 
inre arbete. Men också utvecklingen utanför skolan ställer krav på 
förändringar; med dagens mer öppna samhälle är det t. ex. inte möj
ligt att hålla fast vid den gamla skolans arbetsmetoder. Det är kraven 
på dessa förändringar som formulerar den pedagogiska forskningens 
uppgifter. Utvecklingsarbetct har en viktig roll att fylla när det g:iller 
att finna instrument för att förverkliga läroplanernas intentioner. Det 
är därför självklart att detta arbete sker i så nära kontakt som möj
ligt med skolans vardag och att arbetet inriktas mot de problem, som 
upplevs i konkreta undervisningssituationer. Att detta kräver en sats
ning även på mer långsiktiga forskningsprojckt är givet, men tonvikten 
skall ligga vid problemrelaterat forsknings- och utvecklingsarbete med 
utgångspunkt i aktuella skolfrågor. En betydelsefull del av utvecklings
arbetct utgörs därför av sådana projekt, som genomförs i direkt sam

arbete med en eller flera skolor. 
Under 1971 har skolöverstyrelsens nämnd för pedagogiskt utveck

lingsarbete omorganiserats. i enlighet med de riktlinjer, som drogs upp 
i prop. 1971: 38. Som föredraganden diir anförde är det, med den bety

delse det pedagogiska utvccklingsarbetet har för skolan och därmed för 

samhället, av värde att skolan själv lika viil som personer och samman
slutningar som står utanför det dagliga skolarbetet kan påverka inrikt
ningen av detta utvecklingsarbete. I nämnden ingår därför företrädare 
för de politiska partierna, kommunerna, det högre utbildningsväsendet 
och lärar- och elevorganisationerna. Anslaget till pedagogiskt forsk
nings- och utvecklingsarbete inom skolväsendet är f. n. ett av de största 
enskilda forskningsanslagen. 
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Jag finner det naturligt, att nämnden under sitt första verksamhetsår 
tar upp till noggrann prövning frågor rörande inriktningen av utveck
lingsarbetet mot bakgrund av de riktlinjer, jag i det senare drar upp 
och som föredraganden anfört i prop. 1971: 38. Grundläggande vid 

anslagsdispositionen bör därvid vara att projekten i tidshänseende plane
ras så att några alltid avslutas under budgetåret och därmed ger ut
rymme för nya åtaganden. Det måste betraktas som otillfredsställande 
om hela den existerande anslagssumman redan är intecknad för full
följandet av redan påbörjade projekt. Vid sin prövning bör nlimnden 
även diskutera om den nuvarande uppdelningen av anslaget är ända
målsenlig. Jag avser att senare föreslå Kungl. Maj:t att uppdra åt skol
överstyrelsen att inkomma med förslag till ramprogram för det peda
gogiska utvecklingsarbetct. 

De senaste årens skoldebatt har visat, att ett av de problem, som 
:upplevs starkast inom skolan är hur den nödvändiga individualiseringen 

av undervisningsstoffet skall kunna åstadkommas. Problemet gäller dels 
hur en variation av arbetsmetodiken inom ramen för den ordinarie 
klassundcrvisningen skall kunna ftstadkommas, dels hur uppgifternas 

svårighetsgrad skall varieras, så att arbetet kförns meningsfullt för alla 
elever i den bemärkelsen, att de får uppleva tillfredsställelsen i att klara 
en uppgift samtidigt som ansträngningen att göra detta innebär en ut
veckling av deras kunskaper och färdigheter. Särskild uppmärksamhet 
måste därvid ägnas de svagpresterande elevernas situation. Vissa upp
gifter tyder på, att de system för individualiserad undervisning som hit
tills utarbetats väl svarar mot de normal- och högpresterande elevernas 

behov men tenderar att missgynna de svagare eleverna. Frågan om de 
svagpresterande elevernas situation har anförtrotts utredningen om sko
lans inre arbete, men detta utesluter giv::tvis inte att man i utvecklings
arbetet ständigt måste uppm~irksamma de krav, som spännvidden i för
utsättningar ställer på undervisningen. Som alltid när det gäller indh·i
dualiserande undervisningsmetoder är det också viktigt att beakta effek
terna på det sociala samspelet i klassrummet. 

Elevens studiesituation påverkas givetvis av hans omgivande miljö. 
Det är ett välbekant faktum att barn ur studievänliga miljöer har en 
bättre utgångspunkt i skolarbetet än elever från hem med likgiltig eller 
negativ inställning till studier. Men också den yttre miljön spelar in. 
Snabbt expanderande förortsområden uppvisar ofta specifika skolpro

blem, som i mycket kan hänföras till det särskilda sociala mönster som 
återfinns där. Glesbygdsområden uppvisar helt andra typer av problem, 
bl. a. sammanhängande med skolskjutsfrågorna. Det är nödvändigt att 
forskningen kring sådana faktorer som påverkar skolarbete och stu

diemotivation intensifieras, så att skolan så långt möjligt kan sätta in 
motverkande eller stödjande åtgärder för att avhjälpa olika elevers svå
righeter att tillgodogöra sig undervisningen. 
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Det är nödvändigt att resultaten av nya undervisningsmetoder, som 
införs i skolan, kontinuerligt följs och utvärderas. Även i denna resul
tatuppföljning måste emellertid beaktas inflytande från faktorer utan
för skolan. Speciellt intressanta för detta uppföljnings- och utvärderings
arbete är därvid sådana undersökningar, som under en längre tidsperiod 
följer en årskull elever genom fortsatt studie- och yrkesverksamhet. 
Sådana undersökningar kan relateras till faktorer såväl inom som utom 
skolan och de ger därför värdefulla bidrag till vår kunskap om tillväga
gångssätt att inom skolan förverkliga läroplanernas intentioner. 

Givetvis är goda ämnesteoretiska kunskaper av vikt för den enskilde 
läraren, och de ämnesmetodiska frågorna har sin givna plats inom det 
pedagogiska forsknings- och utvecklingsarbetet. Även detta har anknyt
ning till individualiseringsfrågorna. Det är också väsentligt, att läraren 
har kännedom om de olika faktorer, som påverkar elevbeteenden och 
studieresultat, hur elever i grupp påverkar varandra och hur läraren i 
sin tur kan förändra gruppens beteende. Sådana frågor bör naturligt tas 
upp inom lärarfortbildningen. Det är önskvärt, att man beaktar möjlig
heterna att i fortbildningsverksamheten ge information om sådana nya 
metoder, som prövats och gett positiva resultat i andra skolor och över 
huvud taget om de rön, som gjorts inom det pedagogiska forsknings- och 
utvecklingsarbetet. För att fortbildningsverksamheten skall få någon 
betydelse för lärarnas arbete är det dock nödvändigt att undersöka, hur 
den upplevs av de lärare som deltar i den, bl. a. för att fä fram om man 
upplever att den nödvändiga kopplingen till konkreta skolsituationer 
görs. Det kan i detta sammanhang nämnas att skolöverstyrelsen har 
fått Kungl. Maj:ts uppdrag att inkomma med förslag om hur skol
forskningens resultat skall kunna föras ut i praktisk verklighet i sko
lorna. 

Vuxenutbildningen har expanderat snabbt de senaste åren. Denna 
jämförelsevis nya utbildningsform reser ett antal frågor av främst social
pedagogisk art. Vissa undersökningar har här redan påbörjats. Bland 
dessa vill jag peka på den försöksverksamhet med uppsökande vuxenut
bildning, som handhas av en särskild kommittc (FöVUX), och en under
sökning bekostad med medel från förevarande anslag kring faktorer 
som påverkar deltagande i vuxenutbildning. Viktigt är också att ut
värdera hittills vunna erfarenheter av vuxenundervisningen, särskilt 
med hänsyn till elevernas egna uppfattningar av vad undervisningen gett 
dem, vilka svårigheter man upplevt och vilka förändringar som bedöms 
som önskvärda. Under senare år har inom ramen för förevarande anslag 
ett stort antal projekt i vuxenpedagogiska frågor påbörjats, och budget
året 1970/71 gick ca 1,2 milj. kr till projekt rörande renodlade vuxen
utbildningsfrågor. Dessutom behandlas vuxenpedagogiska aspekter inom 
ett flertal projekt av mer övergripande art. Frågan om den närmare för
delningen av resurser mellan vuxenpedagogisk forskning och övrigt 
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pedagogiskt utvecklingsarbete kommer att behandlas i det förslag till 
proposition om vuxenutbildningsfrågor, som senare kommer att före
läggas Kungl. Maj:t. 

Ännu ett betydelsefullt område inom det pedagogiska utvecklings
arbetet är den yrkespedagogiska forskningen. Med gymnasieskolan 
görs en ökad satsning på den yrkesinriktade utbildningen, och vidare 
planeras viss försöksverksamhet med yrkesteknisk högskoleutbildning. 
I forskningshänseende bar dock den yrkesinriktade utbildningen hittills 
varit föremål för relativt liten uppmärksamhet. Jag finner det naturligt, 
att den ökade betoningen av den yrkesinriktade utbildningens betydelse 
också åtföljs av forskning kring de pedagogiska problem denna under
visning reser, så att skolan även i detta avseende kan erbjuda en god 
undervisning, anpassad efter elevernas skilda förutsättningar. översty
relsen har i detta avseende nedlagt ett förtjänstfullt arbete vad gäller 
läromedelsutvecklingen för yrkesundervisning, ett område som hittills 
varit eftersatt. 

Tillgången till adekvata läromedel är en självklar förutsättning för 
en god undervisning. Under senare år har stora resurser satsats på läro
medelsutveckling och modeIIer har utarbetats för läromedel anpassade 
till tidigare i detta avseende eftersatta områden. Som överstyrelsen 
framhållit kan det dock ibland uppstå svårigheter att få dessa modeller 
producerade som färdiga läromedel, om nämligen de elevgrupper de 
riktar sig till är alltför små för att produktionen skall vara ekonomiskt 
säkerställd. Rätten till goda läromedel får dock inte göras avhängig 
elevantalet inom den utbil<lningsväg, som eleven valt. Jag finner därför 
förslaget om produktionsstöd till läromedel inom bristområden betydelse
fullt. För budgetåret 1972/73 räknar jag med att 1 milj. kr. disponeras 
ur förevarande anslag för detta ändamål. 

Jag räknar med en totalökning av anslaget med 2 385 000 kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Pedagogiskt utvecklingsarbete inom sko/väsendet för bud
getåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 22 975 000 kr. 
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c) det obligatoriska skolväsendet m. m. 

D 7. Bidrag till driften av grundskolor m. m. 

1970/71 Utgift 3 082 143 825 
1971/72 Anslagl 3 189 000 000 
1972/73 Förslag 3 814 000 000 

1 Inklusive utgifterna för svensk undervisning i utlandet m. m. 
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Enligt kungörelsen (1958: 665) om statsbidrag till driftkostnader för 
det allmänna skolväsendet (omtryckt senast 1971: 348) utgår allmänt 
driftbidrag till kommunernas kostnader för dels obligatoriska skolor, 
dels högre kommunala skolor. I kungörelsen regleras också statsbidragen 
till kostnaderna för avlöning av skoldirektör. 

Bidragsunderlaget för de allmänna driftbidragen och för statsbidraget 
till kostnaderna för avlöning av skoldirektör och bitddande skoldircktör 
beräknas enligt vissa schematiska regler och utgörs i huvudsak av års
lönebeloppen för tjänster som inrättats i föreskriven ordning. Det 
allmänna driftbidraget för obligatoriska skolor motsvarar bidragsundcr
laget efter avdrag av en mindre kommunandel. Det allmänna drift
bidraget för högre kommunala skolor utgår med 78 % av bidragsunder
laget. Statsbidrag för avlöning av skoldirektör utgär med 79 % av 
bidragsunderlaget. 

Ur förevarande anslag bestrids i första hand kostnaderna för drift
bidrag till obligatoriska skolor och praktisk lärarutbildning vid grund
skolor med undantag för vissa tjänstgöringstillägg. Vidare ersätts kost
naderna för avlöning av skoldirektör ur detta anslag. Anslaget belastas 
vidare med vissa kostnader för reseersättningar samt med kostnader 
för stutsbidrag till avgifter för tilläggspension och allm~in arbetsgivar
avgift. Slutligen utgår ur anslaget vissa bidrag till enskilda skolor. 

Sko/organisationens omfatming 

Totala antalet elever inom det obligatoriska skolväsendet uppgick läs

året 1970/71 till 954 929. Läsåret 1971/72 beräknas antalet elever till 
ca 979 000 och läsåret 1972/73 till ca 996 000. Grundskolans högstadium 
skall planenligt vara helt infört i samtliga kommuner läsåret 1972/73. 

Den genomsnittliga klasstorleken i grundskolan har varit betydligt 
lägre än vad skolberedningen räknade med, vilket medfört ökat behov 
av lokaler och lärare. Skolöverstyrelsen har med anledning härav sedan 
1966 (senast i april 1970) utfärdat anvisningar om elevernas fördelning 

på klasser i grundskolan. 
De vidtagna åtgärderna har lett till att skolberedningens riktvärden 
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för klassmedeltal i huvudsak kunnat uppnås. Alltjämt gäller dock att de 
faktiska medeltalen ligger något under skolberedningens beräkningar. 

Den nya läroplanen för grundskolan, som successivt infördes i grund
skolan med början läsåret 1970/71, kommer att vara helt genomförd 
i och med läsåret 1972/73. 

Anslagsheräkning 

1971/72 Berliknad ändring I 972/73 

Skolöver
styrelsen 

Dcpartements
chefen 

Anslag 3 184 525 000 +616 844 000 +625 000 000 

Den av skolöverstyrelsen föreslagna uppräkningen hänför sig till föl
jande ändamål. 

Anvisat för 1971/72 Förändring till 
1972/73 

1. Lärarlönebidrag m. m. 
2. Lönekostnadspålägg 
3. Ersättning för flyttningskostnader och 

resor 
4. Bidrag till estniska grundskolor 
5. Bidrag till Kristofferskolan i Stockholm 
6. Bidrag till Hillelskolan i Stockholm 

2 903 926 000 +573 974 000 
278 091 000 + 42 809 000 

300 000 
404 000 + 

1 500000 + 
304 000 + 

of. 
5 000 

37 000 
19 000 

3 184 525 000 +616 844 000 

Av överstyrelsens framställning inhämtas bl. a. 
1-2. Lärarlönebidrag m. m. Posten kommer enligt gällande bidrags

bestämmelser att under budgetåret 1972/73 belastas med dels slutreg
lering av lärarlönebidraget avseende redovisningsåret 1971 /72, dels för
skott på bidraget för budgetåret 1972/73, vilket senare motsvarar 90 % 
av lärarlönebidraget för redovisningsåret 1971/72. I posten ingår även 
kostnaderna för statsbidrag till avgifter för tilläggspemion och allmän 
arbetsgivaravgift. 

Kostnaderna för slutregleringen för budgetåret 1971 /72 är lika med 
skillnaden mellan det slutligt beräknade statsbidraget för detta budgetår 
och det belopp, som under samma år utbetalats i förskott. Detta senare 
belopp motsvarar i sin tur 90 % av lärarlönebidraget avseende redovis
ningsåret 1970/71. 

För beräkningen av anslagsbehovet för budgetåret 1972/73 måste en 
uppskattning göras av lärarlönebidraget avseende redovisningsåret 
1971/72 på grundval av de senast kända faktiska bitlr:igskostnaderna, 

nämligen för redovisningsltret 1970/71. Enligt från länss!rnlnämndcrna 
inhämtade uppgifter uppgick färarlönebidraget inklusive statsbidraget till 

skoldirektörer avseende redovisningsåret 1970/71 till 2 6:1-6,3 milj. kr. 
Arslönebeloppet för motsvarande ändamål uppgick enligt s2.mma upp
gifter till 2 676, 7 milj. kr. för redovisningsåret 1970 /7 I. 
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överstyrelsens beräkningar av årslönebelopp och lärarlönebidrag fram
går av följande sammanställning. Beloppen anges i milj. kr. 

Arslönebelopp Lärarlönebidrag 

Enligt länsskolnämndemas uppgifter för bud-
getåret 1970/71 2 676,7 2 646,3 

Nya tjänster i grundskolan 1.7.71 (1971/72 
års lön) 82,6 81,4 

Löneomräkning (från 1970/71 års lön till 
1971/72) 118,0 118,0 

Löneomräkning av Up-tjänster (från 
1970/71 års lön till 1971/72) 2,1 2,1 

Lönegradsändringar för småskollärare och 
övningslärare (motsv.) 42,3 42,3 

Kostnader för vissa övergångsåtgärder i sam-
band med Lgr 69 22,l 22,l 

Summa för budgetåret 1971/72 2 943,8 2 912,2 

Med utgångspunkt i de sålunda beräknade årslönebeloppen och lärar
lönebidragen samt med beaktande av kostnader för statsbidrag till av
gifter för tilläggpension och för lönekostnadspålägg i övrigt, inberäknat 
statsbidrag till allmän arbetsgivaravgift, beräknar överstyrelsen medels
behovet un<l.er punkten 1 enligt följande. Beloppen anges i milj. kr. 

Förskott på lärarlönebidraget 
Slutreglering av bidraget för 1971/72 
Statsbidrag till ATP-avgifter (8,3 % av bidragsunderlaget för 

1971 /72) 
Lönekostnadspålägg (10,9 % av bidragsunderlaget för 

1971/72) 
Arbetsgivaravgift (1,9 % av bidragsunderlaget för 1971/72) 
Statsbidrag till undervisning på grundskolenivå för vuxna, 

personell assistans åt handikappade elever m. m. 
Stödundervisning åt invandrarbam 
övriga kostnader för undervisning av invandrare 

2 621,0 
530,2 

244,3 

320,9 
55,9 

4,3 
21,0 

1,2 

Det ökade medelsbehovet till lärarlönebidrag m. m. enligt samman
ställningen ovan uppgår alltså till (3 798,8-3 182,0)= 616,8 milj. kr. 

Sedan år 1944 anordnas i ett antal av de tvåspråkiga kommunerna 
i Norrbottens län lekskolekurser för finskspråkiga barn. Kurserna pågår 
tre till fyra veckor under sommaren och är avsedda för barn som skall 
börja i grundskolan påföljande höst. Medelsbehovet beräknas vara oför
ändrat. Från anslagsposten utgår också bidrag till kommuner i Norrbot
tens län med finskspråkiga barn för anskaffande av speciella hjälpmedel 
för att överbrygga språksvårigheterna. överstyrelsen räknar med oför
ändrat medelsbehov. 

Ur anslaget bekostas vidare undervisning på grundskolenivå av ung
domar och vuxna som fått ofullständig eller ingen skolundervisning. 
Vidare bekostas undervisning av vuxna ;:;igenare vad avser lärarlöner, 
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elevtransporter samt i vissa fall utrustning av lokaler och anskaffning 
av hjälpmedel. överstyrelsen räknar med oförändrat medelsbehov. 

Från anslagsposten får - efter överstyrelsens prövning i varje särskilt 
fall - bestridas kostnader för personell assistans åt handikappade elever 

i obligatoriska skolor. Bidragen utgår i de flesta fall efter direkt kontakt 
med skolkonsulenten för rörelsehindrade elever. överstyrelsen räknar 
med en ökning av medelsbehovet med 185 000 kr. till 700 000 kr. under 
denna punkt. 

Den ökade invandringen ställer krav på särskilda åtgärder inom skol
väsendet. 

Stödundervisning åt icke-svenskspråkiga elever kan utgå med högst 
sex veckotimmar. Överstyrelsen, som räknar med att ca hälften av in
vandrareleverna behöver stödundervisning, uppskattar det genomsnitt
liga behovet av stödundcrvisning till tre veckotimmar. Medelsbehovet 
beräknas till 21 milj. kr., vilket skulle innebära en ökning jämfört med 
innevarande budgetår med 3 milj. kr. 

Introduktionsåtgärder för invandrarelever i högstadieålder kan kräva 
betydande ingrepp i timplanerna. I årskurs 9 kan överstyrelsen enligt 
bestämmelserna i p. 12 till timplanen för högstadiet medge vissa jämk
ningar, medan möjligheterna till effektiva introduktionsåtgärder i års
kurserna 7 och 8 är mer begränsade. Samläsning i tillvalsgrupp mellan 
svenskspråkiga och icke-svenskspråkiga elever kan få ogynnsamma ef

fekter för båda grupperna, varför överstyrelsen hemställer om bemyndi
gande att medge att tillvalsgrupp får bildas på grundskolans högstadium 
för lägst tre icke-svenskspråkiga elever. Minimitalet för tillvalsgrupp är 
annars fem. Kostnaderna för detta beräknas till 240 000 kr. 

överstyrelsen har ur anslag under XI:e huvudtiteln begärt medel för 
uppsökande verksamhet bland hemarbetande invandrarkvinnor samt för 
barnpassning i samband med svenskstudier. Det vore av värde om bar
nen i samband med detta kunde ges möjlighet till svensk språkträning 

och samhällsorientering. Denna språkträning bör omfatta högst en lek
tionstimme under vaje cirkelsammankomst. Kostnaderna för detta be
räknas till 126 000 kr. I de fall där skolstyrelse sedan länge är huvudman 
för barnstugcverksamheten torde det bli allt mer önskvärt att skolan 
går .in i förskolan med språkträning och avpassad samhällsorientering in
för skolstarten. För denna verksamhet beräknas ett mcdelsbehov av 
314 000 kr. för budgetåret 1972/73. 

Undervisningen av invandrarbarn med de särskilda krav detta ställer 
har lett tiil administrativt merarbete för skolledningen. överstyrelsen 
.har i skrivelse den 3 februari 1971 hemställt att stödundervisning för 

invandrarbarn skall få inräknas i poängtalet för skola. Därutöver före
slår överstyrelsen att särskilda resurser ställs till förfogande för kom
muner med visst antal invandrarelever för att täcka kostnaderna för 
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t. ex. kuratorer och tolkar. överstyrelsen beräknar medelsbehovet för 
dessa ändamål till 500 000 kr. 

Under ett antal år har bidrag beviljats för anordnande av lägerskolor 
för finskspråkiga barn i Sverige. För lägerskolorna svarar Riksförbundet 
Finska föreningar i Sverige. Skolöverstyrelsen har med skrivelse den 
22 november 1971 överlämnat redogörelse för erfarenheterna av denna 
verksamhet. Överstyrelsen, som menar att lägerskolverksamheten kan 
ha stort pedagogiskt värde, anser det angeläget att den finskspråkiga 
lägerskolan i tillämpliga delar anordnas enligt riktlinjerna för grund
skolans lägerskolverksamhet. 

överstyrelsen påtalar behovet av bidrag till kommuner för vissa funk
tioner rörande läromedelsorganisationen. Man räknar f. n. inte med nå
got ytterligare slag av tjänster inom grundskolan; handhavandet av läro
medelsfrågorna måste ske inom de ekonomiska ramar, som redan finns. 
Med avseende på läromedelsfrågorna utgör dessa resurser den möjlighet 
till nedsättning av tillsynslärares undervisningsskyldighet jämte arvode
ringen till denna personal, vilken bestrids av statsverket, samt av arvo
dena till skolbibliotekarier, för vilka kommunerna svarar. Nedsättning 
av undervisningsskyldigheten för skolbibliotekarierna bestrids helt eller 
delvis med statsmedel. överstyrelsen föreslår, att de statsbidrag som f. n. 
utgår till skolbibliotekarier och tillsynslärare fortsättningsvis skall utgå 
schablonmässigt och att kommunerna fritt får utforma organisationen 
efter lokala förhållanden. En tillsynslärarfunktion bör finnas kvar på 
icke-rektorsskolor. Kommunerna bör erhålla ett schablonmässigt bidrag 
i enlighet med normerna för driftbidraget till grundskolan med totalt 
24,3 milj. kr., varav 4,3 milj. kr. avser sociala kostnader. 

Vid riksdagsbehandlingen av förslaget till lag angående omsorger om 
vissa psykiskt utvecklingsstörda framhölls, att särskolans lokaler i så 
stor utsträckning som möjligt borde förläggas i anslutning till den van
liga skolan (prop. 1967: 142, 2LU 1967: 67, rskr 1967: 400). Sedan den 
nya lagen trätt i kraft har särskolans verksamhet genomgått en bety
dande expansion. Elevantalet har i det närmaste fördubblats från 6 000 
vårterminen 1968 till närmare 12 000 vårterminen 1971. ökningen gäller 
huvudsakligen undervisningen vid vårdhem för de utvecklingsstörda barn 
och ungdomar, för vilka tidigare inte gällde skolplikt. Denna ökning av 
elevantalet har inte motsvarats av en lika omfattande nybyggnad av 
särskolor; överstyrelsen finner inte heller en sådan önskvärd med hänsyn 
till integreringssträvandena. I dagens läge är ca 1/3 av särskolans och 
träningsskolans elever integrerade i vanliga skolor. Erfarenheterna av 
denna integrering är genomgående positiva. 

Integreringen orsakar dock vissa praktiska administrativa problem på 
grund av det skilda huvudmannaskapet för särskolan resp. grundskola 
och gymnasieskola. Sålunda krävdes författningsändringar för att stats-
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bidrag skall kunna utgå vid uppförande och utnyttjande av gemensamma 
skollokaler. Liknande författningsändringar är nödvändiga för att inte
grerade särskolklasser skall kunna inräknas i poängtalet i arbetsområdet 
för skolledare vid grundskola och gymnasieskola. Då integreringen själv
fallet medför att rektor i berört rektorsområde får ökad arbetsbörda, 
bedömer överstyrelsen en sådan ändring av gällande bestämmelser för 
poängberäkning önskvärd och i linje med riksdagens tidigare beslut. 
överstyrelsen föreslår därför att integrerad särskolklass får tillgodo
räknas med 1 poäng inom systemet för bedömning av skolväsendets 
omfattning. Den förstärkning av skolledarorganisationen, som detta på 
sina håll kan komma att leda till genom att det så framräknade högre 
poängtalet berättigar till ytterligare tjänster, kan leda till ökade kost
nader för statsverket. De exakta kostnadsökningarna kan inte anges, 
men överstyrelsen bedömer dem som jämförelsevis små, då de integre
rade särskolklasserna endast finns i större tätorter och endast undan
tagsvis kan tänkas påverka skollcdarorganisationen där. 

3. Ersättning för f lyttningskostnader och resor. Statsmedel härför ut
går enligt kungörelsen (1962: 696) om statsverkets bestridande av vissa 
kostnader på skolväsendets område (ändrad senast 1971: 258). över
styrelsen uppskattar medelsbehovet till oförändrat 300 000 kr. 

4-6. Skolöverstyrelsen överlämnar framställningar av vederbörande 
huvudmän om statsbidrag till de estniska grundskolorna i Stockholm 
och Göteborg samt till Kristoff erskolan och Hillelskolan i Stockholm. 
I fråga om de estniska grundskolorna förordar överstyrelsen en ökning 
av statsbidraget med 49 000 kr. till 453 000 kr. överstyrelsen har därvid 
räknat med oförändrad organisation vid skolorna i Göteborg och Stock
holm och en viss ökning av verksamheten vid de s. k. kompletterings
skolorna. I dessa senare skolor, som f. n. finns på 17 orter, ges komplet
terande undervisning i nationella ämnen till estniska elever i grund
skolan. 

Enligt av Kungl. Maj:t utfärdade bestämmelser får vid fastställande 
av bidragsunderlaget för Kristofferskolan denna beräknas omfatta högst 
600 elever fördelade på 21 klassavdelningar, därav högst 3 avdelningar 
i årskurserna 10-12. För läsåret 1971/72 beräknas elevantalet uppgå 
till ca 565. Stiftelsen Kristofferskolan har i skrivelse till skolöverstyrelsen 
hemställt om godkännande av en vidgad organisation med två parallell
avdelningar i årskurserna 10 och 11. Stiftelsen framhåller därvid, att 
elevantalet i årskurserna 7-9 nu blivit så stort, att det nödvändiggör 
parallellklasser även i de tre högsta avdelningarna, om dessa elever skall 
beredas möjlighet att avsluta sina studier inom Kristofferskolan. En så
dan utbyggnad skulle enligt stiftelsen möjliggöra värdefulla pedagogiska 
landvinningar bl. a. beträffande konstnärlig-praktisk utbildning. Läsåret 
1971/72 har en parallellklass i årskurs 10 upprättats, till vilken stats
bidrag ej utgår. 
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överstyrelsen anser sig inte ha tillräckligt underlag för bedömning av 

behovet av en utvidgning av Kristofferskolans organisation. Ett ställ

ningstagande i denna fråga kräver bl. a. utredning om de lokalmässiga 

investeringar en sådan utvidgning kan komma att kräva. överstyrelsen 

utgår därför från oförändrad organisation läsåret 1972/73 och beräknar 

en ökning av statsbidraget med 182 000 kr. till 1682000 kr. 
Stiftelsen Järna Waldorfskola och stiftelsen Rudolf Steinerskolan i 

Göteborg, vilka liksom Kristofferskolan är skolor för Waldorfpedagogi

ken, har i skrivelser till skolöverstyrelsen ansökt om statsbidrag för bud

getåret 1972/73. överstyrelsen har inte funnit skäl att tillstyrka bidrag. 

För Hillelskolan beräknas oförändrad organisation. överstyrelsen fin
ner dock att elevantalet - f. n. 112 - ger underlag för en special

lärartjänst och har i sin anslagsberäkning tagit upp medel för detta. 

Posten föresläs öka till 355 000 kr. 

Departementschefen 

Jag vill först erinra om vad jag i det föregående anfört vid min an

mälan av vissa gemensamma frågor inom skolväsendet m. m. 

Den nya färoplanen för grundskolan blir fullt genomförd i samtliga 

årskurser fr. o. m. läsåret 1972/73. Jag vill erinra om att en särskild 

utredning sedan år 1970 arbetar med frågor rörande skolans inre arbete. 

Under år 1971 har denna utredning bl. a. påbörjat viss försöksverksam

het med specialundervisningens organisation, varifrån de första rappor

terna beräknas föreligga hösten 1972. Jag vill i detta sammanhang även 
hänvisa till vad jag anfört under anslaget Pedagogiskt utvecklingsarbete 
inom skolväsendet. 

Sedan läsåret 1967 /68 (prop. 1967: 1 bil. 10, SU 1967: 8, rskr 1967: 8) 

utgår statsbidrag till personell assistans för vissa handikappade elever 
i oMigatorisk skola. Medel beviljas av skolöverstyrelsen efter prövning 
i varje särskilt fall. Belastningen på denna anslagspost uppgick läsåret 
1970/71 enligt uppgift från skolöverstyrelsen till 1,1 milj. kr. Med hän

syn till detta finner jag att medelsbehovet för budgetåret 1972/73 bör 

beräknas till 1,5 milj. kr. 
Ur förevarande anslag har sedan budgetåret 1966/67 (prop. 1966: 1 

bil. 10, SU 1966: 8, rskr 1966: 8) bestridits kostnaderna för undervisning 

på grundskolenivå för vuxna zigenare. Undervisningen äger rum på ett 

fcmtonlal orter i landet. Kungl. Maj:t har den 1 oktober 1971 gett skol

överstyrelsen i uppdrag att komma in med en redovisning av utbild

ningens resultat och mot bakgrund av denna lämna förslag till riktlinjer 

för vilka utbildningsinsatser, som fortsättningsvis kan vara aktuella. Då 

riktpunkten för överstyrelsens arbete ~ir att de nya utbildningsinsatserna 

skall ersätta grundskolutbildningen i dess nuvarande form fr. o. m. bud

getåret 1972/73, beräkriar jag inga medel för denna verksamhet under 

förevarande anslag. Kungl. Maj:t bör få bemyndigande att fatta beslut 

om de fortsatta utbildningsinsatser, som kan anses erforderliga. 
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Jag finner det angeläget att åtgärder vidtas inom skolans ram för att 
underlätta invandrarbarncns situation. Jag är emellertid inte beredd att 
utan ytterligare organisatoriskt underlag biträda förslaget om särskild 
tillvalsgrupp för invandrarbarn. Såväl de ekonomiska konsekvenserna 

som effekterna i övrigt för barnens skolgång måste tas med i bilden. 
Jag räknar därför inte nu med några medel för denna verksamhet. För
slaget om förberedande språkträning för invandrarbarn i förskolåldern 

bör prövas i anslutning till barnstugeutredningens förslag. Frågan om 
särskilda insatser av kuratorer och tolkar inom skolan bör prövas i an
slutning till invandrarutredningens förslag. 

I enlighet med vad som anfördes i prop. 1968: 67 (SU 1968: 129, rskr 
1968: 303) bör statsmedel kunna utgå för anskaffande av läromedel 
för undervisning i minoritetsspråk. Jag beräknar 50 000 kr. för detta 
ändamål. Som bidrag till lägerskolor för finskspråkiga barn i Sverige 

beräknar jag 50 000 kr. Det bör ankomma på skolöverstyrelsen att med

dela närmare föreskrifter för denna verksamhet. 
överstyrelsen har föreslagit att de statsbidrag, som f. n. utgår för skol

bibliotekariearbete och till nedsättning av tillsynslärares undcrvisnings
skyldighet, fortslittningsvis skall utgå schablonmässigt och att kommu
nerna fritt får använda dessa resurser för organisation av läromedlens 
handhavande. Svenska kommunförbundet har hemställt, att statsbidraget 
vid en sådan omvandling uppräknas till att täcka även kostnaderna för 
biträdespersonal, som anställs för uppgifter inom läromedelsorganisa

tionen. Merkostnaden härför utgör 17 milj. kr. Jag är i detta läge inte 
beredd att tillstyrka en utgiftsökning av denna storlek. Nuvarande regler 
för statsbidrag för skolbibliotekaricarbete resp. nedsättning av tillsyns
lärares undervisningsskyldighet bör därför kvarstå oförändrade. 

fog finner i likhet med överstyrelsen att särskolklass som förlagts till 
skolenhet med grundskola bör fä medräknas vid tillämpningen av det 
poängsystem som gäller för bedömningen av skolväsendets omfattning 
i kommunen. Jag avser att i annat sammanhang lägga fram förslag till 
sådana ändringar i skolstadgan (1971: 235) som detta kriiver. Jag finner 
däremot inte skäl att tillstyrka förslaget om att stödundervisning för in
vandrarbarn skall få inräknas i poängt<1let för skolenhet. 

Jag beräknar medelsbehovet för lärarlönebidrag m. m. med utgfö1gs
punkt i skolöverstyrelsens beräkningar och efter en viss justering med 
hänsyn till statistiska centralbyråns senaste beräkningar av befolknings

storleken till 3 811 milj. kr. (1-2). I detta sammanhang vill jag anmäla 

vissa frågor som har samband med arbetskonflikten inom undervisnings

området under våren 1971. Denna konflikt har medfört en minskning i 
lönekostnaderna för grundskolan, högre kommunala skolor och vissa 
privatskolor, vilken dock delvis uppvägs av andra kostnader, som genom 
konflikten orsakats skolornas huvudmän. De minskade lönekostnaderna 

avspeglas dock inte automatiskt i en motsvarande minskning av drift-
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bidraget till följd av konstruktionen av statsbidraget. En speciell regle
ring av dessa frågor erfordras därför. 

Vissa överläggningar har i detta syfte redan ägt rum med Svenska 
kommunförbundet, varvid utgångspunkten varit att kommunerna varken 
skall vinna eller förlora på konflikten. Statsbidraget till lärarlöner bör 
minskas med det lönebelopp som avser konfliktperioden, samtidigt som 
kommunernas extra kostnader i anledning av konflikten bör beaktas. 
Vad jag i det föregående anfört om statsbidrag till kommuner bör i 
huvudsak gälla även för berörda privatskolor. 

Kungl. Maj:t bör bemyndigas att meddela erforderliga bestämmelser 
om minskning av statsbidraget till driften av nyssnämnda skolformer 
på grund av konflikten inom undervisningsområdet. Vid avvägningen av 
avdragsbeloppen bör hänsyn tas till de eventuella extra kostnader för 
undervisningen som kommunerna kan ha åsamkats genom konflikten. 

Statsbidrag till svensk undervisnin~ i utlandet bör fr. o. m. nästa bud
getår beräknas under det nya anslaget Bidrag till svensk undervisning i 
utlandet m. m., vilket jag senare kommer att anmäla. 

I fråga om överstyrelsens medelsberäkning i övrigt har jag ingen er
inran (3). I fråga om de estniska grundskolorna, Kristofferskolan och 
Hillelskolan ankommer det på Kungl. Maj:t att besluta om bidragsbe
loppens storlek. (4-6) 

Anslaget bör i enlighet med vad jag anfört beräknas till avrundat 
3 814,0 milj. kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
1) bemyndiga Kungl. Maj:t att meddela stirskilda bestämmelser 

om statsbidrag för redovisningsåret 1970171 till driftskostnader 
för grundskolan, högre kommunala skolor samt vissa privat
skolor i enlighet med vad jag förordat i det föregående, 

2) bemyndiga Kungl. Maj:t att fatta beslut om de fortsatta utbild
ningsinsatser för vuxna zigenare, som kan anses erforderliga, 

3) till Bidrag till driften av grundskolor m. m. för budgetåret 
1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 3 814 000 000 kr. 

D 8. Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m. 

Nytt anslag (förslag) 5 535 000 

Enligt beslut av 1968 års riksdag (prop. 1968: 67, SU 1968: 129, rskr 
1968: 303) utgår statsbidrag till svensk undervisning i utlandet och till 
kommun, som svarar för undervisning av utlandssvenskars barn. Stats
bidrag utgår enligt kungörelsen (1968: 321) om undervisning för utlands
svenskars barn (ändrad senast 1971: 206) bl. a. till kostnader för lärarlö
ner och för pensionskostnad, som påförts huvudman för statsunderstödd 
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utlandsskola för lärare, på vilka statens allmänna tjänstepensionsrcgle
mente äger tillämpning. Om synnerliga skäl föreligger, får efter med

givande av skolöverstyrelsen därjämte utgå statsbidrag till hyra av loka
ler för svensk utlandsskola. Till första uppsättningen stadigvarande 

undervisningsmateriel utgår statsbidrag med belopp som skolöverstyrel
sen besUimmer. 

Skolöverstyrelsen 

Enligt tidigare prognoser rörande undervisningen av utlandssvenska 
barn skulle verksamheten vara slutligt utbyggd senast 1975. Utveck
lingen av organisationen har emellertid skett betydligt snabbare. Läsåret 
1970/71 omfattade verksamheten 850 elever fördelade på 31 skolor. 

Medelsberäkningen för läsåret 1972/73 utgår från i huvudsak oföränd
rad organisation i enlighet med uttalande i prop. 1971: 1 bil. 10 (UbU 
1971: 1, rskr 1971: 58). överstyrelsen har dock räknat med att två nya 

skolor skall få statsbidrag. 
Antalet lärartjänster vid utlandsskolorna beräknas till 30 småskol

lärare, 39 för folkskollärare och 16 för adjunkter. 4 tjänster har därvid 

beräknats för de föreslagna nya skolorna. Till detta kommer kostnader 
för handledd korrespondensundervisning för utlandssvenska barn och 
för kompletterande svensk undervisning. Till löner och arvoden beräk

nas en sammanlagd kostnad av 4 050 000 kr. För statsbidrag till rese
och flyttningskostnader för lärare föreslås oförändrat 125 000 kr. Löne
och prisomräkning beräknas till 720 000 kr. 

Läroböcker och annat undervisningsmaterial tillhandahålls eleverna 
gratis. överstyrelsen räknar med ett medelsbehov av 515 000 kr. för 
detta ändamål. I detta belopp ingår även fraktkostnader. För statsbidrag 
till första uppsättningen stadigvarande undervisningsmatcriel räknar 
överstyrelsen med oförändrat 150 000 kr. 

överstyrelsen har budgetåret 1970/71 medgett bidrag till lokalhyra 
för utlandsskola med sammanlagt 313 000 kr. Ett ökat medelsbehov 
under denna punkt kan förutses, då sådana synnerliga skäl som enligt 
kungörelsen 1968: 321 krävs för hyresbidrag kan anföras av flera ut
landsskolor. överstyrelsen föreslår att 350 000 kr. beräknas för detta 
ändamål. 

För undervisning vid internationell skola föreslår överstyrelsen ett 
belopp av 320 000 kr. 

Kostnaderna för statsbidrag till kommun, som svarar för undervis
ning av utlandssvenskars barn, har hittills varit lägre än beräknat. över
styrelsen räknar därför med ett medelsbehov för detta ändamål av 
30000 kr. 

Av den föreslagna totala ökningen under anslaget utgör 330 000 kr. 
en kvarvarande underbudgetering från verksamhetens första år, då 
expansionen blev snabbare än väntat. 
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Överstyrelsen avser att i annat sammanhang inkomma med redogö

relse för erfarenheterna av svensk undervisning i utlandet. 

Departementschef en 

Kostnadsökningen för utlandsundervisningen har varit snabb och myc

ket kraftig. Från budgetåret 1968/69 t. o. m. budgetåret 1971/72 har 

de statliga kostnaderna tredubblats. För att möjliggöra en bättre kontroll 
av medelsutvecklingen har jag funnit skäl att föreslå att bidraget till 

svensk under\'isning i utlandet m. m. bryts ut ur anslaget Bidrag till 

driften av grundskolor m. m., diir det tidigare ingått som en delpost, 

och fortsättningsvis beräknas under ett särskilt reservationsvis betecknat 

anslag. Till detta anslag har vidare överförts 150 000 kr. från anslaget 

Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m. 

De kostnadsökningar som i fortsättningen kan följa av centralt träf

fade löneöverenskommclser bör fr. o. m. nästa budgetår bestridas från 

förslagsanslaget till täckning av beräknade merkostnader för löner ot:h 

pensioner m. m. under sjunde huvudtiteln. 
Jag beräknar medclsbehovet på grund av tidigare underbudgetering 

och ökade omkostnader till 350 000 kr. och löneomräkningen till 560 000 

kr. Jag räknar därvid med oförändrad organisation. Anslaget bör under 

här angiven rubrik för budgetåret 1972/73 föras upp med 5 535 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riks.dagen 

att till Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m. för bud

getåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 5 535 000 kr. 

D 9. Nomadskolor 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

4 401 767 
4 956000 
5 207 000 

Enligt de i prop. 1962: 51 (SU 1962: 141, rskr 1962: 319) uppdragna 

riktlinjerna för nomadskolväsendets organisation skulle samerna för sina 

barn få valfrihet mellan vanliga kommunala skolor och särskilda nomad

skolor. För att ge denna valfrihet en reell innebörd borde nomadskolorna 

i olika avseenden ha en med övriga skolor likv~irdig 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, Lanna

vaara, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog, Tärnaby och Ånge. 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 be-
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räknas läsåret 1971/72 till 236 och läsåret 1972/73 till 244. Verksam
heten regleras i nomadskolstadgan (1967: 216, omtryckt 1971: 390). 

Vid nomadskolan sker undervisning på svenska och samiska språken. 
Ämnet samiska förekommer i samtliga årskurser. 

1971/72 Beräknad ändring .1972/?.~ 

Personal 
Lärare 25 
övrig personal 39 

64 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 2 958 500 
Sjukvård 2 000 
Reseersättningar 33 000 
Lokalkostnader 988 000 
Expenser 166 000 
övriga utgifter 880 500 

5 028 000 

U ppbördsmedel 72000 

Nettoutgift 4 956000 
Avrundat 

Skolöverstyrelsen 

1. Löne- och prisomräkning 197 000 kr. 

Skolöver
styrelsen 

of. 
of. 

of. 

+278 400 
of. 

+ 2 000 
83 300 

+ 2 000 
+ 32 000 

+231100 

of. 

+231100 
+231 000 

Departements
chefen 

of. 
of. 

of. 

+278 400 
of. 

+ 3 000 
65 200 

8 000 
+ 43 000 

+251200 

of. 

+251200 
+251 000 

2. Kostnaderna för elevers inackordering m. m. beräknas öka md 
32000 kr. 

3. Anslagsposten Expenser bör med hänsyn till belastningen inne
varande budgetår räknas upp med 2 000 kr. 

Departementschefen 

Jag beräknar löne- och prisomräkningen till 235 000 kr. Kostnaderna 
för inventarier, som varit oförändrade ett antal år, bör kunna minskas 
med 10 000 kr. Jag beräknar kostnadsökningen för elevers inackordering 
m. m. till 26 000 kr. Anslagsökningen beräknar jag till 251 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
5 207 000 k:r. och hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Nomadskolor för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslags
anslag av 5 207 000 kr. 

D 10. Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

35 319 666 
37 167 000 
42 301 000 

7* Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bil. JO 
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Statsmakterna beslöt år 1965 (prop. 1965: 70, SU 1965: 101, rskr 
1965: 275) att blind- och dövskolorna skulle ersättas av en statlig obliga
torisk tioårig grundskola för barn, som är syn-, hörsel- eller talskadade. 
Denna grundskola är fullt genomförd med utgången av läsåret 1970/71. 
Skolformen benämns specialskolan. I begreppet specialskola innefattas 
även blind- och dövskolorna i deras under avveckling varande form. 
Verksamheten regleras genom specialskolstadgan (1965: 478, ändrad 
senast 1971: 346). 

Synskadade elever undervisas inom specialskolan vid två skolenheter, 

belägna i Solna (Tomtebodaskolan) och Örebro (Ekeskolan). Vid Eke
skolan mottas som elever synskadade barn med tilläggshandikapp. Hör
selskadade elever undervisas vid sex skolenheter, belägna i Stockholm 
(Manillaskolan), Gnesta (Åsbackaskolan), Lund (Östervångsskolan), Vä
nersborg (Väncrskolan), Örebro (Birgittaskolan) och Härnösand (Kris
tinaskolan). Av dessa mottar Åsbackaskolan elever med tilläggshandi
kapp. Vid specialskolenheten i Sigtuna (Hällsboskolan) undervisas nor
malbegåvade barn med grava talskador samt hörselskadade barn med 
beteendestörningar och vissa andra komplikationer. 

Från anslaget bestrids också kostnader för skolorna för vuxna syn
skadade i Kristinehamn (Landaskolan) och Växjö (Värendsskolan) samt 
för anpassningskursen för vuxna synskadade i Skellefteå. 

1971 /72 

Personal 
Lärare 270 
övrig personal 441,5 

711,5 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 29 508 000 
Sjukvård åt personal 63 000 
Resecrsättningar 210 000 
Lokalkostnader 3 533 000 
Expenser 325 000 
övriga utgifter 3 866 000 
Vissa kostnader för tillfälliga 

anpassningskurscr 63 000 

37 568 000 

U ppbördsmedel 401 000 

Nettoutgift 37167 000 

Skolöverstyrelsen 

1. Pris- och löneomräkning 4 283 000 kr. 

Bcriiknad ändring 1972/73 

Skolöver
styrelsen 

+ 4 
+15 

+19 

+3 808 000 
of. 

+ 70 000 
+1485 000 
+ 120 000 

+ 423 000 

+ 7 000 

+5 913 ooo 

of. 

+5 913 ooo 

Dcpartements
chefen 

+2 
+6,5 

+s,5 

+3 153 000 
of. 

+ 35 000 
+1559000 

+ 70 000 

+ 323 000 

of. 

+5140 000 
..L 6 000 I 

+5134 000 

2. Vid hjälpmedelscentralen vid Tomtebodaskolan finns fyra tjänster 
som reselärare, vilka betjänar synskadade elever integrerade i vanliga 
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skolor. På grund av beräknad ökning av antalet sådana elever bör två 
nya tjänster som reselärare inrättas ( + 125 900 kr.). 

3. Fr. o. m. läsåret 1971/72 kommer ej belagda platser vid Ekeskolan 
att utnyttjas för utvecklingsstörda synskadade på träningsskolnivft. Läs

året 1972/73 beräknas antalet sådana elever uppgå till ca 12. En tjänst 
som speciallärare för denna undervisning bör inrättas ( +62 900 kr.). 

4. Vid Ekeskolan finns en speciell avdelning för syn- och hörselska
dade förskolebarn, f. n. ca 20 st. överstyrelsen beräknar medel för ytter

ligare en tjänst som förstadielärare ( +49 100 kr.). 

5. Flera av Ekeskolans elever är rullstolsbundna och direkt beroende 
av sjukgymnastik. Dessutom finns elever med lättare rörelsehinder, CP

skador och hållningsfcl. Alla dessa elever behöver daglig träning ut
över den vanliga gymnastiken. Ytterligare en halv tjänst som sjukgym

nast föreslås bli inrättad (-t-20 500 kr.). 
6. F. n. finns tre heltidstjänster som psykolog vid specialskola, en i 

Stockholm, en i Örebro och en i Sigtuna. överstyrelsen räknar med 
medel för ytterligare två tjänster att fördelas som halvtidstjänster vid 

vardera Manilla-, Tomteboda-, Birgitta- och Ekeskolan ( + 154 800 kr.). 
7. För den föreslagna utbyggnaden av Tomtebodaskolans filialklasser 

i Göteborg till filialskola krävs ytterligare personal. överstyrelsen före
slår inrättandet av en halv kuratorstjänst och en halv tjänst som fritids
assistent ( +43 200 kr.). 

8. En halv tjänst som kurator bör inrättas vid Asbackaskolan 
( +24 600 kr.). 

9. Tjänsten som fritidsassistent vid Birgittaskolan bör omvandlas till 
en tjänst som fritidsledare ( + 7 300 kr.). Vid Manillaskolan bör inrättas 
ytterligare en halv tjänst som fritidsassistent ( + 18 700 kr.). 

10. överstyrelsen beräknar medel för ytterligare två tjänster som 
vårdare och två tjänster som ekonomibiträden vid Birgittaskolan 
( + 138 700 kr.). Vid Birgittaskolan bör även inrättas en tjänst som hör
selteknisk assistent ( +40 900 kr.). 

11. En tjänst som kontorsskrivare föreslås bli inrättad vid Tomteboda
skolan ( + 39 100 kr.) och en halv tjänst som kontorsbiträde vid Hällsbo
skolan ( + 17 300 kr.). 

12. För att kompensera bortfallet av arbetstid på grund av arbetstids
förkortningen bör ytterligare en tjänst som ekonomibiträde och tre 
tjänster som vårdare inrättas. ( + 104 000 kr.) 

13. överstyrelsen beräknar medel för sammanlagt 22 arvodestjänster 
som huvudlärare, 4 vid skolorna för synskadade och 18 vid skolorna 
för hörselskadade ( +71 500 kr.). 

14. För arvoden till läxhjälp beräknas ett ökat medelsbehov av 
16 500 kr., för arvoden till expertföreläsare 7 000 kr., samt för arvoden 
till sju föreståndare vid elevvåningar 33 000 kr. 

15. Styrelsen för Östervångsskolan har under ett antal år på översty-
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relsens uppdrag svarat för Dövskolornas sommarkoloni i Vejbystrand. 
Styrelsen har i skrivelse till skolöverstyrelsen påpekat, att en förutsätt
ning för att koloniverksamheten även fortsättningsvis skall kunna be

drivas är att fastigheterna rustas upp och att statliga medel till driften 
utöver vad som utgår från socialstyrelsen beviljas. överstyrelsen, som 

hört samtliga specialskolor för hörselskadade barn rörande behovet av 

koloniverksamhet för hörselskadade, föreslår att ett belopp om 30 000 

kr. anslås till koloni- och lägerverksamhet. 

Skolöverstyrelsens förslag till omorganisation av specialsko/an 
Skolöverstyrelsen har i skrivelse den 4 november 1970 lagt fram förslag 

till riktlinjer för bl. a. specialskolans fortsatta utbyggnad. Förslaget 
bygger på ett betänkande från en inom överstyrelsen tillsatt arbets
grupp, jämte remissyttranden över denna från berörda instanser. 

Utgångspunkten för utredningens arbete har varit att hörsel- och 
synskadade elever så långt möjligt bör sammanföras med andra barn 
både i undervisningssituationen och i boendemiljön. Vad man främst 
bör eftersträva är s. k. gruppintegrering (=lokalmässig integrering) och 
överstyrelsen framhåller att det är angeläget att för specialskolans del 
få till stånd en byggna<lsplanering, som fullföljer blind- och dövskol

utredningens intentioner. Integreringen bör dock ske försiktigt och i 
etapper. För att vinna större erfarenheter av gruppintegrering bör Tom
tebodaskolans nuvarande filialklasser i Göteborg byggas ut till filial
skola och kompletteras med elevhem för barn som inte kan bo hemma. 

I regel indelas de hörselskadade i fyra grupper med hänsyn till graden 
av hörselnedsättning. Elever med den lägsta graden av hörselnedsättning 
får som regel undervisning inom grundskolan. Birgittaskolan i Örebro 
rekryterar huvudsakligen elever ur den grupp som har en måttlig till 
svår hörselskada och övriga specialskolor elever ur den svårast hörsel
skadade gruppen. överstyrelsen föreslår i stället en skolmässig differen
tiering på två typer, nämligen dövklass och hörselklass. Birgittaskolan 
bör successivt övergå till att ta emot samma slags elever som nu övriga 

specialskolor för hörselskadade. 
På vissa platser i landet bör bildas hörselpedagogiska centra. De tek

niskt-audiologiska och pedagogiska resurser som nu finns vid special
skolorna och inom hörselklassorganisationen bör samordnas och utbyg
gas, så att de kan täcka behovet för en hel region, varvid regionsindel
ningen med vissa modifieringar tänks ske i anslutning till sjukvårds

regionerna. överstyrelsen föreslår en indelning i fem regioner för spe
cialskolans för hörselskadade låg- och mellanstadier. Högstadiet bör 
som hittills centraliseras till en ort men med möjlighet för överstyrelsen 

att inrätta filialklasser på annan ort. Som lokaliseringsorter för dessa 
specialskolcnhetcr och huvudorter för hörselklassorganisationen inom 

grundskolan föreslås Stockholm, Malmö, Göteborg, Örebro och Sunds-
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vall. Denna indelning medför vissa omlokaliseringar i förhållande 
till dagsläget. Specialskola finns i dag endast på två av de fem före
slagna orterna. överstyrelsen framhåller dock att östervångsskolan i 
Lund under alla omständigheter måste ersättas med nybyggnation och 
att det i samband med denna är lämpligt med en förflyttning till Malmö, 
vilket väsentligt underlättar samverkan med hörselklassorganisatio
nen. Placeringen av Vänerskolan diskuterades redan av blind- och 
dövskolutredningen. Starka skäl anses tala för att skolans verksamhet 
överflyttas till Göteborg. Vad gäller den nuvarande specialskolan i Här
nösand, Kristinaskolan, kan den inte anses fylla kraven framför allt vad 
gäller boendeförhållandena, och det är nödvändigt att ersätta de gamla 
byggnaderna med nya. I samband med detta bör en förflyttning ske till 
Sundsvall, som redan nu är centrum för länets samordnade hörselklass
undervisning. Tidpunkten för den föreslagna omlokaliseringen är be
roende på nybyggnadsprogrammet för specialskolan. Under övergångs
tiden bör man söka bygga ut filialklassorganisationen på de nya lokali
seringsorterna. Vad gäller planeringen för hörselklassorganisationen 
måste den ytterligare övervägas i samråd med länsskolnämnderna. 

Undervisningen av synskadade bör planeras i riktning mot en i det 
närmaste fullständig individintegrering på högstadiet och så långt det är 
möjligt även på låg- och mellanstadierna. Undervisningen i specialskola 
bör centraliseras till en enda ort, då antalet elever i behov av denna 
undervisning är så litet att hela riket bör utgöra upptagningsområde. 
Vid behov kan filialklasser till denna skola upprättas på andra orter. 
Detta synpedagogiska centrum bör vara förlagt till Tomtebodaskolan. 

Utredningen har föreslagit primärkommunalt huvudmannaskap för 
specialskolorna utom Asbacka- och Ekeskolorna, som föreslås bli lands
tingskommunala. Överstyrelsen finner det dock ännu inte möjligt att ta 
slutlig ställning till denna fråga utan föreslår att huvudmannaskapet in
klusive statsbidragsfrågan skall utredas på sätt som Kungl. Maj:t bestäm
mer. I avvaktan på denna utredning bör de särskilda styrelserna för 
specialskolenheterna avvecklas och specialskolefrågorna behandlas av 
skolstyrelserna i berörda kommuner. 

Kostnadsberäkningar för den föreslagna omorganisationen har inte 
gjorts. 

Departementschefen 

Åtgärder inom den reguljära skolan har minskat och kommer san
nolikt att ytterligare minska behovet av speciella institutioner för handi
kappade barn, men helt kan sådana inte undvaras. Det är därför synner
ligen angeläget att dessa skolor inte bara ger en fullgod undervisning 
utan också erbjuder en trygg och utvecklingsfrämjande miljö. 

Skolöverstyrelsen har, som jag tidigare redovisat, lagt fram vissa 
förslag till riktlinjer för bl. a. specialskolans fortsatta utbyggnad. 
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Jag delar överstyrelsens uppfattning om att hörsel- och synskadade 
elever bör sammanföras med andra barn inom skolan så långt som möj
ligt. 

Jag räknar inte med någon iindring av nuvarande lokalisering av spe

cialskolan för hörsel- och synskadade. Dock förutsätter jag att den av 
överstyrelsen föreslagna regionindelningen genomförs. 

Jag finner ingen anledning att ändra huvudmannaskapet för special

skolenheterna för syn- och hörselskadade. För att underlätta bl. a. en 
lokalmässig samplanering och en organiserad resurssamverkan bör man 
överväga om <le särskilda styrelserna i specialskolan skall avvecklas 
och ersättas av skolstyrelserna i resp. värdkommun. 

Vid specialskolan skall inom grundskolan anställas lärare av den kate
gori och det antal, som fordras med hänsyn till elevantal, läroplan samt 

bestämmelserna om klass- och gruppindelning m. m. Jag beräknar där
för medel för en tjänst som speciallärare och en tjfost som förstadie

lärare vid Ekeskolan (3-4). 
Reselärarna vid Tomtebodaskolans hjälpmedelscentral betjänar syn

skadade barn som integrerats i grundskolan. Jag finner denna verksam
het värdefull. Dessa elever har emellertid förutom den hjälp reseläraren 
kan ge även tillgång till hjälp från speciallärare i den skola de går. Vid 
den samlade avvägningen av utgifterna under förevarande anslag har 
jag därför funnit att förslaget om utbyggd reselärarorganisation inte 

nu bör genomföras (1). 

Jag biträder skolöverstyrelsens förslag om medel till en halv tjänst 
som kuratof vid Åsbackaskolan och en halv tjänst som kurator vid 
Tomtebodaskolans filialklasser i Göteborg (7, 8). Jag är däremot inte 
beredd att <insluta mig till förslaget om medel för ytterligare tjänster 
som skolpsykolog (6). 

Mot bakgrund av en allmän avvägning av medelsbehovet under 
anslaget kan jag inte tillstyrka förslagen om en omvandling av en tjänst 
som fritidsassistent till en tjänst som fritidslednre och om inrättandet 
av ytterligare en halv tjänst som fritidsassistcnt (9). Av samma skäl 

räknar jag inte heller medel för ytterligare en halv tjänst som sjuk

gymnast (5). 
Som kompensation för arbetstidsförkortningen bör medel beräknas 

för ytterligare två tjänster som vårdare och en tjänst som ekonomi

biträde (I 2). Jag beräknar vidare medel för ytterligare en tjänst som 
vårdare vid Birgittaskolan (10). Vid Birgittaskolan bör vidare en tjänst 

som hörselteknisk assistent, gemensam med den gymnasiala utbildningen 
för gravt hörselskadade i Örebro inrättas. Jag beräknar medel härför. 

(10) 

Jag beräknar även medel för en halv tjänst som kontorsbiträde vid 
Hällsboskolan (11). Jag finner inte skäl tillstyrka en uppräkning av 
arvodesstatcn som i stället bör kunna minskas med 3 000 kr. (13, 14). 
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Den föreslagna ko1oniverksamheten för gravt hörselskadade barn skulle 
enligt överstyrelsens anslagsframställning medföra kostnader för omlägg
ning av verksamheten. Jag är inte beredd att biträda förslaget. 

För expenser och övriga utgifter räknar jag med ett ökat medels

behov av sammanlagt 393 000 kr. Pris- och löneomräkningcn beräknar 
jag till 4 379 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
42 301 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 42 301 000 kr. 

D 11. Specialskolan m. m.: Utrustning m. m. 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

2 744 669 

2 118 000 
2 118 000 

1. Läromedel 
2. Hörsel- och talteknisk ut-

rustning 
3. Inventarier, maskiner 

m. m. 
därav engångsutgifter för Vä-
rcndsskolan 

4. Bibliotek 
5. Undervisnings- och arbets-

material 
6. Underhåll av hörapparatur 

Reservation 

1971/7:? Beräknad ändring 1972/7.l 

Skolövcr- Departements-
styrelsen chefen 

520000 +430000 +63 000 

500 000 50000 -50 000 

605 000 + 33 000 of. 

60 000 

68 000 43 000 -43 000 

305 000 + 45 000 +45 000 
120 000 15 000 -15 000 

2118 000 +400 000 of. 

Från anslaget har fr. o. m. budgetåret 1965/66 årligen anvisats medel 
för specialskolans upprustning med läromedel och teknisk apparatur 
enligt en femårsplan som framlades av blind- och dövskolutredningen 
(SOU 1964: 61). Medelsanvisningen har successivt höjts för att täcka 
allmänna prisstegringar samt sådana kostnadsökningar som har sin 
grund i tekniska förbättringar. Fr. o. m. budgetåret 1967 /68 avser me
delsanvisningen även specialskolan för synskadade (prop. 1967: 1 bil. 
10 s. 144, SU 1967: 8, rskr 1967: 8). 

Skolöverstyrelsen 

1. Rikscentralen vid Tomtebodaskolan framställer läromedel dels för 
specialskolans egna elever, dels för ett ökande antal integrerade syn
skadade elever i olika skolformer. Av den begärda ökningen av anslags
posten Läromedel med 430 000 kr. avser 285 000 kr. läromedel för syn

skadade, 70 000 kr. standardförbättringar av utrustningen i de sju spe-

De 



Prop. 1972: 1 Bilaga 10 Utbildningsdcpartementet 208 

cialskolorna för hörselskadade, 15 000 kr. AV -utrustning i nytillkomna 
klassrum till följd av ökat elevantal och 60 000 kr. !TV-utrustning i tre 
skolor. 

2. Ur anslagsposten Inventarier, maskiner m. m. bestriJ:!s bl. a. kost
nader för skolbussar, inredning av lokaler för rörelsehinilrade och för 
ADL-träning. Posten beräknas öka med 33 000 kr. 

3. Sedan Manilla- och Tomtebodaskolorna tilldelats medel för upp
rustning av resp. bibliotek beräknas medelsbehovet kunna minska med 
43 000 kr. 

4. För beräkningen av medel för undervisnings- och arbetsmaterial har 
tillämpats ett maximibelopp på 250 kr. per elev på låg- och mellansta
diet, 350 kr. per elev på högstadiet och vid skolor för e\ever med till
läggshandikapp samt 500 kr. vid skolor för vuxna syns)rndade. Detta 
medför ett ökat medelsbehov av 45 000 kr. 

5. Medelsbehovet för hörsel- och talteknisk utrustning beräknas 
minska med 50 000 kr. och för underhåll av hörapparatur med 15 000 

kr. 

Departementsclzefen 
Specialskolans utrustningsanslag tillkom för att möjliggöra inredning 

och upprustning av specialskolans byggnader i samband med denna skol
forms tillkomst. Under den senaste femårsperioden har. sålunda ca 9 
milj. kr. anvisats för detta ändamål. Detta innebär, att utrustnings
standarden nu bör vara förhållandevis god och att resursbehovet nu 
huvudsakligen avser nya inredningsbehov till följd av ~kat elevantal 
samt underhåll och förnyelse av existerande material. Dessa behov bör 
väl kunna täckas inom ramen för ett oförändrat anslag.: Vissa omdis
positioner bör emellertid kunna göras inom anslaget. 

Jag finner förslaget om en ökning av posten Undervisnings- och ar
betsmaterial väl underbyggt och biträder överstyrelsens förslag (4). 

Posten Läromedel bör ökas med 63 000 kr. (1). Posten Inventarier, 
maskiner m. m., som är den största enskilda posten under detta anslag, 
bör med hänsyn till de senaste årens kraftiga satsningar, kunna hållas 
oförändrad (2). Mot överstyrelsens beräkningar i övrigt har jag inga 

erinringar (3, 5). 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Specialsko/an m. m.: Utrustning m. m. för budgetåret 

1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 2 118 000 kr. 

D 12. Specialskolan m. m.: Resor för elever jämte ledsagare 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1347215 

1250000 

1510000 

Ur anslaget utgår ersättning enligt kungörelsen (1965: 254) om er-
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sättning 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 veckoslutsledig
het, som föranleds av bestämmelserna om femdagars skolarbetsvecka. 

Ur anslaget bestrids även dels kostnader för anordnande av skolskjut
sar för externatelever vid specialskolan eller annan statlig skola för syn-, 
hörsel eller talskadade elever, dels resekostnader för målsman till elev 
i första eller sjunde årskursen i sådan skola vid resa till gemensam sam
mankomst på skolan. 

Skolöverstyrelsen 

Kostnaden för resor per elev och år varierar från skola till skola men 
kan med ledning av belastningen budgetåret 1970/71 beräknas till i 
genomsnitt 1 400 kr. överstyrelsen som räknar med en viss ökning av 
specialskolans elevantal till 1 000 elever budgetåret 1972/73 beräknar 
därför medelsbehovct till 1,4 milj. kr., vilket innebär en ökning med 
150000 kr. 

Departementsclzefen 

Med hänsyn till de ökade biljettpriserna bör anslaget räknas upp med 
ytterligare 110 000 kr. utöver den ökning överstyrelsen föreslagit. Jag 
hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Specialsko/an m. m.: Resor för elever jämte ledsagare för 
budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 1 510 000 kr. 

D 13. Bidrag till förskolverksamhet m. m. för vissa handikappade 
barn 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1158 804 
1 110 000 
1240000 

Enligt kungörelsen (1956: 252) angående statsbidrag till förskolor, 
skolhem och hemundervisning för döva och hörselskadade barn (om
tryckt 1964: 458, ändrad senast 1967: 820) får kommun, landstings
kommun, enskild förening eller stiftelse statsbidrag till förskolor, skol
hem eller hemundervisning för döva och hörselskadade barn i förskol
åldern, under förutsättning att skolan, skolhemmet eller undervisningen 
godkänts av skolöverstyrelsen. Statsbidrag 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 huvudmannens försorg och på dennes bekostnad åtnjutit 
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vård och underhåll. Vidare utgår statsbidrag med 1 000 kr. för varje 

barn, som - utan att ha varit inskrivet vid förskola - under redovis
ningsåret fått regelbunden hemundervisning av förskolans lärare eller 
annan av skolöverstyrelsen godkänd lärare. Som statsbidragsvillkor 
gäller bl. a. att undervisningen är avgiftsfri och att huvudmannen i den 
utsträckning så kan ske mottar barn från annat område än det för vilket 
förskolan eller skolhemmet i första hand avsetts samt att, där huvud
mannen är enskild person, förening eller stiftelse, sk1iligt bidrag till verk
samheten famnas av landstingskomrnun eller kommun, som ej tillhör 
Iandstingskommun. 

Enligt Kungl. Maj:ts beslut den 14 maj 1971 utgår ur anslaget -

utöver vad som följer av nämnda kungörelse - efter prövning i varje 
enskilt fall bidrag till personell assistans inom barnstugeverksamheten åt 

synskadade barn enligt samma grunder som gäller för sådant bidrag i 
grundskola och gymnasieskola inom en kostnadsram av 100 000 kr. 

för budgetåret 1971/72. 

Skolöverstyrelsen 

Antalet hörselskadade barn som erhöll förskolundervisning var 666 
läsåret 1967 /68, 806 läsåret 1968/69 och 852 läsåret 1969/70. Förskol
verksamheten fortsätter att öka men i långsammare takt, dels beroende 
på att en fortsatt utbyggnad möter organisatoriska problem i glesbygder

na dels därför att det råder viss brist på specialutbildade lärare. Medels
behovet för förskolverksamhet för hörselskadade barn beräknas öka 
med 80 000 kr. budgetåret 1972/73. 

Budgetåret 1970/71 beräknades det ursprungliga medclsbehovet för 
förskolverksamhet för synskadade barn på ett elevunderlag om ca 90. 
Det har dock visat sig att denna bidragsmöjlighet inte utnyttjats till 
fullo av huvudmännen för barnstugor med integrerad undervisning för 
synskadade barn. Man kan emellertid vänta sig att statsbidragsmöjlig
heten kommer att utnyttjas i ökande omfattning budgetåret 1972/73 
och att fler synskadade barn ges möjlighet till förskolundervisning. 
Med hänsyn till detta bör anslaget för budgetåret 1972/73 öka med 

50 000 kr. 
Hela anslaget Bidrag till förskolvcrksamhet m. m. för vissa handi

kappade barn bör således budgetåret 1972/73 räknas upp med 130 000 

kr. till I 240 000 kr. 

Departementschef en 

Anslaget bör i enlighet med skolöverstyrelsens förslag föras upp med 
1240000 kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till f örskolverksamhet m. m. för vissa handikappade 

barn för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 

1240000 kr. 
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d) gymnasiala skolor m. m. 

D 14. Bidrag till driften av gymnasieskolor 

1970/71 Utgiftl 1051811381 
1971/72 Anslag 1102000000 
1972/73 Förslag 1 269 000 000 

1 Anslaget Bidrag till driften av kommunala gymnasiala skolor. 
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Enligt beslut av 1968 års riksdag (prop. 1968: 140, SU 1968: 195, rskr 

1968: 404) infördes gymnasieskolan den I juli 1971. Skolan kommer tills 
vidare att bestå av 23 linjer samt av ett antal s. k. specialkurser. 

Bestämmelserna om statsbidrag tj]] drjftkostnader för gymnasieskolan 

återfinns i kungörelsen (1966: 115) om statsbidrag till driftkostnader för 
gymnasieskolan (omtryckt 1971: 349, ändrad den 17 december 1971). 
Dessa bestämmelser innebär i korthet att till sådan skola utgår statsbi
drag med 100 % av ett bidragsunderlag, omfattande faktiska kostnader 
för löner till skolledare, biträdande skolledare och lärare. Statsbidrag ut
går även för ATP- och arbetsgivareavgifter. Diirutöver utgår med 

schablonbelopp bidrag till kostnader för viss annan personal iin förare. 
Vidare kan i Yissa fall utgå statsbidrag för särskilda kostnader Yid utbild
ning på heltid för industri och htmtverk och därmed till sin art jämför
ligt omräde med 7 000 kr. för varje klass och läsår. Till inbyggd utbild
ning inom industri och hantverk eller handel utgår statsbidrag med högst 
13 000 kr. och till inbyggd utbildning för husligt arbete eller vård med 
högst 10 800 kr. 

Enligt Kungl. Maj:ts beslut den 31 januari 1969 (ändrat senast den 
30 juni 1971) utgår statsbidrag till kostnader för grundutbildning av sjuk
sköterskor vid kommunal och landstingskommunal sjuksköterskeskola 
med 22 800 kr. för varje klass och termin och för vidareutbildning av 
sjuksköterskor med 25 800 kr. för varje klass och termin. 

Ur anslaget ersätts även kostnader för gymnasial utbildning för gravt 
hörselskadade i Örebro samt för tekniska hjälpmedel m. m. åt handi

kappade elever, statsbidrag till korrespondensundervisning på gymnasial 
nivå och till särskild gymnasial utbildning i glesbygd samt vissa särskilda 
kostnader i samband med fackutbildning av programmerare och system
män samt kurser i automatisk databehandling för tekniker. 

Skolorganisationens omfattning 

I skolöverstyrelsens långtidsbedömning för budgetåren 1973/74--
1976/77 redovisas följande uppgifter rörande det beräknade antalet 
elever vid gymnasieskolan. 
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Antal elever 

1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975176 1976/77 

Linjer 136 0631 138 6251 171 785' 202 250 207 600 210 730 213 100 213 480 
Specialkurser 84 345 80 225 61 774 51935 46 685 45 225 43 405 42 150 

Samtliga 220 408 218 850 233 559 254 185 254 285 255 955 256 505 255 630 

1 Elevantalet t. o. m. budgetåret 1970/71 kan på grund av ändrad beräknings-
metodik ej jämföras med elevantalet fr. o. m. budgetåret 1971/72. 

överstyrelsens beräkning av antalet skolledar- och lärartjänster fram-

går av följande sammanställning. 

Antal tjänster för skolledare och lärare' 

1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 

Rektorer 544 544 340 340 340 340 
Studierektorer 554• 554• 270 270 270 270 
Lärare och 

lärarkandidater 16024 16 012 17 223 18 375 17 976 18 059 

17122 17110 17 833 18 985 18 586 18669 

1 Exklusive tjänster för utbildning inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring 
och lanthushåll. 
• Inklusive arvodesanställda biträdande rektorer. 

Skolöverstyrelsens bedömning av antalet elevplatser i gymnasieskolans 

direkt grundskolanknutna dell i årskurs 1 läsåret 1972/73 framgår av 

följande tabell. 

Studieväg 

Tvååriga linjer och 
linjeanknutna special· 
kurser' 
Beklädnadstcknisk (Be) 
Bygg- och anläggningsteknisk (Ba) 
Distributions- och kontors- (Dk) 
Ekonomisk (Ek) 
El-teleteknisk (Et) 
Fordonsteknisk (Fo) 
Jordbruks- (Jo) 
Konsumtions- (Ko) 
Konsumtions- och vård' 
Livsmcdelsteknisk (Li) 
Processteknisk (Pr) 
Skogsbruks- (Sb) 
Social (So) 
Teknisk (fe) 
Träteknisk (f r) 
Verkstadsteknisk (Ve) 
Vård- (Vd) 
Musik- (Mu) 

Minst treåriga linjer 
Ekonomisk (E) 
Humanistisk (H) 
Naturvetenskaplig (N) 
Samhällsvetenskaplig (S) 
Teknisk (f) 

Frekvens2 Elevplatser 

0,6 600 
4,5 4 860 
8,7 9 450 
5,4 5 850 
3,1 3 360 
2,6 2 830 
1,3 1400 
6,9 7 515 

0,9 1 000 
0,3 300 
0,7 800 
9,2 9 990 
6,1 6 630 
0,6 640 
4,8 5 210 
5,1 5 530 
0,2 210 

5,5 s 970 
3,7 4000 

10,2 11060 
4,5 4900 
6,1 6 620 

Dd 

1975/76 1976/77 

340 340 
270 270 

18 058 17 979 
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Ej linjeanknutna specialkurser 

Totalt 
Antal 16-åringar 

2,5 

93,5 
100,0 

213 

2 710 

101435 
108 509 

l Med direkt grundskolanknutna studievägar avses linjer och specialkurser 
om minst ett år som för inträde fordrar enbart genomgången grundskola. 
• Procent av antalet 16-åringar 1972 (= 108 509). 
• Med linjeanknutna specialkurser avses sådana specialkurser vilkas läroplaner 
antingen svarar mot utbildningar i gymnasieskolans linjesystem eller har ut
bildningsmål som nära ansluter till viss linje i gymnasieskolan. 
' Elevplatser för denna linje ingår i de platser som redovisats för konsum
tionslinje resp. vårdlinje. 

Skolöverstyrelsens bedömning av antalet intagningsplatser (helårsplat

ser) läsåret 1972/73 på sådana specialkurser i gymnasieskolan som är 

kortare än ett år eller vilka fordrar tidigare gymnasial utbildning eller 

viss ålder framgår av följande tabell. 

Studieväg 

Ekonomisk specialkurs (Ek) om tre terminer 
Teknisk specialkurs (fe) 
Vård, A' 
Vård, B2 

Kurser inom jordbruk, skogsbruk och lanthushåll 
övriga specialkurser 

Totalt 

1 Värdkurser som beräknas bli avvecklade och ersatta av linjer. 

Elevplatser 

3 750 
660 

4000 
6 000 
2 315 

11 600 

28 325 

• övriga specialkurser inom vårdområdet t. ex. assistentkurser, tandsköterske
kurser samt korta introduktions- och kompletteringskurser. 

Skolöverstyrelsens bedömning av antalet intagningsklasser i gymnasie
skolan budgetåret 1972/73 framgår av följande tabell. 

Slag av utbildning 

Linjer 
EHNST 
Ek So Te 
Mu 
Be Ba Et Fo Li Pr Tr Ve 
Dk 
Ko 
Vd 
Vd 
Sb 
Jo 

Specialkurser 
Ek 
Te 
Industri och hantverk 

a) direkt grundskolanknutna 
b) övriga 

Handel och kontor 
a) direkt grundskolanknutna 
b) övriga 

Klasser 

1 085 
749 

7 
503 
224 
147 
155 
55 
25 
30 

125 
21 

170 
235 

100 
132 

(30 elever) 
(16 elever) 
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Service inklusive huslig utbildning 
a) direkt grundskolanknutna 
b) övriga 

Vård 
a) kurser under avveckling 
b) kurser som består 

övriga 
a) direkt grundskolanknutna 
b) övriga 

153 
145 

250 
375 

160 
108 

214 

Skolöverstyrelsen konstaterar att den tendens till minskning av antalet 
sökande till de tre- och fyraåriga linjerna av gymnasieskolan som kunde 
iakttagas vid intagningen våren 1970, har varit märkbar även innevaran
de läsår. Antalet behöriga förstahandssökande till dessa linjer gick ned 
från 36 004 läsåret 1970/71 till 34 404 läsåret 1971/72. Totalt behövde 
endast ca 7 % av de behöriga förstahandssökande till någon av dessa 
linjer i gymnasieskolan avvisas innevarande läsår. 

Även efterfrågan på utbildning på de tvååriga ekonomiska, sociala 

och tekniska linjerna minskade. Antalet behöriga förstahandssökande 
gick ned från 28 508 läsåret 1970/71 till 24 979 läsåret 1971/72. Totalt 
behövde endast ca 11 % av de behöriga förstahandssökande till någon 
av dessa linjer avvisas innevarande läsår. 

Efterfrågan på utbildning på övriga tvååriga linjer i gymnasieskolan 
varierade starkt. Vårdlinjen fick t. ex. vid första ansökningstillfället i 
mars 1971 ca 15 000 förstahandssökande till ca 4 500 platser, den el
teletekniska linjen ca 7 200 förstahandssökande till ca 3 100 platser sam
tidigt som t. ex. distributions- och kontorslinjen endast fick ca 5 300 
förstahandssökande till ca 10 000 platser och verkstadstekniska linjen 
ca 2 500 förstahandssökande till ca 4 900 platser. 

Inför nästa läsår föreslår skolöverstyrelsen en mindre ökning av an
talet elevplatser på de ti•ååriga ekonomiska, sociala och tekniska linjerna 

samt på de tre- och fyraåriga linjerna. ökningen bör enligt överstyrelsen 
främst falla på de ekonomiska och tekniska linjerna. Som framgår av 
överstyrelsens förslag till dimensionering av gymnasieskolan motsvarar 

elevantalet i nybörjarklasserna på de tre- och fyraåriga linjerna ca 30 % 
av en årskull 16-åringar och på de tvååriga ekonomiska, sociala och 
tekniska linjerna ca 21 % av en årskull 16-åringar. överstyrelsen fram
håller att detta i stort sett innebär oförändrad frekvens för dessa grupper 
av linjer. 

Beträffande dimensioneringen av övriga tvååriga linjer föreslår skol

överstyrelsen en mindre ökning av antalet elevplatser på de el-teletek
niska, processtekniska och verkstadstekniska linjerna. Intagningskapa
citeten på vårdlinjen planerar överstyrelsen att öka med ca 1 000 elev
platser samtidigt som en motsvarande minskning får ske inom vissa 
specialkurser inom vårdområdet. Försöksverksamheten med tvåårig mu
siklinje föreslås slutligen öka med en klass. 
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I fråga om de direkt grundskolanknutna specialkurserna föreslår 
överstyrelsen en successiv minskning av kurserna inom områdena distri
bution, kontor och konsumtion samt en viss ökning av antalet elev
platser på de ej linjeanknutna specialkurserna. 

För övriga studievägar inom den direkt grundskolanknutna delen av 
gymnasieskolan beräknar skolöverstyrelsen praktiskt taget oförändrad 
intagningsfrekvens. Totalt innebär den av överstyrelsen beräknade orga

nisationen att antalet elevplatser i gymnasieskolans direkt grundskol

anknutna del ökar från ca 99 800 budgetåret 1971/72 till ca 101 500 
budgetåret 1972/73. Därvid har inräknats utbildning inom jordbruk, 
skogsbruk och trädgårdsnäring. Kostnaden för utbildning inom de tre 

nämnda områdena belastar dock inte detta anslag utan har även för 
nästa budgetår beräknats under särskilda anslag. Ökningen av antalet 
elevplatser är i första hand hänförlig till de direkt yrkesutbildande 
studievägarna. Det totala antalet intagningsplatser i gymnasieskolans 
direkt grundskolanknutna del motsvarar i överstyrelsens förslag ca 93 % 
av antalet 16-åringar 1971. 

För övriga specialkurser beräknar skolöverstyrelsen i stort sett oför

ändrad total intagningskapacitet. En viss ökning av antalet elevplatser 
på sådana specialkurser som ingår i försöksverksamheten med kombi
nation av gymnasieskol- och universitetsutbildning föreslås emellertid. 
Totalt innebär överstyrelsens förslag att ca 28 500 elever kommer att 
kunna följa undervisningen på någon av dessa kurser läsåret 1972/73. 

Skolöverstyrelsen framhöll i anslagsframställningen för innevarande 
budgetår nödvändigheten av att gymnasieskolans organisation är flexibel 
och snabbt kan anpassas till skiftningar i efterfrågan på gymnasial ut
bildning. Erfarenheterna från våren 1971 visar också att det med hän
syn till arbetsmarknadssituationcn samt i viss utsträckning med hänsyn 
till elevernas val måste finnas en viss beredskap att ändra gymnasiesko
lans organisation och t. ex. inrätta fler elevplatser än man ursprungligen 
tänkt sig. överstyrelsen ifrågasätter därför om någon totalram för hela 
gymnasieskolan bör anges. Om en sådan ram emellertid anges bör det 
ske i form av antal elevplatser. överstyrelsen bör därjämte få bemyndi
gande att utöka antalet platser om arbetsmarknadssituationen så erford
rar. Liksom innevarande läsår bör överstyrelsen dessutom bemyndigas 
att göra viss omfördelning av elevplatser mellan linjer eller grupper av 
linjer om det visar sig nödvändigt. 

Enligt beslut av 1971 års riksdag (prop. 1971: 1 bil. 10, UbU 1971: 1, 
rskr 1971: 58) får 215 klasser av den eftergymnasiala utbildningen eko

nomisk specialkurs anordnas i gymnasieskolan under innevarande läsår. 
Utbildningen omfattar tre terminer. Terminskurs 3 anordnas försöksvis 

och är av påbyggnadskaraktär. Intagning i terminskurserna sker både 
höst och vår. Läsåret 1971 /72 anordnas terminskurserna 1 och 2 på 
21 orter i landet och terminskurs 3 på 19 orter. Skolöverstyrelsen anser 
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att utbildningen fyller en viktig uppgift som ett alternativ till universi

tetsutbildning. överstyrelsen föreslår att sammanlagt 250 klasser av den 

ekonomiska specialkursen, inklusive sådan kurs som ingår i kombinerad 

gymnasieskol- och universitetsutbildning, får anordnas nästa läsår. 

På vissa orter i landet anordnas f. n. s. k. tekniska specialkurser. Dessa 

kurser är två- eller treåriga och främst avsedda för elever med grund

skolutbildning eller motsvarande som efter praktik önskar återvända till 
studier. Innevarande läsår har skolöverstyrelsen medgett att 22 intag
ningsklasser av ifrågavarande utbildning anordnas. överstyrelsen räknar 
med att intagningen nästa läsår skall bli av ungefär samma omfattning 
som läsåret 1971/72. 

Försöksverksamhet med kombination av gymnasieskol- och universi
tetsutbildning, s. k. kombinationsutbildning, har anordnats sedan läsåret 
1969/70. Utbildningen erbjuder en kortare, mer yrkesinriktad utbild
ning som skall kunna vara ett alternativ till sedvanliga universitetsstu
dier. Enligt beslut av Kungl. Maj:t den 7 maj 1971 får nyintagning av 
elever innevarande budgetår omfatta 25 undervisningsgrupper om var
dera 30 studerande. Inför nästa budgetår föreslår skolöverstyrelsen en 
ökning av intagningen i kombinationsutbildningen. Beslut om fortsatt 
ökning bör, enligt överstyrelsen, ankomma på styrelsen själv inom ramen 
för gymnasieskolans resurser och i samråd med universitetskanslers
ämbetct. Beslut om lokalisering av utbildningen till nya orter liksom 
införande av nya kombinationstyper bör dock enligt överstyrelsen även 
i fortsättningen fattas av Kungl. Maj:t. 

Sedan budgetåret 1968/69 pågår i Lund försöksverksamhet med pe

dagogisk gymnasiesko/klinik. I den vid kliniken bedrivna undervisningen 
deltar dels elever från Råby ungdomsvårdsskola, dels elever med anpass
ningssvårigheter från Lunds gymnasieregion. Enligt !kolöverstyrelsen har 
erfarenheterna av verksamheten varit goda. Under nästa läsår beräknas 
sammanlagt ca 40 elever ges undervisning vid kliniken. överstyrelsen 
uppskattar kostnaderna för verksamheten till 248 500 kr. 

Fr. o. m. läsåret 1969/70 bedrivs en begränsad försöksverksamhet med 
särskild gymnasial undervisning i glesbygder (prop. 1969: l bil. 10 s. 229, 
SU 1969: 35, rskr 1969: 103). Utbildningen bedrivs i form av lärarhand
ledda självstudier under två år jämte ett avslutande år vid gymnasie
skolan. Under innevarande läsår finns denna särskilda gymnasiala under
visning i Malung, Pajala och Strömstad. Korrespondensundervisning på 

gymnasial nivå finns f. n. i Torsås, Jokkmokk, Undersåker och Sveg. 
Kommunerna har möjlighet att övergå till särskild gymnasial undervis
ning i glesbygd. Skolöverstyrelsen gör under innevarande läsår en ut
värdering av ifrågavarande gymnasiala utbildning i glesbygd. I avvaktan 
på resultatet av denna utvärdering räknar överstyrelsen med att varken 
utbildningen per korrespondens eller den särskilda gymnasiala utbild-
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ningen i glesbygd till läsåret 1972/73 skall utvidgas till att omfatta nya 
studievägar. 

Enligt skolöverstyrelsen kommer kommunerna och ungdomsorganisa
tionerna att under de närmaste åren få stort behov av heltidsanställda 
fritidsledare. Detta har bl. a. dokumenterats av överstyrelsens ungdoms
ledarutredning (SULU), som också redogjort för den försöksverksamhet 
med ungdoms- och fritidsledarutbildning som ägt rum sedan 1969. över
styrelsen finner det angeläget att en vidgad försöksverksamhet kommer 
till stånd och beräknar under förevarande anslag det ökade medelsbeho
vet till 1 970 000 kr. Kostnaderna hänför sig till höjda statsbidrag för 
ledarinstituten vid gymnasieskolan, resekostnader för lärare och hand
ledare, deltagarnas kostnad för resor under praktikanttjänstgöringen 
samt till ett behov av ökad lärartilldelning. 

Reguljär gymnasial utbildning för gravt hörselskadade anordnas sedan 
den 1 juli 1971 i Örebro kommuns gymnasieskola. Utbildningen är öppen 
för elever från hela riket. Inför läsåret 1972/73 föreslår skolöverstyrel
sen att ytterligare en speciallärare för den enskilda talträningen med 
eleverna knyts fast till verksamheten. För arvode m. m. till annan per
sonal än studierektor och lärare föreslår överstyrelsen att ytterligare 
422 400 kr. anvisas. Ökningen innefattar medel till en tjänst som yrkes
vägledare, en tjänst som hörselingenjör, en tj~inst som hörseltekniker, en 
och en halv tjänst som teckenspråktolk, en tjänst som kurator, en halv 
tjänst som psykolog, två tjänster som kontorist samt ersättning för det 
merarbete verksamheten medför för annan personal inom kommunen. 

Försöksverksamhet med gymnasial utbildning för svårt rörelsehindra

de och andra svårt handikappade anordnas sedan den 1 juli 1971 vid 
Ingcmundskolan i Solna kommun. Genom Kungl. Maj:ts beslut den 
14 maj 1970 har en stirskild styrelse - styrelsen för vårdartjänst - in
rättats med uppgift bl. a. att i samråd med skolöverstyrelsen planera den 
framtida, mer permanenta utformningen av nämnda verksamhet. Ge
nom Kungl. Maj:ts beslut den 8 juli 1971 har skolöverstyrelsen getts 
i uppdrag att inkomma med förslag till de bestämmelser om organisa
tion m. m. som erfordras för verksamheten under försöksperiodcn. 

Skolöverstyrelsen föreslår en rad åtgärder som syftar till att anpassa 
utbildningen i gymnasieskolan till invandrarelcvers behov. 

Vid ett antal gymnasieskolor anordnas f. n. på försök en yrkcs
inriktande grundkurs med individuell läroplan tillrättalagd för invandrar
elever. Syftet med kursen är att få eleverna överförda till reguljär ut

bildning eller placerade på arbetsmarknaden. Enligt överstyrelsen bör 

utbildningen anordnas även under nästa budgetår på ett antal orter. I 
särskild skrivelse den 15 oktober 1971 har överstyrelsen gjort ytterligare 
framställning i frågan. 

överstyrelsen föreslår vidare att stödundervisning för invandrnrelevcr 
får anordnas i gymnasieskolan med tillämpning av samma regler som 
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gäller för grundskolan. Kostnaden för en sådan stödundervisning skulle 
utgöra ca 2 700 000 kr. om antalet invandrarelever i gymnasieskolan 
skulle vara ca 2 000 som överstyrelsen antar. 

Vid gymnasieskolan i Västerås anordnas under innevarande läsår på 
försök en särskild klass för invandrare. Utbildningen bedrivs enligt en 
modifierad tim- och kursplan för tvåårig social linje. Eleverna har bl. a. 
möjlighet att läsa sitt eget modersmål och att få svenskundervisningen 
förstärkt. överstyrelsen hemställer om att vid behov få utöka verksam
heten till flera gymnasieskolor. 

I särskild skrivelse den 26 juli 1971 har skolöverstyrelsen därjämte 
bl. a. hemställt om generellt bemyndigande att i gymnasieskolan få med
ge utbyte av främmande språk mot invandrarclevcrs modersmål. 

För förstärkning av skolledningen i kommuner med invandrarelever 
begär överstyrelsen slutligen 200 000 kr. 

I särskild skrivelse den 3 februari 1971 har Riksförbundet Finska 
föreningen i Sverige anhållit om att finska språket i vissa hänseenden 
ges en förbättrad ställning i gymnasieskolan. 

Anslags beräkning 

1971/72 Beräknad ändring 1972173 

Skolöver
styrelsen 

Departements
chefen 

Anslag 1 102 000 000 + 176 000 000 + 167 000 000 

Den av överstyrelsen föreslagna anslagsberäkningen framgår av föl
jande sammanställning. 

1. Lärarlönebidrag m. m. 
a) gymnasieskolans linjer och specialkurser 
b) föreståndare, biträdande föreståndare och fritidsledare 

vid elevhem av rikskaraktär 
c) kommunala, landstingskommunala samt vissa enskilda 

sjuksköterskeskolor 
d) utbildning av tandsköterskor vid Eastmaninstitutet 
e) fackutbildning av programmerare och systemmän 
f) särskilda kostnader vid heltidskurser för industri och 

hantverk av verkstadsskolkaraktär 
g) särskilda kostnader för vissa inbyggda kurser 

2. Bidrag till pedagogisk stödpersonal 
3. Bidrag till personal för studie- och yrkesorientering 
4. Kostnader för ATP-avgifter 
5. Kostnader för arbetsgivaravgift 
6. Kostnader för lönekostnadspålägg 
7. Tekniska stödåtgärder m. m. åt handikappade elever 
8. Särskild gymnasial utbildning i glesbygd samt korrespon

densundervisning på gymnasial nivå 

982 877 000 

206 000 

29 160 000 
134 000 

6 704 000 

18 900 000 
12 000 000 
14 312 000 
3 420 000 

72 719 000 
18 403 000 

115 900 000 
525 000 

2 740000 

1278 000 000 
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Av skolöverstyrelsens framställning inhämtas bl. a. 
1 a). överstyrelsen föreslår att 274 000 kr. anvisas för provisorisk 

förstärkning av skolledningen vid vissa gymnasieskolor läsåret 1972/73. 
1 b). överstyrelsen beräknar medel för bidrag till avlönande av två 

föreståndare, två biträdande föreståndare och två fritidsledare vid elev
hem av rikskaraktär. 

1 c). överstyrelsen räknar med 1 030 terminskurser i grundutbildning 
och 220 terminskurser i vidareutbildning av sjuksköterskor. 

1 e). överstyrelsen räknar läsåret 1972/73 med 15 terminskurser i 
fackutbildningen av programmerare och systemmän, vilket innebär en 
ökning med fem kurser i förhållande till innevarande läsår. ökningen 
faller helt inom den s. k. kombinationsutbildningen. 

7. överstyrelsen föreslår bidrag med 2 200 000 kr. till omkostnader 
för den gymnasiala utbildningen för gravt hörselskadade i Örebro, vilka 
medel fr. o. m. budgetåret 1972(73 föreslås beräknade under 1 a) Lärar
lönebidrag m. m., och 500 000 kr. för övriga tekniska stödåtgärder åt 
handikappade elever. överstyrelsen föreslår dessutom att 25 000 kr. an
visas för att hörselskadade elever, som deltar i gymnasial utbildning som 
inte ingår i den gymnasiala utbildningen för gravt hörselskadade i Öre
bro, skall få s. k. pedagogisk tolkassistans. 

Yrkesteknisk högsko/utbildning 

Med skrivelse den 27 januari 1970 överlämnade yrkesutbildningsbe
redningen (YB) betänkandet Yrkesteknisk högskolutbildning (SOU 
1970: 8). Betänkandet har remissbehandlats. En bred majoritet av remiss
instanserna tillstyrker i princip YB:s förslag om s. k. yrkesteknisk hög
skolutbildning. När det emellertid gäller att ta ställning till hur förslaget 
skall genomföras går åsikterna isär. Detta torde delvis bero på att en 
rad utredningar vid tidpunkten för avlämnandet av yttrandena över 
YB:s betänkande arbetat med likartade eller angränsande frågor. Detta 
gäller t. ex. 1968 års utbildningsutredning (U 68), lärarutbildningskom
mitten (LUK) och kommitten för studiestöd åt vuxna (SVUX). 

I flera yttranden samt i särskilda skrivelser till utbildningsdeparte
mentet från bl. a. arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer betonas det 
angelägna i att åtgärder vidtas så snabbt som möjligt för att yrkestek
nisk högskolutbildning skall kunna komma till stånd. 

En grupp remissinstanser, bl. a. riksrevisionsverket, universitetskans
lersämbetet, skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen, framhåller 
att bl. a. U 68:s utredningsarbete har direkt betydelse för frågor som be
handlas i YB:s betänkande och att därför U 68 bör få i uppdrag att 
fortsätta behandlingen av YB:s förslag. Några remissinstanser - bl. a. 
skolöverstyrelsen och universitetskanslersämbetet - anser att försöks.. 
verksamhet i anslutning till förslagen i betänkandet bör komma till 
stånd. 
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Genom beslut av Kungl. Maj:t den 8 juli 1971 utfärdades tilläggs
direktiv till U 68. Enligt direktiven skall U 68 vid utformningen av 

det eftergymnasiala utbildningssystemet närmare överväga behovet av 
sådan utbildning som YB föreslagit under benämningen yrkesteknisk 

högskolutbildning. I direktiven konstateras vidare att praktisk försöks
verksamhet bör föregå det slutliga ställningstagandet till utformningen 
av nya utbildningslinjer. Vid utformningen av förslag till sådana försök 
bör U 68 främst uppmärksamma områden som f. n. inte tillgodoses ge
nom några motsvarande utbildningsmöjligheter. Förslagen bör i första 
hand avse utbildningslinjer med inriktning mot industriyrken, särskilt 
inom verkstadsindustrin. 

Viss medicinsk och farmaceutisk yrkesutbildning 

Farmaceututbildningskommitten framlade hösten 1964 i betänkandet 
Farmaceutisk utbildning och forskning (SOU 1964: 48) bl. a. ett förslag 
till reformering av receptarieutbildningen. Enligt detta förslag skulle 
utbildningen anordnas inom ramen för ett under den farmaceutiska 
fakulteten lydande, men från denna organisatoriskt avgränsat receptarie
institut. Dåvarande departementschefen förklarade med hänvisning till 
utbildningen av laboratorieassistenter och apotekstekniker att det fanns 
skäl överväga om inte ocks{t receptarieutbildningen borde inrymmas i 
yrkesskolorganisationen. I juni 1966 fick YB uppdraget att utreda för
utsättningarna för detta. 

Med skrivelse den 23 september 1970 överlämnade YB betänkandet 
Viss medicinsk och farmaceutisk yrkesutbildning (SOU 1970: 50). Be
tänkandet innefattade förslag till helt nya utbildningar för receptarier, 
fo.boratorieassistentcr och apotekstekniker. 

YB tänkte sig att rcceptarieutbildningen skulle bedrivas som en s. k. 
kombinationsutbildning, dvs. en kombination av utbildning vid gymnasie
skola och universitet. Utbildningen skulle omfatta fyra terminer. Den 
nuvarande ordningen med en tvåårig praktik på apotek skulle försvinna. 
Den praktiska utbildningen skulle förläggas till ett s. k. modellapotek. 

För laboratorieassistenternas och apoteksteknikernas del föreslog YB 

att man skulle inrätta ytterligare en linje (laboratorielinjen) i gymnasie
skolan. Det första året skulle vara gemensamt för laboratorieassistenter 

och apotekstekniker. Under det andra ftrct skulle en uppdelning ske på 
två grenar, en för medicinska laboratorieassistenter och en för apoteks

tekniker. Under ett tredje år skulle laboratorieasisstenter kunna välja 
ytterligare specialiseringar. 

Förslaget från YB har remissbehandlats. Yttranden har därvid av
getts av socialstyre/sen, statens farmaceutiska laboratorium, statskon

toret, universitetskanslersämbetet, skolöverstyrelsen, arbetsmarknadssty

relsen, Svenska kommun! örbundet, Svenska landstingsförbundet, Stock

holms stads sjukvårdsstyrelse, Göteborgs stads sjukvårdsstyrelse, skolsty-
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relsen i Uppsala, Landsorganisationen i Sverige, Statstjänstemännens 

riksförbund, Tjänstemännens centra/organisation, Sveriges akademikers 

centralorganisation, Svenska arbetsgivareföreningen, Sveriges industri
förbund, Apoteksbolaget AB, Apotekarsocieteten, Sveriges Farmaceut

förbund, Svensk förening för klinisk fysiologi, Sveriges Kemiska Indu

strikontor, Läkemedelsindustriföreningen, Representantföreningen för 

utländska farmaceutiska industrier, Sveriges förenade studentkårer och 
Sveriges elevers centra/organisation. 

Remissmyndighetema har i det stora hela anslutit sig till huvudprin
ciperna i YB:s förslag till ny rcceptarieutbildning. Utbildningen bör 
huvudsakligen ligga på eftergymnasial nivå, den tvååriga praktiska ut
bildningen på apotek bör försvinna och den teoretiska utbildningen för
stärkas. Ett fåtal remissmyndigheter ansäg emellertid att förslaget ome
delbart kunde läggas till grund för en ny utbildning för receptarier. Bl. a. 
universitetskanslersämbetet, socialstyre/sen och skolöverstyrelsen ansåg 
att ytterligare utredning var nödvändig på flera punkter. 

YB:s förslag att laboratoricassistentutbildningen även i fortsättningen 
skulle tillhöra grundskolans kompetensområde föranledde stark kritik 
från de flesta remissmyndigheter. Man hävdade att utbildningen i stället 
borde bygga på lägst genomgängen utbildning på tvåårig linje i gymna
sieskolan i likhet med vad kompetensutredningen föreslagit för gruppen 
medicinsk-tekniska assistenter. Dessutom påpekade man att grundut

bildningen av laboratorieassistenter omarbetades så sent som läsåret 
1968/69 och att de första eleverna som följer den om<irbetade läroplanen 
intogs 1969. Någon utvärdering av den nya utbildningen har därför inte 

kunnat ske. Vidare framhåller man att det föreligger föga samhörighet 
mellan utbildningen av laboratorieassistenter och utbildningen av apo
tekstekniker. 

Yrkesutbildning och arbetsliv: samverkan och ansvarsfördelning 

Enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 28 juni 1963 har yrkesutbild
ningsbercdningen (YB) haft att verkställa utredning rörande yrkesutbild
ningens uppgifter, innehåll och organisation. YB har den I oktober 1970 
avhmnat sitt åttonde och sista betänkande Yrkesutbildning och arbets

liv: samverkan och ansvarsfördelning (SOU 1970: 58). 

I betänkandet föreslås bl. a. inrättande av arbetsmarknadens lokala 
och regionala yrkesråd samt av ett centralt yrkesråd. Vidare föreslås 

att statsbidrag skall utgå till branschernas egna utbildningskonsulcnter, 
att vid skolöverstyrelsen 30 årstjänster för fackinspektörer inrättas samt 

att en sam rådsgrupp skapas för den arbetslivsinriktade lärarutbildningen. 
Merkostnaderna för staten blir för dessa och vissa andra förslag enligt 
beredningen 21 milj. kr. per år. Dessutom föreslås nya statsbidragsbe
stämmelser för inbyggd undervisning. Beredniflgen redovisar dock inte 
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de totala kostnaderna härför men anser att de föreslagna nya statsbidra
gen skall kunna ersätta alla hittillsvarande bidrag av statsmedel. 

YB föreslår att i landets ca 120 gymnasieregioner inrättas ar b e t s -
m a r k n a d e n s I o k a I a y r k e s r å d (AL Y), som knyts till skol
styrelsen i gymnasieskolkommun. AL Y skall bestå av minst tre represen
tanter för arbetsgivare och arbetstagare vardera samt som regel en re
presentant för skolstyrelsen. Rådet skall även ha skyldighet att adjun
gera företrädare för andra intressenter, när frågor av särskilt intresse 
för dessa behandlas. Nuvarande yrkesråd enligt 17 § skollagen skall av
vecklas efterhand som ALY inrättas. Vid behov kan dessa yrkesråd även 
kvarstå som referensorgan. YB förutsätter vidare att organisationer som 
har etablerade organ för lokal samverkan omprövar denna verksamhet 
i syfte att möjliggöra ett ökat samarbete med AL Y. YB föreslår att 
ALY inrättas successivt under perioden den 1 juli 1972 till den 30 juni 
1975. Till rådet skall vidare knytas en heltidsanställd arbetsmarknads
konsulent. Denne skall vara anställd vid skolstyrelsen/skolkansliet med 
i instruktion inskriven uppgift att vara verkställande tjänsteman åt 
rådet. 

På det regionala planet föreslår YB att ett a r b e t s m a r k n a d e n s 
regionala yrkesråd (ARY), inrättas i varje Hin. ARY anknyts 
till länsskolnämnden och har en fast kärna av representanter för arbets
tagare (3), arbetsgivarna (3) samt för länsstyrelsens enhet för samhälls
planering, länsskolnämnden, länsarbetsnämnden och landstingets utbild
ningsavdelning. Till varje regionalt råd knyts en arbetsmarknadskonsu
lent, anställd vid länsskolnämnden och med i instruktionen inskriven 
uppgift att vara verkställande tjänsteman åt rådet. ARY skall inrättas 
med början den 1 juli 1972. I samband härmed föreslås att Iänsskolnämn
demas nuvarande tekniska råd avvecklas. övriga regionala samverkans
organ förutsätts ompröva sin verksamhet i syfte att möjliggöra ökat sam
arbete med ARY. 

YB föreslår vidare att ett centralt samverkansorgan, arbetsmark -
n ad en s c en t r al a yr k e s r åd (ACY), inrättas. T. v. föreslås att 
nuvarande arbetsmarknadens yrkesråd får fungera som denna centrala 
instans. YB:s förslag avser inte att ersätta nuvarande centrala sam
verkansorgan, men beredningen anser det vara ett mål för framtiden 
att mera samla det centrala arbetet och menar därför att en ökad repre
sentation bör eftersträvas i rådet. 

YB föreslår att statsbidrag skall utgå till 50 årstjänster som 
bra n sch kon s u len ter. Arbetsuppgifterna bör ses över och sam
ordnas med andra insatser som görs för utvecklingen av den yrkestek
niska utbildningen. Vidare föreslår YB att i en första omgång 30 års
tjänster inrättas för fack in spe k t öre r vid skolöverstyrelsen. Ge
nom att flertalet av dessa får korta förordnanden - tre till sex månader 
- blir det verkliga antalet inspektörer under varje år betydligt större. 
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Det blir därigenom möjligt att under varje period om fem eller sex år 

låta praktiskt taget varje yrkestekniskt ämne eller moment blir föremål 
för en fackinspektörs speciella intresse. 

YB understryker betydelsen av den a r b e t s l i v s i n r i k t a d e 1 ä -
r a r u t b i l d n in g e n genom att föreslå att en samrådsgrupp för sådan 
utbildning inrättas under samverkan av ett stort antal centrala organisa

tioner och myndigheter. I gruppen bör beredas plats för dem som ut
bildas till lärare - lämpligen företrädda av representanter för de intres
seorganisationer som de beräknas komma att tillhöra - samt för repre
sentanter för lärarutbildarna och lärarutbildningsorganisationen. YB 
föreslår att gruppen benämns ALU-rådet (ALU= Arbetslivsinriktad 
lärarutbildning). 

YB föreslår en ökad satsning på i n s t r u k t ö r s u t b i l d n in g, dvs. 
utbildning av de företagare och medarbetare i företag som skall svara 

för den yrkestekniska utbildningen inom undervisningsformen inbyggd 
undervisning. Utbildningen kan liknas vid en utbildning i fyra steg. Den 
förberedande teoretiska grundkursen skall enligt förslaget inhämtas ge
nom självstudier. Därefter föreslår YB att grundkurs för instruktörer 

omfattande tre veckor fr. o. m. läsåret 1971/72 varje år skall anordnas 
för 700 deltagare. Sedan följer fortbildningskurser för instruktörer. YB 
räknar med 1 000 deltagare per år under första hälften av 1970-talet. 
Därefter kan antalet förmodligen minska. YB anser att statsmedel bö1 
utgå för grundkurs för instruktörer och för instruktörernas fortbildning. 
Till sist följer så vidareutbildning av instruktörer till utbildningsledare. 

Med inbyggd under vis ni n g avser YB den undervisning på 
det gymnasiala stadiet, som förläggs till annan plats än den av samhället 

drivna gymnasieskolan och för vilken statsbidrag förväntas utgå. Den 
lokala skolstyrelsen har att pröva varje sådant behov av inbyggd under
visning liksom också av skolmässig utbildning i företagsskola för vilken 
ansökan om statsbidrag föreligger. YB föreslår att statsbidraget för 
yrkesteknisk utbildning på gymnasial nivå höjs till ett belopp motsva
rande halva redovisade kostnaden, dock högst 4 000 kr. per årselcv. 
Även kostnader för internatverksamhet - godkänd av den lokala skol
styrelsen - skall ersättas med statsbidrag upp till halva redovisade 
kostnaden dock med högst 2 000 kr. per årselcv. För yrkesteknisk utbild

ning på högre nivå blir motsvarande belopp 6 000 kr. YB anser att de 
föreslagna statsbidragen skall kunna ersätta alla hittillsvarande bidrag 
av statsmedel. 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av skolöverstyrel

sen, universitetskanslersämbetet, riksrevisionsverket, statskontoret, so

cialstyre/sen, arbetsmarknadsstyrelsen samt statens institut för företags

utveckling (SIFU). Vidare har yttranden avgetts av Svenska kommun

! örbundet, Svenska landstingsförbundet, Landsorganisationen i Sverige 

(LO), Statstjänstemännens riksförbund (SR). Sveriges akademikerscen-
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tralorganisation (SAGO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO), 

Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), Sveriges industriförbund, Sveriges 

hantverks- och industriorganisation (SHIO), Sveriges företagares riks

förbund, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU) samt 
Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN). 

Skolöverstyrelsen har bifogat yttranden från tolv länsskolnämnder och 
35 skolstyrelser. överstyrelsen har vidare den 5 juli 1971 överlämnat en 
framställning från ASEA angående Jandstingsbidrag till kommunal 

och enskild yrkesutbildning. Länsskolnämnden i Västmanlands län har 
den 27 maj 1971 avgett yttrande i ärendet. LO har bifogat yttranden 
från ett stort antal fackförbund. 

TCO tillstyrker att arbetsmarknad e n s I ok a 1 a yrkesråd 
inr~ittas i gymnasieregionerna enligt YB:s förslag. Vidare tillstyrker 
TCO förslaget om att varje ALY tillförs en heltidsanställd verkställande 
tjiinsteman, som anställts av skolöverstyrelsen. Förslaget om inrättande 
av ALY tillstyrks vidare av unii'ersitetskanslersämbetet, SACO, SIFU, 

SFeriges företagares riksförbund, Hande!sanställda.1· förbund och Svenska 

metallindustriarbetarcförbundet. SAF föreslår att man i organisations
pbncn inför regler om stöd M AL Y av branschkunniga personer från 
olika yrkesområden. Föreningen framhåller vidare att den föreslagna 
organisationen med stödgrupper åt AL Y samt hjälp från regionala och 
centrala organ minskar behovet av en lokal arbetsmarknadskonsulent. 

Däremot anser man att AL Y behöver utredare och föreslår att kommu
nerna stiiller sådana till förfogande. SHIO förordar att lokala yrkesråd 
inrättas enligt YB:s förslag men att möjligheter Himnas öppna för lokala 
variationer i form av separata branschyrkesråd som komplement till den 
klirna som AL Y kommer att utgöra. 

Arbetsmarknadsstyrelsen framhåller att det finns ett behov av ett 
lokalt kontaktorgan för samverkan i frågor rörande utbildningens inne
håll, praktisk yrkcsorientering och praktik liksom även i frågor rörande 
arbetsmarknadsutbildning. 

Skolöverstyrelsen anser att YB:s förslag om AL Y jämte arbetsmark

nadskonsulent ytterligare bör övervägas innan ställning kan tas till möj
ligheterna av och formerna för dess genomförande. Liknande synpunk
ter framför socialstyre/sen. 

S}·enska kommunförbundet anser att det föreligger risk för dubbel

arbete eftersom AL Y avses få en självständig ställning i förhållande till 
den lokala skolstyrelsen. Vidare anser förbundet att ett slopande av nu
varande yrkesråd skulle komma att medföra att direktkontakterna i 
framtiden i större omfattning än hittills skulle ske vid sidan av AL Y. 
Dessa skäl talar enligt förbundet för att i stället för att inrätta AL Y 

behålla nuvarande yrlcesråd. 
En hel rad remissinstanser, bl. a. riksrevisionsverket, SSU, LO, Svens

ka livsmedelsarbetaref Drb1111det, Svenska målare/ örbundet och Statsan-
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ställdas förbund framför synpunkter som mycket nära ansluter sig till de 

som framförts av kommunförbundet. 
Till YB:s förslag beträffande arbetsmark n ad ens regi o -

n a I a yrkesråd ansluter sig bl. a. SIFU, Svenska landstingsförbun

det, SAF, SHIO, Sveriges företagares riksförbund, SSU, Svenska bleck

oclz plåtslagareförbundet, Handelsanstäl/das förbund och Svenska metall

industriarbetareförbundet. 

Sveriges industri! örbund anser att tyngdpunkten för samverkan bör 
ligga på det regionala planet och ledningen för verksamheten handhas 
av resp. länsskolnämnd eller de organ som i framtiden kan väntas 
ersätta dessa. Länsskolnämnderna skulle på detta sätt bli den fasta 
punkten för samarbeiet mellan skolväsendet, näringslivet samt arbets
marknads- och studieorganisationerna. För att ge länskolnämndcrna 
bättre information om yrkes- och branschfrågor är det lämpligt att 
skapa speciella yrkes- och branschbetonade råd, kallade scktorsrad. 

Många remissinstanser bl. a. skolöverstyrelsen, universitetskanslersäm

betet, riksrevisionsverket, statskontoret, socialstyrelsen, arbetsmarknads

styrelsen, Svenska kommunförbundet, LO, TCO och Svenska livsmedels

arbetareförbundet ställer sig tveskamma till beredningens förslag beträf
fande regional organisation och påminner om den nyligen tillkallade ut
redningen om Hinsskolnämndernas framtida uppgifter och organisation. 

SACO och Svenska elektrikerförbundet avstyrker YB:s förslag be
träffande de regionala yrkesråden. 

Några remissinstanser, bl. a. SIFU, Sveriges företagares riksförbund 

och SSU, tillstyrker YB:s förslag om arbetsmarknadens c en -
t r a 1 a y r k e s r å d. En hel rad myndigheter och organisationer är 
däremot tveksamma. Arbetsmarknadsstyrelsen anser att det kommer att 
innebära svårigheter att göra en fördelning i fråga om arbetsuppgifter 
och ansvarsområden mellan ACY och Sö-UKÄ. Enligt styrelsens upp
fattning är YB:s förslag emellertid oklart i detta avseende. Styrelsen är 
därför tveksam till om man vid sidan av utbildningsmyndigheterna skall 
bygga upp ett nytt centralt organ för samverkan mellan skola och ar
betsliv. Svenska kommunförbundet, SHIO och LO framhåller att en 
central samverkan enligt modell ACY mäste bli föremål för ytterligare 

överväganden om den skall realiseras. Svenska landstingsförbwulet till
styrker en försöksverJ(samhet inom ramen för arbetsmarknadens yrkes
råd i syfte att finna former för en framtida samverkansorganisation och 
TCO anser att det är nödvändigt att arbetsmarknadens yrkesråd kom

pletteras med representanter för TCO och representanter för offentliga 
arbetsgivare, om det skall kunna fungera som ett centralt organ i det 
samverkanssystem som YB förordar. SAF anser att de nuvarande sam
verkansorganen efter mindre justeringar av deras program och arbets
uppgifter skall kunna ta på sig uppdraget att tjänstgöra som samver

kansorgan även i det nya läget. Sveriges industriförbund framhåller i 
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sitt yttrande att den centrala samverkan för hela gymnasieskolan bör 
anslutas till skolöverstyrelsen och den yrkestekniska högskolutbildningen 
till universitetskanslersämbetet. Skolöverstyrelsen, universitetskanslers

ämbetet, riksrevisionsverket och SACO anser det inte vara lämpligt att 
tillskapa ytterligare en samrådsorganisation. Svenska livsmedelsarbetare

förbundet anser förslaget rörande ombildning av arbetsmarknadens yr
kesråd till ett arbetsmarknadens centrala yrkesråd vara embryot till ett 
nytt ämbetsverk. Förbundet anser att nuvarande ordning bör bibehållas 
om inte parterna som ingått i utredningen avser att av kostnads- eller 
andra skäl vilja överföra detta samarbetsorgan i samhällets regi. 

När det gäller de av beredningen föreslagna bransch kons u -
1 e n t e r n a ansluter sig remissinstanserna i mycket stor utsträckning 
till förslaget. Skolöverstyrelsen ser gärna att stalsbidrag kan medges 
för branschkonsulentverksamhet i den omfattning som befinns möjlig. 
Statsbidrag bör vidare kunna medges för en vidgad kursvcrksamhet och 
kontaktverksamhet branschrepresentanter-yrkeslärare i fråga om nya 
rön inom yrken och yrkespedagogik och för att främja samordningen 
mellan yrkesutbildningen och arbetslivet. Medel bör därför ställas till 
överstyrelsens förfogande att disponeras för nämnda ändamål. LO till
styrker förslaget men betonar samtidigt vikten av att arbetstagarorga
nisationerna får deltaga i beslut vid tillsättandet av dessa tjänster. TCO 

anser att branschkonsulenternas verksamhet är av stort värde och att 
de utgör en nödvändig del i den kommande verksamheten i det före
slagna samverkanssystemet. Även SACO, SAF, Sveriges industriförbund 
och SHIO tillstyrker förslaget. 

Beredningens förslag om att 30 årstjänster inrättas för f a c k i n -
spe k tör er har tillstyrkts av flertalet remissinstanser. Riksrevisions

verket framhåller att man delar YB:s uppfattning, att uppföljningsverk
samheten bör byggas ut till att omfatta även de nytillkomna linjerna och 
specialkurserna inom gymnasieskolan. En sådan uppföljning kan ske 
enligt flera alternativ. Förutom inspektion av den typ som gymnasie
inspektörerna f. n. bedriver, kan man tänka sig en uppföljning genom 
aktiva insatser från bl. a. lokala och regionala skolmyndigheter. Riks
revisionsverket anser därför att flera alternativ bör övervägas innan 
slutlig ställning tas till frågan om hur uppföljningen bör ske. 

Skolöverstyrelsen finner att behovet av en samråds grupp mel
lan arbetslivets företrädare och den a r b e t s 1 i v s in ri k t a d e 1 ä -
r a r u t b i 1 d n i n g e n redan synes vara tillgodosett. Överstyrelsen 
vill dock framhålla att överstyrelsen snarast möjligt vill ta upp vidare 
överläggningar med arbetslivet för att mer i detalj kartlägga behövliga 
detaljrutiner i kontaktbehovet för olika frågor för att på grundval därav 
föreslå åtgärder som på ett för alla parter smidigt sätt kan minska eller 
avveckla förekommande problem och svårigheter. Svenska kommun

förbundet framhåller att frågan om att skapa effektiva former för ett 
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ömsesidigt utbyte mellan arbetslivets företrädare och den arbetslivs
inriktade lärarutbildningen är av stort intresse ur primärkommunaJ 
synpunkt. Styrelsen kan därför inte acceptera YB:s uppfattning att en
bart statens personalutbildningsnämnd skall företräda hela den offent
liga förvaltningen i dessa avseenden. LO, Handelsanställdas förbund 
och Svenska metallindustriarbetareförbundet har ingenting att erinra 
beträffande YB:s förslag. TCO anser att ALU-rådet bör inrättas och vill 
samtidigt ifrågasätta om inte samma skäl föreligger att bilda motsvaran
de råd för alla institutioner där undervisning av lärare inom yrkesinrik
tad utbildning sker. 

Få remissinstanser behandlar YB:s förslag till in st r u k törs ut -
bildning. Bl. a. SIFU, LO, SAF och SHIO tillstyrker till stora delar 
YB:s förslag. Skolöverstyrelsen framhåller bl. a. i sitt yttrande att det 
vid sidan av den av YB föreslagna utbildningsvägen bör finnas en studie
väg för instruktörer som leder till lärare i yrkesteknik. 

Ett stort antal remissinstanser behandlar YB:s förslag till inbyggd 
u n d e r v i s n in g jämte därtill hörande förslag om s t a t s b i d r a g. 
Statskontoret framhåller i fråga om utformning av och bidragsformer 
för enskild yrkesutbildning att man ansluter sig till YB:s uppfattning 
att sådana bidrag endast undantagsvis bör utgå för rent gymnasial ut
bildning. SIFU tillstyrker YB:s förslag om organisation av och medels
tilldelning till inbyggd undervisning samt förslaget beträffande stats
bidrag till lärlingsutbildning hos hantverksmästare. SAF är i stort posi
tiv till vad YB föreslagit men föreslår några ändringar. Bl. a. anser man 
att en anknytning av inbyggd utbildning till lokala skolstyrelser i vissa 
fall kan få mindre önskvärda konsekvenser, t. ex. när det gäller skolor 
med riksrekrytering. 

LO och SHIO tillstyrker YB:s förslag. Skolöverstyrelsen tillstyrker 
att elever i inbyggd undervisning och skolmässig utbildning i företags
skola tillförsäkras samma måltidsservice och service i övrigt som elever 
i annan skolmässig utbildning inom skolstyrelsens ansvarsområde. Lika
så tillstyrker överstyrelsen förslaget om högre bidrag till högre yrkestek
nisk utbildning och föreslår att frågan om normer för detta skall ytter
ligare övervägas med beaktande av de högst skiftande omständigheter 
som kan beräknas bli rådande för högre yrkesteknisk utbildning inom 
olika områden. För kurser av högskolkaraktär tillstyrker överstyrelsen 
likaså ett högre bidrag. Svenska kommunförbundet och riksrevisions

verket konstaterar att s. k. färdigutbildning och inskolning behandlas 
mycket knapphändigt av YB och att YB:s förslag därför bör bli föremål 
för ytterligare överväganden. 

Departementschefen 

Jag vill först erinra om vad jag i det föregående anfört vid min an
mälan av vissa gemensamma frågor rörande skolväsendet m. m. 
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Den 1 juli 1971 ersattes fackskolan, gymnasiet och yrkesskolan av 
den organisatoriskt sammanhållna skolformen gymnasieskolan (prop. 
1968: 140, SU 1968: 195, rskr 1968: 404). Skolöverstyrelsen fastställde 
den 15 december 1970, efter ett mycket omfattande utredningsarbete, 
organisationen för denna skolform i de enskilda kommunerna under 

innevarande läsår. Utredningsarbetet bedrevs i nära samverkan med 
bl. a. statistiska centralbyråns prognosinstitut och företrädare för de 
olika branschorganisationerna. Den nya skolans huvudmän - kommu
ner och landstingskommuner - gavs möjlighet att redan under våren 

1970 överblicka de organisatoriska konsekvenserna av gymnasieskolans 
införande. Ett detaljerat organisationsförslag för gymnasieskolan i de 
enskilda kommunerna och landstingskommunerna remitterades till läns

skolnämnder. berörda huvudmiin, yrkesnämnder och branschorganisatio
ner. Innan slutlig ställning togs hade skolöverstyrelsen dessutom över
läggningar med länsskolnämnderna och med företrädare för ett stort 
antal huvudmän och andra remissinstanser. överstyrelsen sökte redan på 

detta stadium att samordna de synpunkter som framfördes av remiss
myndigheterna med de allmänna riktlinjerna för de gymnasiala skolor
nas organisation som lades fast genom besluten vid 1964 års riksdag 

(prop. 1964:171, SäU 1964: 1 höstscssionen, rskr 1964: 407) och vid 1968 

års riksdag (prop. 1968: 140, SU 1968: 195, rskr 1968: 404). 
I framställningar till Kungl. Maj:t anfördes under våren 1971 i vissa 

fall besvär över den organisation skolöverstyrelsen fastställt för gymna
sieskolan under det första verksamhetsåret. I viss mån innebar dessa 
besvär en begäran om avvikelse från de planeringsprinciper som lades 
fast genom beslut av 1964 och 1968 års riksdagar. 

Genom beslut den 30 juni 1971 gav Kungl. Maj:t skolöverstyrelsen 
i uppdrag att vid den fortsatta planeringen av gymnasieskolan pröva 
vissa särskilda planeringsfrågor. Den fortsatta planeringen borde allt
jämt utgå frän de huvudprinciper som låg i riksdagsbcsluten är 1964 
och 1968. Det borde emellertid vara möjligt att redan n~, när gymnasie
skolans struktur var fastlagd, pröva frågan om den utökning av antalet 
orter med treåriga gymnasieskollinjcr (s. k. g-orter) som enligt 1964 års 

beslut förutsatts kunna komma till stånd (prop. 1964: 171, s. 115). Vidare 

borde skolöverstyrelsen pröva frågan om inte gymnasieskolans linjer 
inom en och samma g-region kunde fördelas på två skilda orter. En 
viktig utgångspunkt skulle därvid vara att ett allsidigt val av studievägar 
skulle kunna erbjudas ungdomarna på båda orterna. Om en sådan upp

delning kom till stånd fick den ej ske efter gränser som motsvarade de 
gamla skolformsgränserna (prop. 1964: 171 s. 111 och prop. 1968: 140 
s. 142). I uppdraget till skolöverstyrelsen ingick slutligen att göra en 
mer samlad bedömning av i vilka former de särskilda anordningarna 
i glesbygd i fortsättningen borde organiseras. Därvid kunde även komma 
ifråga att gå över till gängse utbildningsformer. I beslutet uttalades 
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att överstyrelsen skulle bedriva utredningsarbetet med största skynd
samhet. Strävan skulle vara att få fram ett sådant utredningsmaterial 
att Kungl. Maj:t skulle kunna besluta om eventuella ändringar i orga
nisationen av gymnasieskolan redan fr. o. m. den 1 juli 1972. 

Det bör för riksdagen vidare anmälas att Kungl. Maj:t vidtagit en 
rad åtgärder för att möta de olika personalmässiga omställningsproblern 
som införandet av gymnasieskolan fört med sig. Genom beslut den 4 de
cember 1970 och den 14 januari 1971 meddelades provisoriska bestäm
melser om lärare m. m. med anledning av gymnasieskolans införande 

resp. provisoriska bestämmelser om gymnasieskolan. Genom beslut den 
19 mars 1971 meddelade Kungl. Maj:t bestämmelser om lärare vid 
skola som byter huvudman med anledning av gymnasieskolans genom

förande m. m. Dessa provisoriska bestämmelser har sedermera inarbetats 
i skolstadgan (1971: 235). Den 27 maj 1971 meddelade Kungl. Maj:t slut
ligen bestämmelser om övergångsanordningar rörande vissa lärare vid 
yrkesskolan med anledning av gymnasieskolans genomförande. 

Det frivilliga skolväsendet har under senare är genomgått en betydande 
kvantitativ utveckling. På sikt torde alla ungdomar få möjlighet att 

fortsiitta sin utbildning efter grundskolan. Inför läsåret 1972/73 räknar 
skolöverstyrelsen med en ytterligare ökning av antalet intagningsplatser. 
överstyrelsen har därvid räknat med ett något ökat intag på de tre- och 
fyraåriga linjerna i gymnasieskolan samt på de tvååriga ekonomiska, 

sociala och tekniska linjerna. ökningen bör friimst falla på de ekono
miska och tekniska linjerna. Beträffande övriga tvååriga linjer har över
styrelsen räknat med en mindre ökning av antalet elevplatser på de el
teletckniska, processtekniska och verkstadstekniska linjerna. Intagnings
kapaciteten på vårdlinjen planerar överstyrelsen öka med ca 1 000 elev
platser samtidigt som en motsvarande minskning får ske inom vissa spe
cialkurser inom vårdområdet. Försöksverksamheten med tvåårig musik
linje föreslås slutligen öka med en klass. 

Skolöverstyrelsens förslag till dimensionering av gymnasieskolans linjer 
finner jag i stort sett väl avvägt. Jag räknar således med en ökning av 
antalet intagningsplatser på de el-teletekniska, processtekniska och verk
stadstekniska linjerna. Jag riiknar emellertid sammantaget med ett oför

ändrat antal intagningsplatser till de tre- och fyraåriga linjerna i gym
nasieskolan, till de tvååriga ekonomiska, sociala och tekniska linjerna 
samt till den tvååriga musiklinjen. överstyrelsens förslag att de ekono
miska och tekniska linjerna ges ett ökat antal intagningsplatser bör ge

nomföras, men detta bör ske inom ramen för det nu angivna antalet in
tagningsplatser till de tre- och fyraåriga linjerna samt till de tvååriga 

ekonomiska, sociala och tekniska linjerna. Inom samma ram bör även 
antalet intagningsplatser till den treåriga naturvetenskapliga linjen ökas. 
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Beträffande antalet intagningsplatscr till övriga linjer i gymnasieskolan 
beräknar jag ett något lägre antal intagningsplatser än överstyrelsen. 

Jag har ingen erinran mot skolöverstyrelsens förslag att antalet elev
platser ökas väsentligt på sådana specialkurser som ingår i försöksverk
samheten med kombination av gymnasiesko!- och universitetsutbildning, 
den s. k. kombinationsutbildningen. Inför nästa budgetår räknar jag 

därför med att sammanlagt 250 klasser av den ekonomiska specialkursen 
om tre terminer skall få anordnas. Detta innebär en ökning med 35 

klasser i förhållande till innevarande år. Jag räknar vidare med tolv 
terminskurser av fackutbildningen av programmerare och systemmän. 
Jag anser att det även i fortsättningen bör ankomma på Kungl. Maj:t 

att besluta om dimensioneringen av ifrågavarande utbildningar. 
Jag anser i likhet med skolöverstyrelsen att antalet specialkurser inom 

det konsumtionstekniska området successivt bör minskas. Konsumtions
teknisk utbildning meddelas också vid skolor för lanthushållsutbildning. 
Under nästa budgetår räknar jag med en intagningskapacitet inom hela 

den konsumtionstekniska sektorn (inklusive den tvååriga konsumtions
linjen och lanthushållsskolorna) motsvarande ca 10 500 elevårsplatser. 

Det ankommer på skolöverstyrelsen att fördela dessa platser. Sådana ut
utbildningar bör prioriteras som förbereder för direkt utträde i arbets
livet. En annan viktig utgångspunkt vid fördelningen är elevintresset. 

Med undantag av vad jag nu sagt bör eleverna budgetåret 1972/73 
fördelas på de olika studievägarna i gymnasieskolan i överensstämmelse 
med skolöverstyrelsens förslag till dimensionering. överstyrelsen bör 
emellertid om det visar sig nödvändigt kunna göra viss omfördelning 
av elevplatser mellan studievägar. I den mån starka skäl - t. ex. arbets
marknadsskäl - talar för en ökning av antalet elevplatser bör frågan, 
liksom hittills, underställas Kungl. Maj:ts prövning. 

Totalt beräknar jag under förevarande anslag medel för ca 99 000 
elevplatser i årskurs 1 i den direkt grundskolanknutna delen av gymna
sieskolan och för ca 27 000 intagningsplatser (helårsplatser) på sådana 
specialkurser som är kortare än ett år eller vilka fordrar tidigare gymna

sial utbildning eller viss ålder. I enlighet med vad jag anfört i det före
gående ingår i denna utbildningskapacitet även utbildning vid skolor för 
lanthushållsutbildning. Däremot har inte indiknats utbildning inom om

rådet för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring. Medel för utbild
ning inom de tre nämnda områdena - liksom beträffande skolor för 
lanthushållsutbildning - har även för nästa budgetår beräknats under 
särskilda anslag. 

I enlighet med skolöverstyrelsens förslag beräknar jag medel för ytter
ligare en speciallärare för den enskilda talträningen vid den gymnasiala 
utbildningen för gravt hörselskadade i Örebro. För arvode m. m. till 
annan personal än studierektor och lärare beräknar jag ytterligare 
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96 700 kr. ökningen innefattar medel till en tjänst som yrkesvägledare, 
en tjänst som teckenspråktolk, en tjänst som kurator och en tjänst som 
kontorist. Beträffande medel till hörselteknisk personal hänvisar jag till 
vad jag anfört under anslaget Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader. 
För omkostnader beräknar jag 2 121 700 kr. I fråga om försöksverk
samheten med gymnasial utbildning för svårt rörelsehindrade och andra 

svårt handikappade bör Kungl. Maj:t inhämta riksdagens bemyndigande 
att meddela de avvikelser från bestämmelserna om statsbidrag m. m. 
som kan behövas. 

Jag är f. n. inte beredd att biträda skolöverstyrelsens förslag till vidgad 
försöksverksamhet med ungdoms- och fritidsledarutbildning. 

I juli 1971 fick U 68 i uppdrag att vid utformningen av det eftergym

nasiala utbildningssystemet närmare överväga behovet av sådan utbild
ning som YD föreslagit under benämningen yrkesteknisk högskolutbild

ning. En praktisk försöksverksamhet skulle föregå det slutliga ställ
ningstagandet. Frågan utreds f. n. inom U 68. 

I september 1970 överlämnade YB betänkandet Viss medicinsk och 

farmaceutisk yrkesutbildning. Betänkandet innefattade förslag till helt 
nya utbildningar för receptarier, laboratorieassistenter och apotekstekni
ker. Som jag i det föregående redovisat har betänkandet remissbehand
lats och därvid blivit föremål för en ganska enhällig kritik. Bl. a. mot 
den bakgrunden finner jag att någon väsentlig ändring t. v. inte bör 
göras av nuvarande utbildning av receptarier och laboratorieassistenter. 
Frågan om en omfattande revidering av desa läroplaner bör tas upp först 
sedan resultatet av U 68:s arbete föreligger. Utbildningen av aptoteks
tekniker bör t. v. bedrivas i form av specialkurs i gymnasieskolan. Det 
ankommer på skolöverstyrelsen att vid behov ta upp frågan om en revi
dering av läroplanen för denna utbildning. 

När YB den 1 oktober 1970 avlämnade sitt åttonde och sista betän
kande Yrkesutbildning oclz arbets/il>: samverkan och ansParsfördelning 

(SOU 1970: 58), innebar detta slutet på ett utredningsarbete som 
pågått sedan 1963. De tidigare betänkandena har innehållit förslag som 

bl. a. lett fram till att vi i dag på det gymnasiala stadiet har en vad inne
hållet beträffar til stora delar ny yrkesutbildning. 

Beredningen har i betänkandet föreslagit inrättande av arbetsmark

nadens lokala och regionala yrkesråd samt av ett centralt yrkesråd. 
Som framgått av remissammanställningen har åsikterna gått starkt isär 
kring dessa förslag. Jag delar uppfattningen att de nuvarande lokala 
yrkesrådens ställning bör förstärkas. Jag syftar därvid både på yrkesråd 

som bitriider kommuns skolstyrelse och på yrkesråd som biträder lands
tings kommuns utbildningsnämnd. Förstärkningar kräver enligt min mc-
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ning bl. a. ökade utbildnings- och informationsinsatser. Vad gäller ut
bildningsinsatser vill jag erinar om möjligheterna att via anslaget Bidrag 
till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet bedriva kursverk
samhet för t. ex. yrkesombuden. När det gäller informationsinsatser 
räknar jag med att både utbildningsmyndigheter och arbetsmarknadens 

parter aktivt medverkar i detta arbete. Särskilt kurs- och informations

material bör t. ex. kunna utarbetas. Det bör också vara lämpligt att an
visningar utarbetas för den del av ämnena beklädnadsteknik, livsmedels
teknik. vcrkstadsteknik m. m. som avser undervisning om yrkeslivets 
föränderlighet, analys av arbetsplatsens sociala miljö etc. De särskilda 

medel som här föreslagna åtgärder fordrar bör belasta anslaget Lärares 
fortbildning m. m. Jag är däremot bl. a. med hänsyn till pågående utred
ning om länsskolnämndernas organisation, inte beredd att föreslå några 
ytterligare centrala eller regionala organ. De aktuella uppgifterna bör 
utgöra en del av existerande organs arbetsområden. 

Jag är f. n. inte beredd att biträda YB:s förslag om utökning av an
talet gymnasieinspektörer och om inrättande av tjänster som bransch
konsulenter. Gymnasieinspektörsorganisationen bör dock fr. o. m. bud
getåret 1972/73 utvidgas till hela gymnasieskolan. Jag avser att i annat 
sammanhang föreslå att tjiinstebenämningcn ändras till gymnasieskolin
spektör. 

YB för också fram förslag rörande grundkurser för och fortbildning 
av instruktörer. Få remissinstanscr har dock kommenterat förslagen. 
Jag vill i detta sammanhang erinra om att grundkurser för instruktörer 
sedan länge bedrivits via anslaget Yrkespedagogiska instituten. Denna 
verksamhet bör t. v. bedrivas vid lärarhögskolorna i nuvarande former 
och med oförändrad omfattning. Vidare delar jag YB:s uppfattning att 
det är viktigt att instruktörerna erhåller en ordentlig fortbildning. Verk
samheten härför bör bedrivas inom ramen för tillgängliga medel under 
anslaget Lärares fortbildning m. m. 

Jag vill dessutom erinra om att min företrädare tidigare uttalat (se 
prop. 1968: 140 s. 155) att YB:s kommande betänkande angående sam
verkan mellan näringsliv och skola borde kunna bidra till att större klar
het skapas vad gäller ändring av grunderna för statsbidrag till inbyggda 
skolor, företagsskolor och ltirlingsutbildning. YB har nu fört fram be

tydande krav på ökade statsbidrag till inbyggd undervisning och skol
mäsig utbildning i företagsskola. Jag är f. n. inte beredd att förorda så
dana förändringar av statsbidragsbestämmelserna. Jag ansluter mig såle

des til Svenska kommunförbundets uppfattning att dessa frågor bör bli 
föremfrl för ytterligare överväganden. 

Jag räknar med att försöksverksamheten med yrkesinriktande grund

kurser för invandrarelever och med en modifierad tim- och kursplan 
för invandrarelever på tvåårig social linje i gymnasieskolan skall fort-
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sätta nästa läsår. Skolöverstyrelsen äger inrätta erforderligt antal kur
ser av den yrkesinriktade grundkursen för invandrare och inom den ram 
för gymnasieskolan jag angett i det föregående. Jag förutsätter att under

visningen alltjämt anordnas med klasser om högst 16 elever. Beträffande 
försöksverksamhetcn med modifierade tim- och kursplan för invand

rarelever på tvåårig social linje i gymnasieskolan bör Kungl. Maj:t även 

fortsättningsvis besluta om inriittandet av nya klasser. 

Jag är f. n. inte beredd att biträda skolöverstyrelsens förslag till stöd

undervisning för invandrarelever. 
Skolöverstyrelsen har föreslagit att invandrarelever skall få möjlighet 

att utbyta främmande språk i gymnasieskolan mot sitt eget modersmål. 

Med vissa modifieringar kan jag biträda skolöverstyrelsens förslag. Det 

ankommer på Kungl. Maj:t att utförda erforderliga bestämmelser. Jag 

har därmed också tagit ställning till framställningen från Riksförbundet 

Finska föreningen i Sverige. 

Jag beräknar för nästa budgetår de sammanlagda kostnaderna för 

lärarlönebidraget till ca 1 045 milj. kr. (1). Jag har dlirvid inte räknat 

med medel för provisorisk förstärkning av skolledningen vid vissa gym

nasieskolor liksom inte heller med medel för förstärkning av skolled

ningen i kommuner med invandrarelever (1 a). Med hänvisning till vad 

jag senare kommer att anföra under anslaget Bidrag till driften av riks

internatskolor beräknar jag t. v. inte niigra medel för föreståndare, bi

trädande föreståndare och fritidsledare vid elevhem av rikskarakfär (1 b). 
För utbildning av sjuksköterskor har jag beräknat medel för 1 030 

terminskurser i grundutbildningen och 215 terminskurser i vidareutbild

ningen. De enligt Kungl. Maj:ts beslut den 31 januari 1969 (ändrat se

nast den 30 juni 1971) fastställda statsbidragen till ifrågavarande utbild
ningar har diirvid för nästa budgetår beräknats till 24 800 kr. för varje 

klass och termin i grundutbildningcn och till 28 100 kr. för varje klass 
och termin i vidareutbildningen (1 c). Till bidrag till kostnader för peda
gogisk stödpersonal beräknar jag 14 milj. kr. (2). Posten ATP-avgifter 

beräknar jag till ca 71,5 milj. kr. (4) och posten Arbetsgivaravgift till 
18,1 milj. kr. (5). För lönekostnadspåliigg bör 113,8 milj. kr. tas upp (6). 
Medelsbehovet till tekniska stödåtgiirder m. m. åt handikappade elever 
beräknar jag till 500 000 kr. (7). 

Jag återkommer i det följande till medelsbehovet för utbildningen 

på jordbruks- och skogsbrukslinjerna inom gymnasieskolan m. m. 

Liksom för innevarande budgetår bör Kungl. Maj:t få besluta om 

statsbidrag ur förevarande anslag till Eastmaninstitutet. 

Mot skolöverstyrelsens förslag i övrigt har jag ingen erinran. 

Det totala medelsbehovet under förevarande anslag beräknar jag för 

nästa budgetår till 1 269 milj. kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
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1) bemyndiga Kungl. Maj:t att besluta om statsbidrag till East
maninstitutet, 

2) bemyndiga Kungl. Maj:t att meddela särskilda bestämmelser 

om statsbidrag m. m. till den gymnasiala utbildningen för svårt 
rörelsehindrade och andra svårt handikappade, 

3) till Bidrag till driften av gymnasieskolor för budgetåret 1972/73 
anvisa ett förslagsanslag av 1269000 000 kr. 

D 15. Bidrag till driften av lantbrukets yrkesutbildning 

1970/71 Utgiftl 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

17568316 
23 723 000 
31499000 

1 Anslaget Bidrag till driften av lantbrukets yrkesskolor m. m. under nionde 
huvudtiteln. 

Från anslaget utgår bidrag till driften av gymnasieskolor, lantbruks
skolor och lanthushållsskolor. Vid lantbruksskolorna anordnas förbere
dande, grundläggande och specialiserad yrkesutbildning, ladugårdsför
mansutbildning, arbets- och driftslcdarutbildning samt vid vissa lant
bruksskolor grundläggande yrkesutbildning på trädgårdsområdet. Vid 
lanthushållsskolorna anordnas grundläggande och specialiserad yrkes
utbildning inom konsmntionsområdet. 

I fråga om gymnasieskolan utgår bidrag från anslaget till dels den 
tvååriga jordbrukslinjen, dels specialkurser som avser utbildning för 
jordbruk eller trädgårdsnäring, dels sådana specialkurser vid landstings
kommunala gymnasieskolor som avser utbildning inom konsumtions
on1rådet. Sistnämnda specialkurser har den 1 juli 1971 ersatt utbild
ningen vid landstingskommunal lanthushållsskola. När jag i fortsätt
ningen talar om lanthushållsutbildning avser jag även dessa special
kurser. 

Bidragsbcstämmelserna återfinns i kungörelsen (1963: 493) om stats
bidrag till lantbruks- och lanthushållsskolor (ändrad senast 1971: 154). 
Bestämmelserna innebär att statsbidrag utgår till kostnader för avlö

ningsförmåner för rektor och lärare (avlöningsbidrag), avgifter enligt 
lagen om allmän försäkring och förordningen om allmän arbetsgivar

avgift för samma befattningshavare (avgiftsbidrag), kostnader för ele
vernas hälsovård (hälsovårdsbidrag) samt skolans övriga driftkostnader 
(allmänt driftbidrag). 

Vid början av läsåret 1971/72 fanns det 40 skolor för lantbruksutbild
ning, 37 skolor för Janthushå!lsutbildning och två lanthushållsavdelning
ar. Elevantalet vid skolorna är sammanlagt ca 6 000 och elevplatserna 
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uppgår till sammanlagt ca 4 000. Organisationskommitten för behandling 
av vissa frågor rörande jordbrukets, skogsbrukets och trädgårdsnäringens 
skolor (OJST) lämnade i skrivelse den 28 juni 1971 förslag om framtida 
behov och lokalisering av skolor för jordbruks- och trädgårdsutbildning. 
Enligt detta förslag borde antalet skolor reduceras till 34 enheter. Vid 
fyra av dessa skofor bedrivs f. n. grundliiggande trädgårdsutbildning. 
OJST:s förslag innebär att ytterligare sex skolor skall ges möjlighet att 

meddela sådan utbildning. Samtidigt föreslås att den grundliiggandc 
trädgårdsutbildningen vid de båda statliga skolorna i Alnarp och Norr
köping skall upphöra. OJST förutsätter att kapaciteten vid dessa skolor 

helt skall utnyttjas för påbyggnadsutbildning på trädgårdsområdet. 
Efter remiss har yttranden avgetts av styrelsen för lantbrukshögskolan, 

styrelsen för trädgårdsskolan i Norrköping samt Svenska landstingsför

bundet. 

Styrelsen för lantbrukshögskolan framhåller i sitt yttrande att utred

ningens bedömning, att intagningskapaciteten speciellt på grundutbild
ningsstadiet inom trädgårdsutbildningen är för låg, synes vara riktig. 
Antalet skolor med gymnasial utbildning bör emellertid enligt styrelsen 
kunna begränsas mera än vad som anges av OJST, så att skolorna blir 
av en sådan storlek, att de kan ges personella och materiella resurser 
av samma klass, som kriivs för liknande utbildning på andra områden. 
Riskerna blir annars stora att undervisningen i de olika speeiafämnena 
icke kommer att fylla rimliga krav på yrkesinriktning. Även Svenska 

landstingsförbundet biträder OJST:s uppfattning att en utökning av an
talet utbildningsplatser bör komma till stånd. Styrelsen för trädgårds

skolan anser att man saknar möjlighet att bedöma, om beräkningen av 
behovet av utbildningskapacitet är realistisk. 

Uppfattningarna går isär när det gäller att bedöma OJST:s förslag om 
att den grundläggande trädgärdsutbiklningen vid de statliga skolorna 
skall upphöra. Styrelsen för trädgårdsskolan framhåller alt förmans
kursens elever bl. a. har att i tur och ordning under övningsdagar pla
nera och leda arbetet där grundkurscns elever utgör arbetsstyrkan. En 
sådan möjlighet till realistiska övningar skulle försvinna om grundutbild
ningen slopades vid skolan, varför styrelsen avstyrker OJST:s förslag. 
Styrelsen för lantbrukshögskolan betonar i sitt yttrande att vissa för
delar finns vid en samförläggning av grundkurser och påbyggnadskurser. 

Svenska landstings! örbundet ansluter sig däremot till OJST:s förslag att 
de statliga skolorna fortsättningsvis enbart skall utnyttjas för påbygg
nadsutbildning på trädgårdsområdet. 

Vidare har OJST i skrivelse den 29 juni 1971 lämnat förslag angående 
lanthushållsskolorna. Av skrivelsen framgår att OJST anser att ändringar 
i utbildningsorganisationen vid lanthushållsskolorna under de närmaste 
åren bör begränsas till vad som kan komma att aktualiseras av berörda 

Dd 



Prop. 1972: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 236 

huvudmän för utbildningen bl. a. med hänsyn till elevtillströmningen till 
skolorna. 

OJST anser att mera definitiva förslag beträffande ändringar i lant
hushållsskolornas antal och lokalisering inte bör utarbetas, innan er
farenheter om bl. a. konsumtionsutbildningen i gymnasieskolan förelig

ger. Enär OJST upphör med sin verksamhet med utgången av budget
året 1970/71, föreslår OJST att skolöverstyrelsen får i uppdrag att vid 
styrelsens planering av utbildningens organisation beakta vad som anförs 

i till skrivelsen bifogad promemoria och lantbruksstyrelsens yttrande. 

Skolöverstyrelsen 

Omfattningen av jordbruksutbildningen beräknas under budgetåret 
1972/73 öka med ca 66 000 elevdagar i förhållande till den organisation 
som föreslogs i anslagsframställningen för budgetåret 1971 /72. ökning
en av antalet elevdagar och lärartjänster betingas av att årskurs 2 av 
jordbrukslinjen tillkommer. En viss utökning av organisationen för träd
gårdsutbildning föreslås samt en successiv övergång till tvåårig grund
läggande utbildning med samma uppläggning som linje i gymnasieskolan. 

Antalet elevdagar beräknas öka med 13 600 under budgetåret 1972/73. 
För lanthushållsutbildningen planeras under samma budgetår en oför
ändrad verksamhet. Antalet elevdagar uppgår till 346 200. Totalt be
räknas för ifrågavarande utbildningar liiraråtgången motsvara 524 års
lärare. 

1. Avlöningsbidraget, som uppgår till 25 491 500 kr., har beräknats 
med utgångspunkt i nyssnämnda lärarbehov. 

2. Det allmänna driftbidraget beräknas uppgå till 2 078 000 kr. 
3. För avgiftsbidrag och lönekostnadspålägg har beräknats 5 397 400 

kr. 

Departementschefen 

OJST:s förslag om framtida behov och lokalisering av skolor för jord
bruks- och trädgårdsutbildning innebärande bl. a. en reducering av an
talet skolor bereds f. n. inom utbildningsdepartementet liksom kommit
tens förslag rörande lanthushållsutbildningen. 

Innan jag redovisar mina ställningstaganden till övriga förslag som 
lagts fram vill jag erinra om några viktiga beslut som under år 1971 

tillkommit för att reglera den verksamhet som behandlas under detta 

anslag. 
Genom beslut av 1971 års riksdag (prop. 1971: 1 bil. 10, UbU 1971:1, 

rskr 1971: 58) har skolöverstyrelsens tillsynsområde fr. o. m. den 1 juli 
1971 utvidgats till att gälla även utbildning för lantbruk, skogsbruk och 
trädgårdsnäring. Den 5 februari 1971 fastställde Kungl. Maj:t riktlinjer 
för organisation av utbildningen vid skolor för jordbruks-, skogsbruks
och trädgårdsnäringsutbildning under budgetåret 1971/72. Efter förslag 
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från OJST utfärdade Kungl. Maj:t den 18 juni 1971 vissa övergångs
bestämmelser om skolledare och lärare vid skolor inom jordbrukets och 
skogsbrukets område m. m. med anledning av gymnasieskolans genom
förande. 

Skolöverstyrelsen har beräknat att utbildningsvolymen för jordbruks
utbildningen under budgetåret 1972/73 skall öka med ca 66 000 elev
dagar i förhållande till den organisation som föreslogs i anslagsframställ
ningen för budgetåret 1971/72. överstyrelsen har vidare beräknat att 
antalet elevdagar inom trädgårdsutbildningen skall uppgå till ca 38 000 

under nästa budgetår. Vad gäller lanthushållsutbildningen föreslås en 
oförändrad verksamhet. Jag beräknar att den totala utbildningsvolymen 
för jordbruksutbildningen under nästa budgetår skall öka med ca 29 000 

elevdagar. Jag förutsätter härvid att antalet intagningsklasser på jord
brukslinjen i gymnasieskolans årskurs 1 skall vara 24. Jag har inte något 
att invända mot överstyrelsens förslag om utökning av organisationen 
av trädgårdsutbildning. I fråga om lanthushållsutbildningen hänvisar jag 
till vad jag anfört om konsumtionsutbildningen i gymnasieskolan under 
anslaget Bidrag till driften av gymnasieskolor. 

Statsbidraget till avlöningar bör till följd av mina ställningstaganden 
beräknas till 24 250 000 kr. (1) och det allmänna driftbidraget till 
1 982 000 kr. (2). Till avgiftsbidrag och lönekostnadspålägg beräknar 
jag 5 257 000 kr. (3). 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till driften av lantbrukets yrkesutbildning för bud

getåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 31 499 000 kr. 

D 16. Bidrag till driften av skogsbrukets yrkesutbildning 

1971/72 Anslag1 
1972/73 Förslag 

8 594000 

19 196 000 

1 Under budgetåret 1970/71 utgick medel ur anslagen Bidrag till skogsvårds
styrelsema och Bidrag till vissa skogsbrukskurser, m. m. under nionde huvud
titeln. 

Från anslaget utgår bidrag till driften av skogsbruksutbildning vid 
dels gymnasieskola, dels de av skogsvårdsstyrelsema bedrivna skogs
bruksskoloma samt bidrag till företagsskolor. Utbildningen omfattar 
grundläggande utbildning på det gymnasiala stadiet samt vidareutbild
ning och fortbildning. 

Anslagsberäkningarna grundar sig på de enligt Kungl. Maj:ts beslut 
den 23 april 1971 meddelade provisoriska bestämmelserna om statsbi
drag till skogsbrukets yrkesutbildning för budgetåret 1971/72. Enligt 
beslutet utgår statsbidrag dels till lönekostnaderna för skolledare, biträ
dande skolledare och lärare vid skolan, dels till allmän arbetsgivaravgift 
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och avgifter till sjukförsäkring enligt lagen (1962: 381) om allmän för

säkring och dels som ett allmänt driftbidrag. 
Kungl. Maj:t meddelar särskilda bestämmelser om statsbidrag till av

gift till försäkring för tilläggspension. 

Skolöverstyrelsen 

Vid början av innevarande läsår fanns det 31 skolor för skogsbrukets 
yrkesutbildning. Elevplatserna vid skolorna uppgick till ca 1 200. Orga
nisationskommitten för behandling av vissa frågor rörande jordbrukets, 
skogsbrukets och trädgårdsnäringens skolor (OJST) lämnade i skrivelse 
den 17 mars 1971 förslag om det framtida behovet och den framtida 
lokaliseringen av skolor för skogsbruksutbildning. Enligt detta förslag 
borde antalet skolor reduceras till 23 enheter. 

Den 23 april 1971 uppdrog Kungl. Maj:t åt överstyrelsen att efter 

samråd med landstingskommunerna och med utgångspunkt i nämnda 
förslag planera lokaliseringen av skogsbruksutbildningen i gymnasie
skolan. 

Utbildningsvolymen beräknas under budgetåret 1972/73 öka med drygt 
78 000 elevdagar. ökningen hänför sig till ytterligare övergång till gym
nasieskola samt införande av årskurs 2 i denna. 1971 års riksdag (prop. 
1971: 1 bil. 10, UbU 1971: 1, rskr 1971: 58) fastslog, att skogsbruksut
bildningen, i den mån landsting inte övertar huvudmannaskapet, t. v. 

skall bedrivas i stort sett i oförändrade former vad avser innehåll, kapa
citet, statsbidrag och huvudmän. Under innevarande budgetår har elva 
landstingskommuner samt Gotlands kommun övertagit huvudmanna
skapet för skogsbruksutbildningen. Tidigast under nästa budgetår kom
mer övriga tolv landstingskommuner att vara huvudmän för den skog
liga utbildningen. Denna successiva övergång beträffande huvudmanna
skapet gör att antalet elevdagar i gymnasieskolans årskurs 1 beräknas 
öka med ca 50 000 under budgetåret 1972/73 samtidigt som årskurs 2 
införs. Läraråtgången beräknas motsvara totalt 213 ärslärare. 

1. Avlöningsbidraget, som föreslås uppgå till ca 10 156 000 kr., har be
räknats med utgångspunkt i nyssnnmnda lärarbehov. Beräkningen av 

lönesumman har schablonmässigt grundats på dels antaganden om ge
nomsnittlig klasstorlek, dels samma grunder beträffande effektiv under
visningstid för skilda lärargrupper som i anslagsframställningen för inne
varande budgetår. 

2. Det allmänna driftbidraget beräknas uppgå till ca 7 046 000 kr. 
Vid beräkningen har överstyrelsen utgått från Kungl. Maj:ts beslut den 
23 april 1971 angående provisoriska bestämmelser om statsbidrag till 
skogsbrukets yrkcsutbildning för budgetåret 1971 /72. 

3. För avgiftsbidrag och lönekostnadspålägg har beräknats ca 
2034000 kr. 

4. Stora delar av övningsundervisningen måste för samtliga skolor 
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förläggas till skogsområden, som ligger 5-30 km från resp. skola. För 
allmänna ämnen måste skolor med skogsbruksutbildning regelmässigt 
utnyttja timlärare då underlag saknas för inrättande av tjänster. På 
grund av skolornas läge i förhållande till tätorter torde det bli nödviindigt 
att anlita lärare som är stationerade så långt från skolorna att rese
ersättning utgår ( +414 600 kr.). 

5. Skolöverstyrelsen anser att skogsföretagen även i fortsättningen 
bör kunna erhålla bidrag till skoglig utbildning men anser att medel för 
detta iindamål fr. o. m. budgetåret 1972/73 bör utgå från anslaget 
Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning (-50 000 kr.). 

Lärarutbildningen för skogsbruksutbildningen 

Genom skrivelse den 20 mars 1970 uppdrog Kungl. Maj:t åt skolöver
styrelsen att utarbeta och till Kungl. Maj:t inkomma med förslag rörande 
lärarutbildningen för skogsbrukets yrkesskolor. Enligt skrivelsen borde 
arbetet bedrivas i samråd med OJST. 

Som en konsekvens av den samordning som i regel sker av yrkesut
bildningarna för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring beslöt över
styrelsen att förslag till utbildning av lärare även för jordbruk och träd
gårdsnäring skulle utarbetas i samband med att förslag utformades till 
utbildning av lärare för skogsbrukets yrkesundervisning. 

Skolöverstyrelsen överlämnade den 15 februari 197 I en skrivelse 
rörande utbildning av lärare för skogsbrukets yrkcsundervisning samt 
ett därtill hörande expertförslag av den 6 oktober 1970. Av handlingarna 
framgår att överstyrelsen f. n. utarbetar förslag med anledning av Kungl. 
Maj:ts uppdrag den 9 maj 1969 till överstyrelsen att bl. a. inkomma med 
förslag betriiffande lärare i yrkesteknik och att verkställa översyn av 
mål och innehåll i den lärarutbildning som ges vid de yrkespedagogiska 
instituten samt att till Kungl. Maj:t inkomma med förslag rörande målet 
för denna utbildning. överstyrelsen avser att i detta utredningsarbete 
också behandla lärarutbildningen för jordbruk, skogsbruk och träd
gårdsniiring. Det till skrivelsen bifogade expertförslaget ingår därvid i 
utredningsmaterialet. 

Med anledning av ovannämnda Kungl. Maj:ts uppdrag har överstyrel
sen i skrivelse den 6 oktober 1971 lämnat förslag angående utbildning 
av lärare i vissa yrkesinriktade ämnen i gymnasieskolan. Av skrivelsen 
framgår att överstyrelsen avser att senare återkomma med förslag till 

samordning av utbildningen av lärare för området jordbruk, skogsbruk 
och trädgårdsnäring med utbildningen av övriga lärare i yrkesinriktade 

ämnen i gymnasieskolan. 

Departementschefen 

Jag vill inledningsvis redogöra för de viktigare beslut som under år 
1971 tillkommit för att reglera verksamheten på detta område. 
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Genom beslut av 1971 års riksdag (prop. 1971: 1 bil. 10, UbU 1971: 1, 
rskr 1971: 58) har skolöverstyrelsens tillsynsområde den 1 juli 1971 ut
vidgats till att gälla även utbildning för lantbruk, skogsbruk och träd

gårdsnäring. Den 5 februari 1971 fastställde Kungl. Maj:t riktlinjer för 
organisationen av utbildningen vid skolor för jordbruks-, skogsbruks
och trädgårdsutbildning under budgetåret 1971/72. 

Vid tidpunkten för överlämnandet av prop. 1971: 1 till riksdagen på
gick överläggningar mellan företrädare för å ena sidan finans-, utbild
nings- och jordbruksdepartementen och å andra sidan Svenska lands
tingsförbundet angående statsbidraget till skogsbruksutbildningen (jfr 
prop. 1971: 1 bil. 10, s. 198). överläggningarna ledde till att staten och 
landstingsförbundet den 26 mars 1971 träffade en överenskommelse om 
statsbidragsvillkoren för skogsbruksutbildningen under budgetåret 
1971/72. Härefter utfärdade Kungl. Maj:t den 23 april 1971 provisoriska 
bestämmelser om statsbidrag till skogsbrukets yrkesutbildning för bud
getåret 1971/72. Enligt min mening bör Kungl. Maj:t inhämta riksdagens 
bemyndigande att efter överläggningar med Jandstingsförbundet i huvud
saklig överensstämmelse med nu gällande bestämmelser meddela stats
bidragsbcstämmelser för budgetåret 1972/73. Frågan om mer betydande 
förändringar av statsbidragssystcmct bör tas upp i samband med stats
bidragsfrågorna för skolväsendet i dess helhet. 

Efter förslag från OJST utfärdade Kungl. Maj:t den 18 juni 1971 

vissa övergångsbestämmelser om skolledare och lärare vid skolor inom 
jordbrukets och skogsbrukets område m. m. med anledning av gymnasie
skolans genomförande. 

Skolöverstyrelsen har beräknat att den totala utbildningsvolymen för 
skogsbruksutbildningen under budgetåret 1972/73 skall öka med drygt 
78 000 elevdagar. överstyrelsen har vidare beräknat att antalet elevdagar 
på skogsbrukslinjen i gymnasieskolans årskurs 1 skall uppgå till totalt 
100 000 under nästa budgetår. Jag beräknar att den totala utbildnings
volymen för skogsbrukets yrkesutbildning under nästa budgetår skall 

öka med ca 70 000 elevdagar och att antalet elevdagar på skogsbruks
linjen i gymnasieskolans årskurs l skall uppgå till ca 92 000. 

Jag förutsätter härvid att antalet intagningsklasser på skogsbruks

linjen i gymnasieskolans årskurs l skall vara 23. 
Statsbidraget till avlöningar bör till följd av mina ställningstaganden 

beräknas till 9 922 500 kr. och det allmänna driftbidraget till 6 856 000 
kr. (1 och 2). Till avgiftsbidrag och Iönekostnadspålägg beräknar jag 
2 007 500 kr. (3). Jag beräknar 410 000 kr. till reseersättning till lärare 
som är stationerade på längre avstånd från skolorna (4). överstyrelsens 
förslag rörande bidrag till skoglig utbildning inom företagen behandlar 
jag under anslaget Bidrag till enskild yrkesutbildning (5). 
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Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
1) bemyndiga Kungl. Maj:t att meddela bestämmelser om stats

bidrag till skogsbrukets yrkesutbildning i enlighet med vad jag 
förordat i det föregående, 

2) till Bidrag till driften av skogsbrukets yrkesutbildning för bud
getåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 19 196 000 kr. 

D 17. Statliga realskolor 

1970/71 Utgift 19 093 822 

1971/72 Anslag 5950000 

1972/73 Förslag 1390000 

Antal Antal 
klasser elever 

1970/71 163 4480 
1971/72 53 1520 
1972/73 7 234 

1971/72 

Personal 
Skolledare och lärare 98 
övrig personal 38 

136 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 5 646 500 
Sjukvård 6 000 
Rescersättningar 8000 
Lokalkostnader 266 000 
Bibliotek och materiel 58 000 
Understöd och premier 3 000 

5 987 500 
U ppbördsmedel 
Avkastning av donationer från 

kronan ro.ro. 37 500 

Nettoutgift 5 950 000 
Avrundat 

Skolöverstyrelsen 

1. Löne- och prisomräkning 1670500 kr. 

Beräknad ändring 1972/73 

Skolöver
styrelsen 

- 83 
- 28 

-111 

-4 181 000 
5 000 
7000 

216 000 
49 000 
2500 

-4 460 500 

of. 

-4 460 500 
-4460 000 

Departements
chefen 

- 83 
- 28 

-111 

-4 281 000 
5 000 
7000 

216 000 
49 000 
2 500 

-4560500 

of. 

-4 560 500 
-4 560000 

2. överstyrelsen räknar endast med automatiska kostnadsförändringar 
till följd av minskad organisation vid realskolorna. 
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Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 
att till Statliga realskolor för budgetåret 1972/73 anvisa ett för

slagsanslag av 1 390 000 kr. 

D 18. Bidrag till driften av högre kommunala skolor 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

7 069 393 
3 000000 

600000 

Kommunen får statsbidrag till sina kostnader för driften av högre 
kommunala skolor enligt kungörelsen (1958: 665) om statsbidrag till 
driftkostnader för det allmänna skolväsendet (omtryckt senast 1971: 348). 
Statsbidraget beräknas på grundval av ett bidragsunderlag som i huvud
sak 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 kost
naderna för ATP-avgifter. Statsbidrag utgår även för arbetsgivaravgift. 

Antalet skolor, som nu utgör 12, kommer nästa budgetår att minska 
till 3. Antalet klasser går ned från 26 till 4. Med utgången av läsåret 
1972/73 kommer samtliga högre kommunala skolor att ha avvecklats. 

1971/72 Beräknad Undring 1972173 

Skolöver- Departements-
styrelsen chefen 

Personal 
Lärare 44 -36 -36 

Anslag 
Lönekostnader 3 000 000 -2 400 000 -2 400 000 

Skolöverstyrelsen 

1. Löne- och prisomräkning 22 000 kr. 
2. överstyrelsen räknar i övrigt endast med automatiska kostnads

förändringar till följd av minskad organisation vid de högre kommunala 

skolorna. 

Departementschefen 

I enlighet med vad jag tidigare anfört under anslaget Bidrag till driften 
av grundskolor m. m. bör Kungl. Maj:t äga meddela särskilda bestäm
melser om statsbidraget för redovisningsåret 1970/71 till högre kommu
nala skolor på grund av arbetskonflikten inom undervisningsområdet 

under våren 1971. 
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Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till driften av högre kommunala skolor för budget
året 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 600 000 kr. 

D 19. Bidrag till driften av riksintematskolor 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

10 759 000 
11399000 

Från anslaget betalas utgifter för bidrag till driften av Grännaskolan, 
Sigtunastiftelsens humanistiska läroverk, Sigtunaskolan och Viggby
holmsskolan. För skolorna i fråga gäller privatskolstadgan (1967: 270, 
omtryckt 1971: 259). Statsbidrag utgår enligt kungörelsen (1970: 333) om 
riksinternatskolor (ändrad 1971: 345). Till skolverksamheten vid riksin
ternatskola utgår statsbidrag enligt samma grunder som till kommunal 
gymnasieskola. Detta gäller även den del som avser grundskolan. Där
utöver utgår statsbidrag till föreståndare och fritidsledare samt för skol
hälsovård och för lönekostnadspålägg. För elev som har utlandssvenska 
föräldrar utgår statsbidrag till kostnader för skolgång och skolmåltider 
med belopp som gäller för motsvarande ersättning vid kommunal sam
verkan på skolväsendets område. 

Skolöverstyrelsen 

Löne- och prisomräkning 684 000 kr. 
För bidrag till driften av riksinternatskolor beräknar skolöverstyrelsen 

ett medelsbehov av 11410000 kr., varav 10 000 kr. för beredande av 
friplatser åt stipendiater vid Sigtunastiftelsens humanistiska läroverk. 

Med utgångspunkt i skolornas organisation innevarande budgetår upp
skattar överstyrelsen omfattningen av de fyra riksinternatskolorna bud
getåret 1972/73 till oförändrat 52 klasser, varav 2 på mellanstadiet och 
10 på högstadiet av grundskolan, 38 på de treåriga och 2 på de tvååriga 
linjerna av gymnasieskolan. 

Kungl. Maj:t har den 5 februari 1971 uppdragit åt organisationskom
mitten för riksinternatskolor att överväga vilka skolformer som bör fin
nas vid riksinternatskolorna fr. o. m. den 1 juli 1972. I avvaktan på kom
mittens förslag beräknar överstyrelsen nu ingen annan förändring av 
skolornas organisation än att en tvåårig gymnasieskollinje beräknas bli 
införd vid Sigtunaskolan fr. o. m. läsåret 1972/73. Denna linje beräknas 
emellertid kunna rymmas inom ramen för befintligt antal klasser vid 
skolan. 

Rikselevhem 

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1968: 67, SU 1968: 129, rskr 
1968: 303) bör inackorderingsbchovct för utlandssvenska elever, elever 

Dd 



Prop. 1972: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartemeutet 244 

med behov av miljöbyte och glesbygdselever tillgodoses genom bl. a. upp
förande av elevhem av rikskaraktär. 

Kungl. Maj:t har genom beslut den 29 maj 1969 uppdragit åt skol
överstyrelsen att inkomma med förslag till bl. a. förläggning av elevhem 
av rikskaraktär. Skolöverstyrelsen har i skrivelse den 2 april 1971 före
slagit att sådana elevhem förläggs till Borås och Kalmar. I yttrande den 
1 september 1971 över skolöverstyrelsens skrivelse framhåller organisa
tionskommitten för riksinternatskolor att rikselevhemmen och riksinter
natskolorna kommer att ha gemensamt rekryteringsunderlag. Organisa
tionskommitten anser det i och för sig lämpligt att båda dessa internat
alternativ kan erbjudas. 

Elevtillströmningen till riksinternatskolorna var under läsåret 1970/71 
inte helt tillfredställande. Samma är förhållandet för läsåret 1971/72 då 
det fortfarande finns ett antal internatplatser lediga vid skolorna. Kom
mitten anser att förslaget om inrättande av rikselevhem av resursskäl 
inte bör genomföras fr. o. m. budgetåret 1972/73. Kommitten avser att 
återkomma till frågan om inrättande och lokalisering av rikselevhem i 
samband med redovisningen av Kungl. Maj:ts uppdrag den 5 februari 
1971 om den pedagogiska organisationen vid riksinternatskolorna. 

Stiftelsen Viggbyholmsskolan har i skrivelse den 30 juni 1971 enligt 
bestämmelserna i avtal mellan staten och stiftelsen i och för överlägg
ningar och reglering sagt upp ifrågavarande avtal. I skrivelse den 16 
december 1971 har stiftelsen vidare hemställt att riksinternatskolan av
vecklas den 1 juli 1972 samt att överläggningar snarast tas upp om alter
nativanvändningen av stiftelsens anläggningar. 

Departementschefen 

Enligt kungörelsen (1970: 333) om riksinternatskolor skall Kungl. 
Maj:t fatta beslut om de skolformer och studievägar som skall före
komma vid resp. rik:sinternatskola. I avvaktan på att organisationskom
mitten för riksinternatskolor redovisar sitt utredningsuppdrag angående 
skolornas pedagogiska organisation beräknar jag f. n. ingen förändring 
i skolornas organisation. 

Eftersom det under innevarande budgetår finns lediga internatplatser 
vid riksinternatskolorna delar jag organisationskommittens tveksamhet 
inför inrättande av riksclevhem budgetåret 1972/73. Eftersom orga
nisationskommitten avser att återkomma till frågan om inrättande och 
lokalisering av rikselcvhem beräknar jag i avvaktan därpå ej medel för 
budgetåret 1972/73. 

Med hänvisning till vad jag tidigare anfört angående statsbidraget för 
beredande av friplatser åt stipendiater vid Sigtunastiftelsens humanis
tiska läroverk (prop. 1970: 53, SU 1970: 134, rskr 1970: 297) beräknar 
jag ej längre medel härför. 

Verksamheten vid riksintematskolan i Viggbyholm kommer att läggas 
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ned vid utgången av innevarande budgetår. För att säkerställa driften 
vid skolan fram till utgången av juni 1972 har Kungl. Maj:t, efter avtal 
med stiftelsen den 30 december 1971, tillskjutit 700 000 kr. till stiftelsen. 
Enligt avtalet skall stiftelsen återbetala detta belopp till staten i sam
band med att riksinternatskolan läggs ned. Förhandlingar skall snarast 
tas upp om den slutliga regleringen mellan staten och stiftelsen i anled
ning härav. Kungl. Maj:t bör inhämta riksdagens bemyndigande att vid
ta de övergångsåtgärder som behövs i anledning av att riksinternat
skolan avvecklas. 

För nästa budgetår förordar jag att anslaget förs upp med 11 399 000 
kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

1) bemyndiga Kungl. Maj:t att vidta erforderliga övergångsåt
gärder i samband med avvecklingen av Viggbyholmsskolan som 
riksin terna tskola, 

2) till Bidrag till driften av riksinternatskolor för budgetåret 
1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 11 399 000 kr. 

D 20. Sjöbefälsskolorna: Utbildningskostnader 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

8 848 222 
8 442000 
9504 000 

Undervisningen vid sjöbefälsskolorna (Göteborg, Härnösand, Kalmar, 
Malmö och Stockholm) har till ändamål att utbilda fartygs- och maskin
befäl för den svenska handelsflottan. Sjökaptens- och sjöingenjörskur
serna omfattar två läsår och bygger på styrmans- och maskintekniker
kursema som är ettåriga. Dessa kurser anordnas vid samtliga sjöbefäls
skolor. Ettåriga kurser för radiotelegrafister anordnas i Göteborg, Här
nösand, Kalmar och Stockholm. Skepparkurser av 1 :a klass anordnas i 
Göteborg och Härnösand samt fartygsmekanikerkurser av l:a klass i 
Göteborg, Härnösand och Malmö. Verksamheten regleras i stadgan för 
sjöbefälsskolorna i riket (1959: 425, ändrad senast 1970: 792). Antalet 
klasser utgör innevarande budgetår 56 och antalet elever 1 320. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Skolöver- Departements-
styrelsen chefen 

Personal 
Skolledare och lärare 94 +2 +2 
övrig personal 25 of. of. 

119 +2 +2 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 7 588 000 + 918 000 + 918 000 
Sjukvård 6 000 of. of. 
Reseersättningar 70000 of. + 6000 
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Lokalkostnader 601 000 + 70 000 + 109 000 
Expenser 202 000 + 50 000 + 29 000 

8 467 000 +1038 000 +1062 000 
Uppbördsmedel 
Hyror m. m. 25 000 of. of. 

Nettoutgift 8 442 000 +1038 000 +1062 000 

Skolöverstyrelsen 

1. Löne- och prisomräkning 825 000 kr. 
2. Beslutet av 1970 års riksdag (prop. 1970: 1 bil. 10, SU 1970: 8, 

rskr 1970: 8) att tillfälligt minska organisationen vid sjöbefälsskolorna 
med en sjökaptensklass, leder under budgetåret 1972/73 till en auto

matisk ökning av klassantalet med en klass i sjökaptensutbildningen. 
ökningen medför kostnader för ytterligare två timlärare (-i-148 000 kr.). 

3. Budgetåret 1969 /70 anvisades under anslaget Sjöbefälsskolorna: 
Utrustning m. m. medel för ersättning ät författare av liiroböcker. I 

prop. 1969: 36 (SU 1969: 94, rskr 1969: 241) förutsattes att medlen 

skulle fr. o. m. budgetåret 1970/71 utgå ur förevarande anslag, vilket 
sedermera beslutades (prop. 1970: 1 bil. 10, SU 1970: 8, rskr 1970: 8). 

överstyrelsen föreslår nu att ifrågavarande kostnader återigen bestrids 
ur reservationsanslaget Sjöbefälsskolorna: Utrustning m. m. (-31 000 

kr.) 

4. Under anslagsposten Expenser har för budgetåret 1971 /72 anvisats 
högst 75 000 kr. för drift av utrustning vid sjöbefälsskolorna. översty
relsen, som funnit beloppet otillräckligt föreslår en uppräkning av del
posten till 125 000 kr. (+so 000 kr.) 

De partemen tschef en 

För drift av utrustning vid sjöbefälsskolorna beräknar jag ytterligare 
25 000 kr. (4). 

Jag har ingen erinran mot skolöverstyrelsens förslag att kostnader 
för ersättning åt författare av läroböcker bestrids ur reservationsanslaget 
Sjöbefälsskolorna: Utrustning m. m. (3). 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 
att till Sjöbef älsskolorna: U tbildningskostnader för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 9 504 000 kr. 

D 21. Sjöbcfälsskoloma: Utrustning m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

2 332 191 

1015000 

990000 

Reservation 8 504 

Från detta reservationsanslag bestrids kostnader för anskaffning, un
derhåll och förhyrning av utrustning vid de fem statliga sjöbefälssko-

Dd 



Prop. 1972: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 247 

lorna i Göteborg, Härnösand, Kalmar, Malmö och Stockholm. Upp
handling av inredning och utrustning sker i samråd med utrustnings
nämnden för universitet och högskolor. 

I prop. 1969: 36 angående anslag för budgetåret 1969/70 till bygg
nadsarbeten samt inredning och utrustning av lokaler vid universitet, 
högskolor m. m. har för utrustning m. m. vid sjöbefälsskolorna angetts 
en preliminär totalram för budgetåren 1969/70-1973/74 om samman
lagt 5 380 000 kr., vilken skall tjäna som riktlinje vid de årliga budget

prövningarna (SU 1969: 94, rskr 1969: 241). 

Skolöverstyrelsen 

1. För inredning av de nya lokalerna vid sjöbefälsskolan i Göteborg 
beräknar överstyrelsen - i överensstämmelse med prop. 1971: 1 (bil. 10, 

UbU 1971: 1, rskr 1971: 58) - 210000 kr. för budgetåret 1972/73. 
2. Den preliminära totalramen för utrustning vid sjöbefälsskolorna 

budgetåren 1969/70-1973/74 angavs i prop. 1969:36 till 2180 000 kr. 
överstyrelsen föreslår att 460 000 kr. inom denna kostnadsram anvisas 
för utrustning av de nya lokalerna vid sjöbefälsskolan i Göteborg. 

3. överstyrelsen framhåller att de anslagsramar för utrustning och 
inredning som angavs i prop. 1969: 36 ej innefattade kostnader för vissa 
utrustningsdetaljcr vid den nybyggda skolan i Göteborg. överstyrelsen 
föreslår därför att 206 000 kr. anvisas för bl. a. städ- och köksutrustning, 
lokaltelcfonanläggning, ringanläggning, klockor och utrustning av arbets

rum för lärare och skolvaktmästare. 
4. överstyrelsen föreslår vidare att kostnaderna för ersättning åt för

fattare av läroböcker för nästa budgetår anvisas under förevarande an
slag i stället för under anslaget Sjöbefälsskolorna: Utbildningskostnadcr 
(-l-31000 kr.). 

5. Som en följd av 1971 års riksdags beslut (prop. 1971: 37, UbU 
1971: 13, rskr 1971: 170) att fria läromedel skulle införas för eleverna 
vid statliga skolor där studiehjälp utgår, föreslår överstyrelsen att 51 000 
kr. anvisas för eleverna på skepparkurscr och fartygsmekanikerkurser 
av första klass. 

6. Den preliminära totalramen för underhåll av utrustning budget
åren 1969/70-1973/74 beräknades i prop. 1969: 36 till 875 000 kr. 
Härav har för innevarande budgetår anvisats 175 000 kr. överstyrelsen 
föreslår att samma belopp beräknas även för nästa budgetår. 

7. Sjöbefälsskolorna hyr fyra radiosändare och en radiotelefonanlägg
ning av televerket. För ändamålet bör för budgetåret 1972/73 anvisas 
65000 kr. 

8. Skolöverstyrelsen bedömer medelsbehovet för nyanskaffning under 

de närmaste fem budgetåren till 3,5 milj. kr. för de fem sjölbefälsskolor
na tillsammans. Beräkningen förutsätter att undervisningens innehåll 
och organisation inte kommer att förändras under denna tid. 
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9. För att söka få en samlad överblick över de utvecklingstendenser 
som råder inom sjöfarten och anpassa utbildningen härtill har skol
överstyrelsen i februari 1971 tillsatt en utredning med uppdrag att överse 
utbildningen av all slags sjöpersonal (UTSJö). I uppdraget ingår även 
att överväga lokaliseringen av de olika kurserna. överstyrelsen förväntar 
sig att så småningom, som ett resultat av utredningens arbete, få till
fredsställande underlag för en säkrare bedömning av utrustningsbehovet 

under förhållandevis lång tid. 

Departementschefen 

Jag beräknar 460 000 kr. för utrustning av de nya lokalerna vid sjö

befälsskolan i Göteborg. Den totala kostnadsramen för ifrågavarande 
ändamål har därvid höjts med 100 000 kr. (2 och 3). Vidare beräknar 
jag 210 000 kr. för inredning av sjöbefälsskolan i Göteborg (1). 

För övriga ändamål som bekostas från anslaget bör beräknas sam
manlagt 320 000 kr. (4-7). 

Med anledning av det anförda hemställer jag att Kungl. Maj:t före

slår riksdagen 
att till Sjöbefälsskolorna: Utrustning m. m. för budgetåret 1972/73 

anvisa ett reservationsanslag av 990 000 kr. 

D 22. Statens skogsinstitut 

1970/71 Utgiftl 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1817399 

1687 000 
1894000 

1 Anslaget Statens skogsinstitut under nionde huvudtiteln. 

Undervisningen vid skogsinstituten i Sollefteå, t. v. förlagd till 
Bispgården, och Värnamo omfattar dels skogsteknikerkurs om 63 vec
kor, dels fortbildning och vidareutbildning för skogstekniker. Till kur
serna om 63 veckor antas ca 30 elever per institut och kurs. Verksam
heten vid skolorna regleras i kungörelsen (1971: 389) om statens skogs-
institut. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Skolöver- Departements-
styrelsen chefen 

Personal 
Skolledare och lärare 8 +2 of. 
övrig personal 7 of. of. 

15 +2 of. 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 932 000 +222 000 + 89 400 
Sjukvård 2 000 of. of. 
Rcseersättningar 84000 + 10000 + 7 000 
Lokalkostnader 248 000 +112 800 +122 000 
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Expenser 
därav engängsutgifter 

övriga utgifter 

U ppbördsmedel 

Skolöverstyrelsen 

Nettoutgift 
Avmndat 

104 000 
18 00() 

353 000 
1723000 

36 000 
1687 000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 202 200 kr. 

- 16 000 
-18 000 

+107 000 
+435 800 

of. 
+435 800 
+436 000 

249 

11 000 
-18 000 

of. 
+207 400 

of. 
+207 400 
+207 000 

2. Nuvarande personaluppsättning, en rektor och tre adjunkter vid 
vardera skogsinstitutet, är otillräcklig för erforderlig vidareutbildning 
och fortbildning vid instituten. Skolöverstyrelsen beräknar därför medel 

för ytterligare två adjunkter ( + 132 500 kr.). 
3. Medelsbehovet för reseersättningar beräknas av skolöverstyrelsen 

med anledning av nytillkommen personal öka till sammanlagt 94 000 kr. 
( + 10 000 kr.). 

4. För underhåll av fordonsparken beräknar skolöverstyrelsen att me
delsbehovet skall öka med 2 000 kr. till 6 000 kr. 

5. I sin anslagsframställning för budgetåret 1971/72 beräknade skol
överstyrelsen att medelsbehovet för utbyte och nyanskaffning av under
visningsmateriel skulle öka med 177 000 kr., varav 170 000 kr. var en 
engångsutgift. överstyrelsen föreslår nu mot bakgrund av att delposten 
budgetåret 1971/72 ökades med 35 000 kr. att anslaget räknas upp med 
(177 000-35 000-35 000) = 107 000 kr. 

Lokaler för skogsinstitutet i Sollefteå 

Vid 1969 års riksdag (prop. 1969: 1 bil. 11, JoU 1969: 1, rskr 1969: 9) 
beslöts att det fr. o. m. budgetåret 1970/71 skulle inrättas två skogsinstitut 
i resp. Värnamo och Sollefteå. I Värnamo kunde skogsinstitutet redan 
från den 1 juli 1970 disponera permanenta lokaler i landstingskommu
nens centrala yrkesskola. För det andra institutet anmäldes i ovannämn
da proposition att nybyggnad i Sollefteå beriiknadcs kunna stå färdig 
först omkring den I juli 1973. I avvaktan härpå föreslogs att skogs
skolans lokaler i Bispgården övergångsvis skulle användas för skogstek
n ikerutbildningen. 

Genom skrivelse den 25 april 1969 uppdrog Kungl. Maj:t åt organisa

tionskommitten för behandling av vissa frågor rörande jordbrukets, 

skogsbrukets och trädgårdsnäringens skolor (OJST) att lägga fram för
slag rörande den närmare organisationen, utbildningens utformning och 
resursbehovet vid skogsinstituten samt de övriga förslag som föranleddes 
av riksdagens beslut om instituten. 

OJST överlämnade den 9 oktober 1969 en promemoria med förslag 
beträffande skogsinstitutens verksamhet och organisation. I skrivelse 
den 30 juni 1971 har OJST lämnat förslag angående lokaler för skogs
institutet i Sollefteå. 
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Av redovisat utredningsmaterial framgår att tre lokallösningar kan 
diskuteras från Sollefteå kommuns synpunkt. Samtliga innebär att skogs
institutet uppförs i anslutning till redan befintliga skolanläggningar. Det 
första alternativet rör förläggning till skogsbruksskolan i Skedom, vilken 
ägs av skogsvårdsstyrelsen i Västernorrlands län och uthyrs till lands
tingskommunen för dess gymnasieskola med skogsbruksutbildning. De 
båda övriga alternativen rör förläggning i anslutning till kommunala 
skolenheter. 

Sollefteå kommun förordar Skedom för lokalisering av skogsinstitutet 
i Sollefteå. Denna uppfattning delas av såväl skogsvårdsstyrelsen som 
landstinget i Västernorrlands län. OJST anser sig inte ha underlag för 
annat förslag utan biträder uppfattningen att erforderliga lokaler för 
skogsinstitutet bör uppföras vid Skedom. Vidare kan nämnas att skogs
brukets yrkesutbildningskommitte (SYK) redan i sitt betänkande Skog
lig yrkesutbildning Il (SOU 1967: 38) föreslog att nya lokaler för skogs
institutet skulle uppföras i anslutning till skogsbruksskolan i Skedom. 

Den 26 november 1971 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadsstyrelsen 
att i samråd med skolöverstyrelsen upprätta byggnadsprogram för ny
byggnad för statens skogsinstitut i Sollefteå i huvudsaklig överensstäm
melse med det förslag OJST förordat. 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens skogsinstitut för budgetåret 1972/73 anvisa ett 
förslagsanslag av 1 894 000 kr. 

D 23. Trädgårdsskolan i Norrköping: Utbildningskostnader 

1970/71 Utgiftl 

1971/72 Anslag2 
1972/73 Förslag 

887 713 

934000 
901 000 

1 Anslaget Tdidgårdsskolan i Norrköping under nionde huvudtiteln. 
2 Anslaget Trädgårdsskolan i Norrköping. 

Vid trädgårdsskolan i Norrköping anordnas grundläggande yrkesut
bildning, trädgårdsförmansutbildning och fortbildningskurser. I de 
grundläggande yrkeskurserna undervisas årligen ca 60 elever och i för
manskurserna ca 30 elever. 
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1971172 Beräknad ändring 1972/73 

Skolöv er- Departements-
styrelsen chefen 

Personal 
Lärarpersonal 6 of. of. 
övrig personal 10 of. of. 

16 of. of. 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 664 500 +46 900 +46 900 
Sjukvård 1500 of. of. 
Reseersättningar 5 500 of. + 500 
Lokalkostnader 217 000 +16 300 +23 000 
Expenser 17 000 of. + 2000 
Utrustning 77 000 -77 000 -77 000 
övriga utgifter 253 500 -29 000 -28 000 

därav 
a) elevernas studieresor 9 000 of. + 1 000 
b) kosthåll för elever m. m. 213 000 of. of. 
c) förbrukningsartiklar för 

odlingarna 29 000 -29000 -29000 
d) diverse utgifter 2 500 of. of. 

1236 000 -42 800 -32 600 
Uppbördsmedel 
Kostavgifter m. m. för elever 277 500 of. of. 
Ersättning frän blomster-

skolan 24500 + 100 + 100 

Nettoutgift 934 000 -42 900 -32 700 
Avrundat -43 000 -33 000 

Skolöverstyrelsen 

1. Löne- och prisomräkning 75 200 kr. 
2. Medelsbehovet för utrustning m. m. vid skolan beräknas under 

anslaget Trädgårdsskolan i Norrköping: Materiel m. m. 
3. Den ersättning som erhålls för trädgårdsskolans tjänster åt blom

sterskolan beräknas öka till sammanlagt 24 600 kr. ( + 100 kr.). 

Departementschefen 

Jag vill erinra om vad jag tidigare anfört under anslaget Bidrag till 
driften av lantbrukets yrkcsutbildning vid min anmälan av framtida 
behov och lokalisering av skolor för jordbruks- och trädgårdsutbildning. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. Maj:t 
föreslår riksdagen 

att till Trädgårdsskolan i Norrköping: Utbildningskostnader för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 901 000 kr. 

D 24. Trädgårdsskolan i Norrköping: Materiel m. m. 

Nytt anslag (förslag) 127 000 

Under förslagsanslaget Trädgårdsskolan i Norrköping är för inne
varande budgetår medel anvisade för utrustning och förbruknings-
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artiklar för odlingarna vid skolan. I anledning av prop. 1971: 37 angåen
de vuxenutbildning (UbU 1971: 13, rskr 1971: 170) har beslut fattats 
om fria läromedel till elever vid skolan. 

Skolöverstyrelsen föreslår att medel för nyss angivna ändamål anvisas 
under ett särskilt reservationsanslag. Till utrustning har nu anvisats 

77 000 kr. Enligt överstyrelsen bör delposten öka med 8 000 kr. för bl. a. 
ersättningsanskaffning av en traktorfräs och en motorgräsklippare. 

Till förbrukningsartiklar för odlingarna har under innevarande budgetår 
anvisats 29 000 kr. överstyrelsen föreslår att delposten förs upp med 

oförändrat belopp. För fria läromedel till eleverna vid trädgårdsskolan 
beräknas kostnaderna till 300 kr. per elev i grundutbildning och 400 kr. 
i förmanskurserna, sammanlagt 20 300 kr. Anslaget bör föras upp med 

totalt 134 000 kr. 

Departementschefen 

Medel för anskaffande av materiel m. m. till Trädgårdsskolan i Norr

köping bör anvisas på ett siirskilt anslag. 
Anslaget bör föras upp med totalt 127 000 kr. Jag hemställer att 

Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Trädgårdsskolan i Norrköping: Materiel m. m. för budget

året 1972/73 anvisa ett rescrvationsanslag av 127 000 kr. 

D 25. Bidrag till Bergsskolan i Filipstad 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1 361 586 
974 000 

1060000 

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 november 1968). Dessa bestämmelser innebär i kort

het 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 scha
blonbelopp till kostnader för viss annan personal än färare. Vidare 
utgår statsbidrag med hela kostnaden för avgifter till ATP samt till 

sjukförsäkrings- och arbetsgivaravgifter. 

Utbildningen omfattar sex terminer och är under de sista tre termi
nerna delad i två grenar, en metallurgisk samt en berg- och mineral
teknisk gren. Den femte terminen ägnas åt ingenjörspraktik inom indu

strin. 

Skolöverstyrelsen redovisar en beräknad utveckling av antalet elever 
enligt följande. (Terminskurs = Tk) 
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Tk 1 Tk 2 Tk 3 Tk 4 Tk 5 Tk 6 Summa 

Höstterminen 1972 
Vårterminen 1973 

Anslag 
Lönekostnader 

25 
20 

Pedagogisk stödpcrsonal 
Pensions- och sjukförsäkrings-

avgifter 
Allmän arbetsgivaravgift 

Avrundat 

Skolöverstyrelsen 

22 
27 

26 
22 

1971/72 

802 400 
82 300 

75 500 
14200 

974 400 
974 000 

1. Löne- och prisomräkning 85 700 kr. 

23 
30 

28 
23 

18 
28 

142 
150 

Beräknad ändring 1972/73 

Skolöver
styrelsen 

+113 100 
+ 12 300 

+ 11400 
+ 2100 

+138 900 
+139 000 

Departements
chefcn 

+65 400 
+ 12 300 

+ 6900 
+ 1200 

+8s 800 
+86 000 

2. överstyrelsen, som räknar med att verksamheten vid skolan skall 
ha oförändrad omfattning i jämförelse med budgetåret 1971/72, före
slår att ytterligare en tjänst som lektor inrättas på den berg- och mineral
tekniska linjen i utbyte mot två adjunktstjänster. 

3. överstyrelsen föreslår att arvoden beräknas för ytterligare tre 
huvudlärare och tre institutionsföreståndare. 

Departementsclzefen 

Jag räknar under förevarande anslag endast med ökning till följd av 
löne- och prisomräkning. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Bergssko/an i Filipstad för budgetåret 1972/73 
anvisa ett förslagsanslag av I 060 000 kr. 

D 26. Bidrag till driften av vissa privatskolor 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

15 000000 
17 080 000 

Från anslaget betalas bidrag till vissa av Kungl. Maj:t i skilda beslut 
angivna privatskolor. För skolorna i fråga gäller privatskolstadgan 
(1967: 270, omtryckt 1971: 259). Statsbidrag utgår enligt kungörelsen 
(1964: 137) om statsbidrag till vissa privatskolor (omtryckt 1971: 350) 
med 60 % av ett bidragsunderlag, omfattande kostnader för avlöning och 
för avgifter till försäkring för tilläggspcnsion (ATP) för rektor, studie
rektor och lärare. Kungl. Maj:t kan på ansökan av skola besluta om 
högre statsbidrag. Sedan vissa privatskolor kommunaliserats har Kungl. 
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Maj:t med stöd av riksdagens beslut (prop. 1968: 1 bil. 10 s. 198, SU 
1968: 8, rskr 1968: 8) föreskrivit att statsbidrag för budgetåret 1971/72 
till envar bidragsberättigad skola skall utgå med oförändrat procenttal 

av bidragsunderlaget i förhållande till budgetåret 1968/69. Statsbidrag 
uppgår f. n. till i genomsnitt 85 % av skolornas bidragsunderlag. Vidare 
utgår statsbidrag till hälsovården. 

Ur anslaget utgår vidare statsbidrag enligt av Kungl. Maj:t den 5 juni 
1953 meddelade bestämmelser (ändrade senast den 9 juni 1967) till Sol
backa läroverk i Daga kommun i vad avser grundskolans högstadium, 
och utbildningar motsvarande de treåriga linjerna i gymnasieskolan samt 
till Restenässkolan i Uddevalla kommun och Mariannelundsskolan i 
Eksjö kommun i vad avser grundskolans högstadium. Slutligen utgår 
under vissa förutsättningar bidrag till gymnasiedelen av Restenässkolan. 
Bidraget utgår med 6:50 kr. per elev och dag av läsåret. 

Skolöverstyrelsen 

Innevarande budgetår får tio skolor statsbidrag enligt kungörelsen 
1964: 137. Den av skolöverstyrelsen föreslagna anslagsberäkningen fram
går av följande sammanställning. 

Statsbidrag enligt kungörelsen 1964: 137 
övriga skolor 

1. Löne- och prisomräkning 1 287 000 kr. 

16 583 000 
1092000 

17 675 000 

I avvaktan på ställningstagande från Stockholms kommun beträffande 
den pågående planeringen av skolväsendet i kommunen förordar över
styrelsen ånyo att statsbidrag får utgå till tvåårig social linje av gymna
sieskolan vid Höglandsskolan och räknar med kostnaderna för en klass 
av årskurs 1 budgetåret 1972/73. 

2. Trots att överstyrelsen saknar någorlunda säkert underlag för att 
kunna bedöma om det föreligger behov av ytterligare intematplatser på 
gymnasieskolnivå förordar överstyrelsen att statsbidrag får utgå till tre· 
årig gymnasieskola vid Mariannelundsskolan. 

Landstingskommunen i Södermanlands län har den 30 november 1971 
för kännedom överlämnat en rapport från en av förvaltningsutskottct 

tillsatt kommitte rörande den framtida verksamheten vid Solbacka läro
verk. Vid sammanträde den 29 november 1971 med förvaltningsutskottet 

beslöts att överläggningar skulle upptas med vederbörande intressenter 
rörande formerna och villkoren för ett eventuellt övertagande av Sol

backa läroverk. 

Dd 



Prop. 1972: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 255 

Departementschefen 

Planeringskommitten för de gymnasiala skolformerna utbyggande i 
Stockholm har enligt vad jag erfarit förordat en avveckling av det kom
munala bidraget till vissa externatskolor i Stockholm fr. o. m. budget
året 1973174. För nästa budgetår beräknar jag medel för de berörda 
skolorna i enlighet med skolöverstyrelsens förslag. Jag är dock ej beredd 
att tillstyrka statsbidrag till tvåårig social linje av gymnasieskolan vid 
Höglandsskolan. 

Enligt vad jag erfarit torde man kunna räkna med att utbildningen 
vid Solbacka läroverk kommer att avvecklas i och med utgången av 
innevarande budgetår. Till följd härav bör en motsvarande avveckling 
av statsbidraget till skolan kunna ske fr. o. m. budgetåret 1972/73. 

Med hänsyn till vad jag anfört under anslaget Bidrag till driften av 
riksinternatskolor beträffande tillgången på internatplatser bör stats
bidrag ej utgå till treårig gymnasieskola vid Mariannelundsskolan. 

I enlighet med vad jag tidigare anfört under anslaget bidrag till driften 
av grundskolor m. m. bör Kungl. Maj:t äga meddela särskilda bestäm
melser om statsbidraget för redovisningsåret 1970/71 till sådana privat
skolor som avses i privatskolstadgan på grund av arbetskonflikten inom 
undervisningsområdet under våren 1971. 

Det sammanlagda medelsbehovet under detta anslag beräknar jag till 
17 080 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till driften av vissa privatskolor för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 17 080 000 kr. 

D 27. Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning 

1970/71 Utgiftl 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

24197 157 
18 200 000 
25 572 000 

1 Anslaget Bidrag till driften av enskilda yrkesskolor m. m, 

Från anslaget ersätts kostnaderna för statsbidrag till enskilda yrkes
skolor enligt bestämmelserna i kungörelsen (1971: 342) om enskilda 
yrkesskolor. Dessa bestämmelser indelar i statsbidragshänseende de en
skilda yrkesskoloma i två kategorier, nämligen A-skolor och B-skolor. 
Företagsskola är alltid B-skola. Till heltidskurs vid A-skola utgår stats
bidrag till lärarlöner på grundval av beräknad normallönekostnad samt 
till särskilda kostnader med visst årligt belopp. För deltidskurs för A
skola utgår statsbidrag med visst belopp för lektion. Härutöver utgår till 
A-skola särskilt tillägg till statsbidraget med 10 % av bidraget till drift-
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kostnader. Vidare utgår för A-skola statsbidrag till första uppsättningen 
stadigvarande undervisningsmaterial med hälften eller, om särskilda 

skäl föreligger, med två tredjedelar av kostnaderna. Statsbidrag utgår 
också för ersättning till föreläsare vid A-skola. Sådana B-skolor, som är 

företagsskolor, får statsbidrag för heltidskurser med normalläsår med 
högst 14 500 kr. för läsår och klass eller, om företaget inte svarar för 

undervisningen i fackteori, med högst 13 000 kr. för läsår och klass. 
I fråga om statsbidrag till B-skola som ej är företagsskola beslutar Kungl. 

Maj:t i varje särskilt fall. 
I avvaktan på en kommande omdaning av yrkesskolväsendet bemyn

digades Kungl. Maj:t genom beslut av 1965 års riksdag (prop. 1965: 1 
bil. 10 s. 292, SU 1965: 66, rskr 1965: 192) att efter prövning av behovet 
i varje särskilt fall besluta om extra bidrag till enskild yrkesskola. 

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 1968: 8, rskr 1968: 8) 

bidrag till kostnaderna för den del av utbildningen av laboratorieassisten
ter som är förlagd till universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå 

samt karolinska institutet och som inte täcks av reguljärt utgående bi
drag till inbyggd yrkesskola. 

Ur anslaget utgår slutligen dels bidrag till den vid Sociala barna- och 
ungdomsvårdsseminariet bedrivna utbildningen av socialpedagoger, dock 
endast för den tid Allmänna barnhuset är huvudman för verksamheten, 
dels bidrag för vissa kostnader för utbildning av tandhygienister (prop. 
1971: 1 bil. 10 s. 216, UbU 1971: 1, rskr 1971: 58). 

Enskilda yrkcsskolor 
övrig utbildning 

Avrundat 

Skolöverstyrelsen 

BerUknad 
disposition 

1971172 enligt 
prop. 1971: 1 

bil. 10 

17 017 000 
1183 000 

18 200 000 

Berliknad ändring 1972173 

Skolöver
styrelsen 

+7 092 000 
+ 364 000 
+7 456 000 
+7 500 000 

Dcpartemcnts
chcfcn 

+ 7 092 000 
+ 280 000 
+7 372 000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 004 000 kr. 

2. överstyrelsen överlämnade den 16 februari 1970 till Kungl. Maj:t 

en redovisning av en inom överstyrelsen gjord översyn av enskilda yrkes
skolor, tillhörande grupp A och B. överstyrelsen beaktade därvid i vad 
mån de olika skolornas utbildning svarar mot den utbildning som kom
mer att ges i gymnasieskolan eller är eftergymnasial eller på annat sätt 
inte motsvarar gymnasieskolans utbildning. De ställningstaganden som 
överstyrelsen kom fram till vid översynen låg till grund för överstyrel-
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sens beräkningar av medelsbehovet för dessa skolor budgetåret 1971/72. 
Kungl. Maj:t uppdrog den 5 maj 1970 åt överstyrelsen att - på grund

val av de av överstyrelsen angivna allmänna riktlinjerna för översynen 
- efter samråd med styrelserna för resp. skolor inkomma med 
förslag till det praktiska genomförandet "i fråga om avvecklingen av 
statsbidraget till vissa enskilda yrkesskolor. 

överstyrelsen överlämnade den 31 mars 1971 ett sådant förslag till 
Kungl. Maj:t. Av detta framgår att det inte är möjligt att avveckla 
statsbidraget i den takt som överstyrelsen räknade med i översynen den 
16 februari 1970 och i anslagsframställningen för budgetåret 1971/72. 
På grundval av skolornas beräknade omfattning för budgetåret 1972/73 
uppskattar överstyrelsen medelsbehovet för reguljära statsbidrag till 20,2 
milj. kr. 

Under budgetåret 1970/71 har ca 3,5 milj. kr. betalats ut i extra stats
bidrag varav ca 2,5 milj. kr. till B-skolor, som icke är företagsskolor, 
och resterande belopp till A-skolor. För budgetåret 1972/73 beräknar 
överstyrelsen ett medelsbehov av ca 3,9 milj. kr. 

Sammanlagt föreslår överstyrelsen att posten till enskilda yrkesskolor 
förs upp med (20,2 + 3,9 =) 24,1 milj. kr. 

3. I avvaktan på resultatet av överläggningar om förändrat huvud
mannaskap för Sociala barna- och ungdomsvårdsseminariet beräknar 
överstyrelsen under denna post ett medelsbehov av 579 000 kr., dvs. en 
ökning med 114 000 kr. jämfört med innevarande budgetår. 

överstyrelsen räknar med oförändrad kapacitet för utbildningen av 
laboratorieassistenter. På grund av ökade kostnader för förbruknings
materiel, kursledning m. m. beräknas ett ytterligare medelsbehov av 

170000 kr. 

Under denna post beräknas vidare bidrag till kostnaderna för utbild
ning av tandhygienister med 150 000 kr. (+so 000 kr.). 

överstyrelsen föreslår att medel för skoglig utbildning i vad avser 
bidrag till skogsföretagen fr. o. m. budgetåret 1972/73 bör överföras från 
anslaget Bidrag till driften av skogsbrukets yrkesutbildning till föreva
rande anslag (+so 000 kr.). 

Departementschefen 

Jag vill i detta sammanhang erinra om tidigare uttalanden angående 
statsbidraget till enskild yrkesutbildning (prop. 1969: 1 bil. 10 s. 246, SU 
1969: 35, rskr 1969: 103 och prop. 1970: 1 bil. 10 s. 221, SU 1970: 8, 
rskr 1970: 8). 

Kungl. Maj:t uppdrog den 30 juni 1971 åt skolöverstyrelsen att före 

den 1 april 1972 inkomma med en plan rörande fortsatt avveckling av 
statsbidrag till viss enskild yrkesutbildning. Som riktpunkt för översty
relsens arbete skall giilla att statsbidrag vid fall av avveckling skall upp

höra att utgå senast fr. o. m. budgetåret 1973/74. I avvaktan på resul-
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tatet av överstyrelsens plan har jag ingen erinran mot överstyrelsens 
beräkning av medelsbehovet. I syfte att åstadkomma en bättre hushåll
ning med tillgängliga medel bör anslaget framdeles vara betecknat som 
reservationsanslag. 

Med hänsyn till den föreslagna omläggningen av anslaget kommer jag 
att i annat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att uppdra åt överstyrelsen 
att besluta om statsbidrag till enskild yrkesskola som är B-skola men 
ej företagsskola i vad avser statsbidrag för tiden fr. o. m. budgetåret 
1972173. Kungl. Maj:t bör bemyndigas att meddela erforderliga bestäm
melser om statsbidrag till nämnda B-skolor i huvudsaklig överensstäm
melse med de principer som Kungl. Maj:t, hittills tillämpat. 

Statsbidrag till utbildningen av socialpedagoger vid Sociala barna- och 
ungdomsvårdsseminariet bör även för budgetåret 1972/73 få utgå ur 
förevarande anslag efter beslut av Kungl. Maj:t. 

Jag beräknar 818 000 kr. för de kostnader för utbildning av laborato
rieassistenter som ej täcks genom reglerna för statsbidrag till inbyggd 
yrkesskola. 

För vissa extra kostnader för utbildning av tandhygienister bör för 
nästa budgetår beräknas ett belopp av 100 000 kr. 

Jag har inte någon erinran mot att bidrag får utgå till skogsföretagen 
för skoglig utbildning under detta anslag. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
25 572 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
1) bemyndiga Kungl. Maj:t att meddela bestiimmclser om stats

bidrag enligt de grunder som jag angett, 
2) till Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning för budget

året 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 25 572 000 kr. 

D 28. Främjande av lärlingsutbildning hos hantverksmästare m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

2 834167 
4098 000 
3 500000 

Enligt av Kungl. Maj:t den 28 maj 1959 meddelade bestämmelser 
(ändrade senast den 4 juni 1964) beviljas statsbidrag för lärlingsutbild
ning dels hos hantverksmästare, dels inom muraryrket, byggnadsträar
betaryrket m. m. 

Antalet bidragsrum uppgår innevarande budgetår till 1 900. 

Skolöverstyrelsen föreslår oförändrat antal bidragsrum för budgetåret 
1972/73. Med hänsyn till tidigare beslutad reducering av antalet rum 
bör anslaget kunna minskas med 34 000 kr. och därför föras upp med 
4 064 000 kr. för nästa budgetår. 
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Departementschefen 

Jag har tidigare uttalat (jfr prop. 1971: 1 bil. 10 s. 217) att skolöver
styrelsen efter samråd med arbetsmarknadsstyrelsen vid sin fördelning 
av bidragsrummen bör göra en bedömning av vilka utbildningsbehov 

som med hänsyn till arbetsmarknadsläget och utbildningen inom det 
offentliga skolväsendet i första hand bör tillgodoses. 

Under budgetåren 1968/71 har av det totala antalet bidragsrum unge
fär en tredjedel använts för frisörutbildningen. Under samma tidsperiod 

har antalet anställda inom frisörbranschen minskat med ca 20 % och 
arbetslösheten ökat starkt. Under år 1968 utbetalades sålunda 331 000 
kr. från Svenska frisörarbetareförbundets arbetslöshetskassa. Tre år 
senare uppgår summan till ca 900 000 kr. Vidare vill jag framhålla att 
av de ca 690 elevplatser för frisörutbildning inom gymnasieskolan under 
innevarande budgetår ungefär 150 elevplatser är vakanta. Vad jag här 
belyst visar på ett problem i samband med fördelningen av bidrags
rummen. 

Jag vill i detta sammanhang också erinra om den förändring i fråga 
om yrkesutbildningens utformning som trädde i kraft i och med gym
nasieskolans införande den 1 juli 1971. Mot bakgrund av vad jag här 
anfört bör antalet bidragsrum för nästa budgetår fastställas till 1 500, 
vilket torde i stort motsvara det behov av lärlingsutbildning som under 
de närmaste åren kan föreligga. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Främjande av lärlingsutbildning hos hantverksmästare 

m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 
3 500000 kr. 

D 29. Bidrag till kostnader för granskning av utförda gesällprov 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

45000 
45000 
45000 

Ur detta anslag utgår bidrag till hantverksdistrikt och yrkcsförbund 
för kostnader för granskning av gesällprov. Anslaget utbetalas till Sve

riges hantverks- och industriorganisation samt fördelas av denna orga
nisation mellan hantverksdistrikten resp. ifrågakommande yrkesförbund 
eller deras organ. 

Skolöverstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med oförändrat be
lopp i avvaktan på ställningstagande till yrkesutbildningsberedningens 
betänkande Yrkesutbildning och arbetsliv (SOU 1970: 58). 
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Departementschefen 

I enlighet med vad skolöverstyrelsen föreslagit hemställer jag att 
Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till kostnader för granskning av utförda gesällprov 
för budgetåret 1972/73 anvisa ett anslag av 45 000 kr. 

D 30. Vissa kurser för ingenjörer m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

724455 
400000 
330000 

Reservation 580 830 

Från anslaget ersätts utgifter för statliga påbyggnadskurser till fyra
årig teknisk linje i gymnasieskolan samt för fortbildningskurser vid sjö
befälsskolor. 

Kurserna är avsedda för personal, vars teoretiska kunskaper efter 
längre tids yrkesverksamhet behöver förstärkas med hänsyn till den tek
niska utvecklingen inom olika områden. Bestämmelser om påbyggnads
kurser finns i kungörelsen (1971: 211) om påbyggnadskurser till fyraårig 
teknisk linje i gymnasieskolan. 

Skolöverstyrelsen 

För budgetåret 1972/73 räknar överstyrelsen med en kursverksamhet 
omfattande 14 påbyggnadskurser för ingenjörer och 35 fortbildnings
kurser för sjöbefäl, vilket innebär en ökning av fortbildningskurserna 
med tio kurser. 

Departementschefen 

Jag räknar i likhet med skolöverstyrelsen med en ökning av antalet 
fortbildningskurser för sjöbefäl under nästa läsår. Denna ökning bör 
emellertid inte föranleda en uppräkning av medclsbehovet. Jag för
ordar därför för nästa budgetår, med beaktande av den av skolöver
styrelsen beräknade reservationen vid utgången av juni 1972, att ansla
get förs upp med 330 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Vissa kurser för ingenjörer m. m. för budgetåret 1972/73 

anvisa ett reservationsanslag av 330 000 kr. 
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e) investeringsbidrag 

D 31. Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

269 604 542 
241000000 
206000000 

Nuvarande bestämmelser 

261 

1. Grundskolan, gymnasieskolan m. m. Statsbidrag till byggnadsarbe

ten för grundskolor, gymnasieskolor samt särskola i fråga om lokaler 
som ingår i skolanläggningar för dessa skolor, sjöbefälsskolor, statliga 
realskolor och högre kommunala skolor utgår till kommun enligt kun
görelsen (1957: 318) om statsbidrag till byggnadsarbeten inom det all
männa skolväsendet (omtryckt 1962: 479, ändrad senast den 17 decem
ber 1971). 

För p e r m a n e n t a s k o 11 o k a I e r bestäms bidragsunderlaget 

med utgångspunkt i ett grundbelopp av 900 kr. per kvadratmeter netto
golvyta. Detta grundbelopp, som hänför sig till kostnadsläget den 1 
januari 1956, skall omräknas med hänsyn till därefter inträffade kost
nadsförändringar enligt byggnadsstyrelsens byggnadskostnadsindex. En
ligt skolöverstyrelsens beräkningar uppgick beloppet den 1 januari 1971 

till 1 709:10 kr. Omräkning skall vidare ske med hänsyn till olikheterna 
i byggnadskostnaderna mellan skilda orter enligt bostadsstyrelsens orts
index. 

På bidragsunderlaget utgår statsbidrag med procenttal, som fastställs 
med hänsyn till bl. a. skatteunderlaget enligt en i bidragskungörelsen 
intagen särskild tabell. F. n. varierar bidragsproccnten mellan 35 och 45. 
Statsbidraget till landstingskommun bestäms dock till belopp som utgör 
hälften av bidragsundcrlaget, om skolanläggningens upptagningsområde 
för elever omfattar hela länet. 

Till provisoriska sko 11 ok a I er utgår statsbidrag med 325 
kr. per kvadratmeter nettogolvyta. 

Statsbidrag kan därjämte, för grundskolan, utgå till a u d i vi s u e 11 

och h ö r s e 1 t e k n i s k u t r u s t n in g samt till i n v e n t a r i e r i 
teknikverkstad. 

Till f ö r s t a u p p s ä tt n i n g e n s t a d i g v a r a n d e u n d e r

v is ni n g s materie I vid gymnasieskolan utgår statbidrag med hälf
ten av bidragsunderlaget. Statsbidrag till landstingskommun utgår dock 
med 90 % av den beräknade kostnaden, om skolanläggningens upptag

ningsområde för elever omfattar hela länet. 
Statsbidrag till skollokaler m. m. för s j u k s k ö t e r s k e s k o I o r 
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utgår enligt Kungl. Maj:ts beslut den 31 januari 1969 (ändrat senast 

den 30 juni 1971). 
2. Elevhem för elever i grundskolan, gymnasieskolan etc. Statsbidrag 

till kostnaderna för uppförande av elevhem utgår enligt två olika kun
görelser, nämligen kungörelsen (1936: 202) angående statsbidrag till 
skolhemsbyggnader och deras inredning samt kungörelsen (1945: 594) 
angående statsbidrag till skolhem för lärjungar vid högre skolor och till 
avlöning av föreståndare vid dylikt skolhem (ändrad senast 1971: 217). 

Statsbidrag utgår enligt den förra författningen till kommuner för 
uppförande av elevhem för elever i den obligatoriska skolan och enligt 
den senare till kommun, landstingskommun eller annan huvudman för 

uppförande av elevhem för elever vid gymnasieskolor och vissa andra 
skolor. De båda kungörelserna överensstämmer i allt viisentligt Kungl. 
Maj:t bestämmer i båda fallen bidragshcloppcts storlek. Gäller det elev
hem för det obligatoriska skolväsendet, bestäms dock bidraget enligt 

kungörelsens lydelse från fall till fall. Bidraget till andra elevhem utgår 
med 75 % av de verkliga kostnaderna med möjlighet för Kungl. Maj:t 
att, om särskilda skäl föreligger, höja bidraget till 90 % av dessa kost
nader. Handläggningen av bidragsärendena är också något olika. 

För uppförande av elevhem åt elever vid vissa linjer och specialkurser 

i gymnasieskolan utgår enligt Kungl. Maj:ts beslut den 27 maj 1971 
statsbidrag med hälften av de beräknade kostnaderna. 

Rationaliseringsåtgärder 

Skolöverstyrelsen framhåller i fråga om åtgärder för rationalisering 
av skolbyggande i huvudsak följande. 

Enligt överstyrelsen kan resultatet av en rationalisering inom skol
byggnadsområdet bl. a. avläsas vid en jämförelse mellan beräknade 
byggnadskostnader och bidragsunderlagct för olika år. Nettokostnaden 
för permanenta grundskolbyggen i procent av bidragsunderlaget upp
gick budgetåret 1968/69 till 96,1 %, budgetåret 1969 /70 till 96,2 % och 
beräknas för budgetåret 1970/71 preliminärt till 98,2 %. 

överstyrelsens utvecklingsgrupp har tillsammans med statens institut 
för byggnadsforskning genomfört en komplettering av riksbygglådan. 

Materialet från denna komplettering kommer att publiceras av institutet 
under våren 1972. En första delrapport har under år 1971 publicerats 
av Byggstandardiseringens referensgrupp, i vilken överstyrelsen deltar, 

med förslag om standardisering av stolar och bord i skolor. Normer för 
svensk standard för stolar och bord i skolor beräknas föreligga i början 
av innevarande år. 

En annan kostnadsbesparande åtgärd är överstyrelsens förhandsgransk

ning av skissritningar. Enbart en förbättrad planekonomi - en följd av 
skissgranskningen - syns kunna reducera byggnadskostnaderna väsent

ligt. Av samtliga statsbidragsärenden (164) för vilka beviljats statsbidrag 
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till permanenta grundskolelokaler år 1970 har ca 65 % skissgranskats. 
Av investeringen i permanenta lokaler år 1970 utgör de skissgranskade 
ärendenas bidragsunderlag ca 70 %. I 15 fall har överstyrelsen föreslagit 
ändringar innebärande en kostnadsminskning med 50 000 kr. eller mer. 
Kostnaderna har minskat med totalt ca 3,5 milj. kr., vilket utgör ca 8 % 
av de för dessa fall beräknade byggnadskostnaderna i statsbidragsskedet. 

I en särskild skrivelse den 31 augusti 1971 har överstyrelsen redovisat 
vissa ytterligare rationaliseringsåtgärder. 

överstyrelsen framhåller bl. a. att uppskov med planerade byggnads
företag medför fördyringar. Kommunerna uppmanas vid de årliga skol
byggnadsinvcnteringarna att söka åstadkomma en så fast planering som 
möjligt. överstyrelsen påpekar att skolstyrelsen borde samarbeta med 
kommunstyrelsen för att utverka kommunens godkännande av plane
ringen från såväl skolsynpunkt som finansiell synpunkt. 

Kommunerna behöver således i sin planering enligt skolöverstyrelsen 
dels bli fastare för att undvika onödiga fördyringar, dels i högre grad 
utnyttja de av Kungl. Maj:t fastställda planeringsramarna. överstyrelsen 
anmäler nu att kommunerna har erbjudits att inom det utrymme, som 
återstår av de inte fullt utnyttjade planeringsramarna, få utföra företag 
visst budgetår, om kommunen för sin del utfäster sig att placera in 
skolbyggnadsföretaget på budgetåret. Länsskolnämnden har att vid sin 

årliga inventering ange det kommunala beslut som åberopas. 

En del kommuner har under senare tid kontaktat överstyrelsen för 
att få råd redan innan arbetet med skissritningar påbörjats. Detta gäller 
bl. a. kommuner som saknat erfarenhet av modernt skolbyggande och 
önskat inhämta synpunkter för att senare återkomma för skissgransk
ning. Erfarenheterna av detta tidiga samråd har visat sig vara gynn
samma. Vid ett samråd på ett senare stadium kan det vara svårt eller 
rent av omöjligt att förverkliga önskemål om behövliga ändringar. 
överstyrelsen har därför erbjudit ifrågavarande samråd på program
stadiet så långt resurserna tillåter. 

Under ledning av utvecklingsgruppen vid byrå P 4 har i avsikt att 
dämpa ett nybyggnadsbchov utarbetats allmänna råd och rekommenda
tioner för samordning av arbetssätt och lokaler i befintliga byggnader 
vid tillämpning av Lgr 69. överstyrelsen har i överensstämmelse med 
bestämmelserna i kungörelsen (1970: 641) genom skrivelse den 22. juni 
1971 underställt Kungl. Maj:t nyssnämnda förberedande råd och anvis
ningar. överstyrelsen framhåller att några av läroplansrevisionen be
tingade kostnader visserligen knappast blir erforderliga. Lokalbehovet 

blir inte större men ny fördelning av tillgänglig golvyta är önskvärd. Vid 
en omdisponering av en skolanläggnings nettogolvyta aktualiseras dock 
frågan om en bättre överensstämmelse med dagens praxis och numera 
vedertagna krav på arbetsmiljön. Det inom överstyrelsen pågående 
detaljarbetet med reviderade anvisningar anknyter delvis till förslag 
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formulerade i den s. k. skolbygglådan. Skolbygglådans förslag utgör 
emellertid måttliga krav på utjämning av standarden i äldre och nyare 
anfäggningar, t. ex. i fråga om belysningen. Beträffande akustik och 
rumsklimat föreslås motsvarande måttliga förbättringar. 

Nya regler för gränsdragning mellan byggnad, inredning och utrust
ning har gemensamt och under byggnadsstyrelsens ledning utarbetats 
av olika statliga ämbetsverk, däribland överstyrelsen. Syftet med reg
lerna är att skapa enhetlighet i redovisningen av kostnader, statistik etc. 
Gränsdragningen innebär att kostnaden för den egentliga byggnaden 

skils från kostnader för inredning och utrustning anpassade för en viss 
verksamhet. Detta ligger i linje med utvecklingen mot generella bygg
nader, som är användbara för olika verksamheter. överstyrelsen har 
fullföljt arbetet med en undersökning om skolbyggnadskostnadernas 
beroende av nämnda gränsdragning mellan byggnad, inredning och ut
rustning. Resultatet av undersökningen är föremål för överväganden 

inom verket. 
I samråd med Förenade Kommunföretag AB har överstyrelsen ut

arbetat förslag till en blankett för kostnadsredovisning efter fastställan
det av nya gränsdragningsregler. Det kan förväntas att kommunernas 
kostnadsuppgifter skall bli mer entydiga och lättare att jämföra än hit
tills. Kostnadernas nivå i förhållande till bidragsunderlaget kommer 
vidare att kunna anges med större säkerhet samt kommunernas möjlig
heter att lämna uppgifter förenklas på sikt. Kommunerna får dessutom 
lättare att hålla byggnadskostnaderna under kontroll. 

Vid nybyggnad påverkar den ifrågasatta nya gränsdragningen inte 
bidragsunderlaget, som fastställs med ledning av nettogolvytan. Vid om
byggnad får man enligt överstyrelsen överväga om och på vilket sätt 
kommunerna skall kompenseras för det jämförelsevis obetydliga bort
fall i bidragsunderlaget, som uppstf1r vid ett införande av den nya gräns
dragningen. 

Anslagsberäkning 

1. Kommunala skolor. Som underlag för bedömningen av investerings

behovet har överstyrelsen under senare tid använt en detaljförteckning 
över byggnadsföretag för grundskolan och gymnasieskolan, vilken upp
rättats och angelägenhetsgraderats av länsskolnämnderna. 

I sin anslagsframställning för nästa budgetår framhåller överstyrelsen 
att byggnadsbehovet för både grundskolan och gymnasieskolan ökat i 
jämförelse med föregående skolbyggnadsinventering. överstyrelsen un
derstryker att den redovisade ökningen av det totala skolbyggnadsbe
hovet visar på behovet av en mycket omfattande skolbyggnadsverksamhet 

under de närmaste åren. Investeringsramarna måste vara större än 800 
milj. kr. per år för att motsvara av kommuner och länsskolnämnder 

redovisat investeringsbehov. 
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överstyrelsen finner det emellertid orealistiskt - vid en jämförelse 
med under senare budgetår beslutade investeringsramar - att nu föreslå 
en ökad byggnadstakt. överstyrelsen framhåller att det synes uppenbart 
att samhällets materiella resurser inte kan fördelas så, att de beslutade 
skolreformerna - vad beträffar investeringar i skolbyggnader - kan 
genomföras i ursprungligen avsedd takt. En något lägre skolbyggnads
standard än kommunerna räknat med torde få accepteras och kunna 
godtas utan eftersättande i påtaglig grad av reformarbetets kvalitet i 
övrigt. Befintliga skolhus får användas längre än beräknat och nya 
byggnader får uppföras i ett genomsnittligt något enklare skick. Man 
får vidare vara mera beredd att använda provisorier. 

överstyrelsens förslag till i n v e s t e r i n g s r a m a r för budgetåren 

1972/75 framgår av följande sammanställning. överstyrelsen framhåller 
att ramen för budgetåret 1972/73 kan ökas med minst 200 milj. kr. ut
över den föreslagna ramen på 575 milj. kr. överstyrelsen förutsätter att 
investeringsramarna för budgetåren 1973/75 kommer att räknas upp 
med hänsyn till kostnadsutvecklingen vilket är ett villkor för att flerårs
planeringen skall kunna genomföras. Byggnadsföretag, som i en femårs
plan tagits upp på ett visst budgetår, skulle härigenom ej behöva flyttas 
till ett senare budgetår därför att investeringsramen på grund av kost
nadsutvecklingen ej rymmer avsedda byggnadsföretag. 

1972/73 1973174 1974175 

Grundskolan ·ca 425 ca 425 ca 425 
Gymnasieskolan ca 150 ca 150 ca 150 
Elevhem 15 15 15 

590 590 590 

I investeringsramarna för elevhem inryms av praktiska skäl även in
vesteringar för rikselevhcm .. I en första utbyggnadsetapp bör som riks
elevhem användas redan befintliga elevhem. I något fall kan tillbyggnad 
eller modernisering bli aktuell. 

För budgetåren 1973/75 föreslår överstyrelsen att p 1 an er in g s -
ramarna blir lika stora som de föreslagna investeringsramarna. För 
vart och ett av budgetåren 1975/76 och 1976/77 föreslår skolöversty
relsen 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 a n s 1 a g s b e h o v e t utgår överstyrelsen från 

att statsbidraget, bidraget till inventarier i grundskolan inräknat, er
farenhetsmässigt motsvarar genomsnittligt 34 % av de s. k. · kvotkostna
derna. 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 

De 
9* Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bil. JO 



Prop. 1972: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementct 266 

följande budgetåret och med den sista fjärdedelen under det därpå 
följande budgetåret. överstyrelsen räknar därför med att anslaget för 
budgetåret 1972/73 huvudsakligen kommer att belastas av bidrag, som 
beviljats till byggen inom investeringsramarna för budgetåren 1970/73. 

Ramarna för samliga budgetår har reducerats med ramar för elev
hemsbyggande. Med dessa utgångspunkter beräknar överstyrelsen me

delsbehovet för budgetåret 1971 /72 till 

34 ( 600 - 15 500 - 15 590 - 15) - .. - + + - 188,7 mil1. kr. 
100 4 4 2 

överstyrelsen har vid beräkningen av medelsbehovet inte beaktat de 
extra ramar på totalt 100 milj. kr. som genom beslut i juni resp. sep
tember 1971 av arbetsmarknadspolitiska skäl beviljats för budgetåret 

1971/72. 
För ytterligare statsbidrag, som kan komma att beviljas för utförda 

byggnadsföretag, räknar överstyrelsen för budgetåret 1972/73 med ett 
medelsbehov av 500 000 kr. 

2. Riksinternatskolor. För investering i lokaler vid riksinternatsko

lorna budgetåret 1972/73 beräknar överstyrelsen en ökning av medels
behovet med 500 000 kr. till 1 500 000 kr. 

3. Elevhem. Av den tidigare redogörelsen framgår, att elevhemsbygg
nader för grundskolor och gymnasieskolor ingår i den totala investerings
ramen till byggnadsarbeten inom skolväsendet för budgetåret 1971/72. 
överstyrelsen föreslår att en särskild investeringsram för elevhem be
räknas fr. o. m. budgetåret 1972/73. överstyrelsen räknar med ett årligt 
investeringsbehov för ändamålet om 15 milj. kr. för vart och ett av 
budgetåren 1972/75. I dessa ramar ingår även investeringsbehovct för 
rikselevhem. 

4. Undenisningsmateriel. Anslaget beräknas komma att belastas av 
statsbidrag till a u d i v i s u e 11 o c h h ö r s e 1 t e k n i s k u t r u s t -
ni n g vid grundskolor med oförändrat 2 milj. kr. Dessutom föreslår 
överstyrelsen att ur anslaget skall utgå statsbidrag för hörselteknisk 
utrustning för hörselskadade elever som undervisas i vanlig klass i grund
skolan samt för undervisning för elever med hörselsvårigheter i icke 
obligatoriska skolor. För budgetåret 1972/73 beräknar överstyrelsen 
medelsbehovet för de båda senare ändamålen till 140 000 kr. 

överstyrelsen gör f. n. en översyn av handläggningen av statsbidrags
ärenden för hörselteknisk utrustning och förbereder en omläggning av 

nuvarande anvisningar om tilldelning av statsbidrag. överstyrelsen avser 
att under innevarande budgetår undersöka behovet inom andra skolfor
mer än grundskolan för att få underlag för en kostnadsberllkning av 

behovet av hörselteknisk utrustning. De förslag om ändringar, vilka 
översynen kan föranleda, beräknas bli framlagda i anslagsframställ
ningen för budgetåret 1973/74. 
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Sedan ca 17,8 milj. kr. fördelats under budgetåret 1971/72 för första 
uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel vid vissa två- och tre
åriga linjer av gymnasieskolan kommer kommunerna att ha fått full 
avtalad ersättning för kompletteringsutrustningen till de tidigare skol
formerna gymnasium och fackskola. För statsbidrag till första upp -
sättningen stadigvarande undervisningsmateriel 

f ö r g y m n a si e s k o I a n räknar överstyrelsen med ett medelsbehov 
av 21,9 milj. kr., varav 17 milj. kr. för komplettering av utrustningen 
vid de yrkesinriktade linjerna, 2,2 milj. kr. för nya linjer i gymnasie

skolan samt 2,7 milj. kr. för utrustning av 40 gymnasieskolor med in
lärningsstudior. För det senare ändamålet lägger överstyrelsen med led

ning av vunna erfarenheter av försöksverksamhet med inlärningsstudio 
fram ett utbyggnadsprogram för de fem budgetåren 1972/77 innebärande 
att 185 gymnasieskolor utrustas med inlärningsstudio under perioden. 
Kostnaden för en studio jämte viss utrustning beräknas till 135 000 kr. 
Statsbidrag föreslås utgå med 50 %, dock med högst 67 500 kr. per 
skolenhet. 

Å'ndrade bestämmelser rörande statsbidrag till sko/byggnader 

Frågan om ändrade bestämmelser rörande statsbidrag till skolbyggna

der bereds f. n. inom utbildningsdepartementet. Under våren 1970 
har färdigställts en promemoria med diskussionsunderlag angående ett 
nytt statsbidragssystem för skolbyggnader (Ds U 1970: 12). Under som
maren 1971 har vidare färdigställts en promemoria om statligt drift
bidrag till skolviisendet (Ds U 1971: 3). I arbetet har medverkat repre
sentanter för bl. a. Svenska kommunförbundet och Svenska landstings
förbundet. Promemoriorna har remitterats till en rad olika statliga och 
kommunala myndigheter. 

Skolöverstyrelsen har i skrivelse den 22 november 1971 föreslagit viss 
förenkling av handläggningen av skolbyggnadsärendena. 

Departementschefen 

Skolbyggnadsinvesteringarna har under senare delen av 1960-talet 
legat på en mycket hög nivå. Investeringarna i skolbyggnader - ut
tryckta i beräknade investeringsramar - utgjorde således under perio

den 1960/61-1969/70 sammanlagt ca 5 miljarder kr. varav ca 3,2 mil
jarder kr. under den senare delen av perioden. Det ökade skolbyggan
det beror bl. a. på det ökade antalet elever och de nya krav på under
visningens innehåll som skolreformerna inneburit samt på den omfat
tande befolkningsomflyttningen under de senaste decennierna. 

Under 1960-talet har ca 75 % av de fastställda investeringsramarna 
utnyttjats för investeringar i byggnader för den obligatoriska skolan. Av 

överstyrelsens anslagsframställning för nästa budgetår framgår att kom
munernas investeringar i skolbyggnader även under de närmaste åren 

kommer att vara koncentrerade till grundskolan. 
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överstyrelsen framhåller att byggnadsbehovct för både grundskolan 
och gymnasieskolan har ökat i jämförelse med föregående skolbyggnads
in vestering. överstyrelsen redovisar för långtidsbudgetperioden ett to
talt investeringsbehov inom skolbyggnadsområdet om minst 800 milj. 
kr. per år. Liksom överstyrelsen anser jag att det av samhällsekonomiska 
skäl f. n. inte är möjligt att förverkliga en sådan ökning av investerings
ramarna. Jag vill i detta sammanhang erinra om att min företrädare i 
prop. 1968: 140 (s. 152) framhöll att det fulla förverkligandet av en 
gymnasieskolreform måste ta lång tid. Bl. a. måste samordningen i yttre 
mening, i den mån investeringar behövs, förverkligas successivt. 

För innevarande budgetår har av arbetsmarknadspolitiska skäl beviljats 
extra ramar för skolbyggandet på totalt 100 milj. kr. Mot denna bak
grund räknar jag för nästa budgetår med en invcsteringsram på 450 
milj. kr. Kungl. Maj:t bör få besluta om hur detta belopp skall fördelas. 
Inom den föreslagna investeringsramen bör rymmas investeringar även 
för elevhemsbyggande. Om den samhällsekonomiska utvecklingen längre 
fram visar sig lämna utrymme för en ökning av investeringsverksam
heten bör en höjning kunna ske av investeringsramarna för skolbyggan
det. Det ankommer på överstyrelsen att se till att planeringen är sådan 
att en ökning av investeringsramarna inte medför ökande byggnadskost
nader. 

Förhandsbesked om statsbidrag till skolbyggnader bör liksom för 
innevarande budgetår på av Kungl. Maj:t fastställda villkor få lämnas 
till kommuner och landstingskommuner inom planeringsramar av följan
de storlek, niimligen 400 milj. kr. för budgetåret 1973/74 och 350 milj. 
kr. för budgetåret 1974/75 samt 100 milj. kr. för vart och ett av budget
åren 1975/76 och 1976/77. 

I en promemoria med diskussionsunderlag angående ett nytt statsbi
dragssystem för skolbyggnader (Ds U 1970: 12) redovisas synpunkter 
på nuvarande statsbidragssystem. Bl. a. har anförts att nuvarande 
handläggningsordning för statsbidrags- och byggnadsärenden är onödigt 
komplicerad och kräver stora administrativa insatser. I promemorian 
framhålls att en principiell utgångspunkt för ett reformerat statsbidrags
system för skolbyggnader bör vara att bidragsformen främjar rationali
sering och effektivitet i skolbyggandet. Promemorian har remissbchand
lats. Ett övervägande antal av remissinstanserna anser att de nuva
rande bestämmelserna om statsbidrag till skolbyggnader bör ändras. Re
missinstanserna anser bl. a. att den nuvarande handläggningsordningen 
bör förenklas. Skolöverstyrelsen har i en skrivelse den 22 november 
1971 föreslagit vissa förenklingar i den nuvarande handläggningsord

ningen. 
I prop. 1971: 1 (bil. 10 s. 227, 230) anmälde jag att skolöverstyrelsen 

begärt att statsbidrag bl. a. skall få utgå till en låg- och mellanstadie-
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skola, vilken inrymts i en centrumanläggning. Lokalerna ägs och för
valtas av ett allmännyttigt bostadsföretag. Enligt nuvarande bestäm
melser bör skollokaler ägas och förvaltas av kommun för att statsbidrag 
skall utgå till uppförande av lokalerna. Jag framhöll i nämnda propo
sition att nuvarande statsbidragsbestämmelser inte fick hindra ett ge
nomförande av aktuella projekt rörande integrering av bl. a. skollokaler 
i olika typer av centrumanläggningar. I avvaktan på att beredningen 
av frågan om ändrade bestämmelser för statsbidrag till skolbyggnader är 
avslutad har Kungl. Maj:t i de aktuella fallen gett dispens från nu
varande bestämmelser. Kommun har således fått statsbidrag för skol
lokaler, vilka ägs och förvaltas av allmännyttigt bostadsföretag. 

För nästa budgetår räknar jag med att medelsbehovet för investeringar 
i kommunala skolbyggnader samt elevhem vid en investeringsram i en
lighet med vad jag nyss förordat kommer att uppgå till ca 182,9 milj. 
kr. Jag beräknar ett oförändrat medelsbehov av 1 milj. kr. under nästa 
budgetår för byggnadsändamål vid riksinternatskolorna. Statsbidrag för 
detta ändamål bör utgå efter beslut av Kungl. Maj:t. 

överstyrelsens beräkning av medclsbehovet för audivisuell och hörsel
teknisk utrustning vid grundskolan samt för hörselteknisk utrustning vid 
icke-obligatoriska skolor föranleder ingen erinran från min sida. 

Jag räknar för nästa budgetår med ett medelsbehov av 20,2 milj. kr. 
för statsbidrag till kostnader för anskaffande av första uppsättningen 
stadigvarande undervisningsmateriel för gymnasieskolan. Jag räknar 
därvid med att överstyrelsen får disponera viss del av dessa medel 
för statsbidrag till högst 15 gymnasieskolor för anskaffning av inlär
ningsstudior för undervisning i moderna språk. 

Statsbidrag till första uppsättningen stadigvarande undervisningsmate
riel för svenska skolor i utlandet bör med verkan fr. o. m. nästa budgetår 
beräknas under det nya anslaget Bidrag till svensk undervisning i utlan
det m. m., vilket jag förordat i det föregående. 

Det sammanlagda medelsbehovet under detta anslag beräknar jag till 
avrundat 206 milj. kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
1) medge att förhandsbesked om statsbidrag till byggnadsarbeten 

för skolväsendet får lämnas enligt vad jag förordat i det före
gående, 

2) till Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m. för 
budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 206 000 000 kr. 
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D 32. Bidrag till vissa fullbordade byggnadsarbeten för folkskole
väsendet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1541 674 
1 240000 

1180 000 

Från anslaget avförs ännu återstående statsbidrag som skall utgå enligt 
bestämmelserna i kungörelsen (1936: 45) angående statsbidrag till bygg
nader för folkskoleväsendet (ändrad senast 1958: 665 samt genom beslut 
den 16 februari 1968). 

Skolöverstyrelsen föreslår att anslaget minskas med 60 000 kr. 

Departementschefen 

Jag biträder skolöverstyrelsens förslag och hemställer att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till vissa full bordade byggnadsarbeten för f olkskole

väsendet för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 
1180 000 kr. 

D 33. Bidrag till bostäder för lärare inom det obligatoriska 
skolväsendet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

680 
90000 
72000 

Enligt kungörelsen (1960: 387) om statsbidrag till bostäder för lärare 
inom det obligatoriska skolväsendet (ändrad senast 1967: 470) utgår stats
bidrag till vissa kommuner för anskaffandet av lärarbostad vid skola, 
som inte är belägen i tätort med minst 500 invånare. Bidraget utgör 
18 000 kr. för varje lärarbostad, dock med tillägg av ytterligare 4 000 
kr. för lärarbostad i de fyra nordligaste länen. 

Skolöverstyrelsen beräknar, att anslaget kommer att belastas med bi

dragskostnaderna för sammanlagt fyra lärarbostäder. Statsbidragen till 
dessa bostäder uppgår till 72 000 kr. överstyrelsen föreslår att anslaget 
förs upp med detta belopp. 

Departementschefen 

Jag biträder skolöverstyrelsens förslag och hemställer att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till bostäder för lärare inom det obligatoriska sko/

väsendet för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 

72 000 kr. 
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D 34. Bidrag till byggnadsarbeten vid folkhögskolor 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

6 433 621 
6 000000 
6000000 

Reservation 

271 

6556140 

Enligt kungörelsen (1958: 480) om statsbidrag till byggnadsarbeten vid 
folkhögskolor (ändrad senast 1969: 111) kan statsbidragsberättigad folk
högskola få bidrag till kostnaderna för anskaffande av p c r m an en ta 

s k o 11 o k a l e r och bostäder åt lärare och elever genom ny-, till
eller ombyggnad eller genom förvärv och iordningsställande av befintlig 
byggnad. Statsbidrag till permanenta lokaler utgår med högst 75 % av ett 
bidragsunderlag som beräknas på olika sätt beroende på lokalernas karak
tär. Till kostnaderna för uppförande av provisoriska lokaler 
kan statsbidrag utgå med 325 kr. per kvadratmeter nettogolvyta. Stats
bidrag utgår vidare med 50 % av den beräknade kostnaden för första 
uppsättningen stadigvarande undervisningsmatericl och med högst 75 % 
av beräknade kostnader för inredning av och inventarier till elevhem. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen framhåller behovet av ökade resurser för byggnads
arbeten vid folkhögskolorna. överstyrelsen hänvisar därvid bl. a. till 
elevutvecklingen och den lokalmässiga standardhöjningen. Enligt en av 

överstyrelsen i oktober 1970 utförd inventering motsvarar byggnadsbe
hovet en kostnad av ca 112 milj. kr. 

överstyrelsen upprepar sitt tidigare förslag om att bidragsgivningens 
omfattning skall regleras genom en av statsmakterna årligen fastställd 
bidragsram i stället för som nu genom anslagets storlek. Anslaget bör 
med anledning härav föras upp som förslagsanslag. överstyrelsen önskar 
disponera en bidragsram om 14 milj. kr. Vid denna omHiggning kan 
medelsbehovet för 1972/73 beräknas till 7 milj. kr. 

För inredning och inventarier vid folkhögskolorna beräknar översty
relsen oförändrat 1 milj. kr. 

Departementschefen 

Skolöverstyrelsen föreslår ånyo i sin anslagsframställning att bidrags
givningens omfattning skall regleras genom en av statsmakterna årligen 
fastställd bidragsram i stället för som nu genom anslagets storlek. Jag 

är dock inte f. n. beredd att bitdida överstyrelsens förslag till anslags
omläggning utan förordar att anslaget förs upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till byggnadsarbeten vid folkhögskolor för budget

året 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 6 000 000 kr. 
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D 35. Bidrag till byggnadsarbeten för lantbrukets yrkesutbildning 

1970/71 Utgiftl 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

2 577 150 
3 412 000 
3 000000 

Reservationl 4133 648 

1 Anslaget Bidrag till byggnadsarbetcn vid lantbrukets yrkesskolor under 
nionde huvudtiteln. 

Från anslaget utgår bidrag till kostnader för byggnadsarbeten för två
årig jordbrukslinje m. m. i gymnasieskolan samt för utbildning vid 
lantbruksskolor och lanthushållsskolor. Bidragsbestämmelserna återfinns 
i kungörelsen (1961: 405) om statsbidrag till byggnadsarbeten vid lant
brukets yrkesskolor (ändrad senast 1971: 155). Bidragsbestämmclserna 
innebär att statsbidrag kan beviljas huvudman för att anskaffa eller 
upprusta permanenta skollokaler, elevhem och, om särskilda skäl före
ligger, lärarbostäder samt för att uppföra provisoriska skollokaler. Bi
drag utgår med högst hälften eller vid särskilda skäl högst tre fjärde
delar av ett visst bidragsundcrlag. Till kostnaderna för provisoriska skol
lokaler utgår dock ett väsentligt lägre bidrag. Bidrag utgår även för 
audivisuell utrustning. Beslut om statsbidrag meddelas i fråga om audi
visuell utrustning av skolöverstyrelsen och i övrigt av Kungl. Maj:t. 
Riksdagen uttalade år 1961 (prop. 1961: 1 bil. 11 s. 168, JoU 1961:1, 
rskr 1961: 9) att bidrag till byggnadsarbctcn vid enskilda skolor filr utgå 
efter riksdagens medgivande i varje särskilt fall. 

Från anslaget ersätts vidare utgifter för undervisningsmatericl för 
maskinundervisning enligt kungörelsen (1949: 455) angående statsbidrag 
till anskaffning av maskiner m. m. vid vissa anstalter för lantbruksunder
visning (ändrad senast 1971: 156). 

Skolöverstyrelsen 

Preliminärt anmälda byggnadsobjekt motsvarar en total byggnads
kostnad av ca 27,5 milj. kr. Statsbidragsbehovet beräknas till hälften 
härav eller ca 13,8 milj. kr. Efter avdrag av disponibla medel under 
1971/72 återstår ett anslagsbchov av 8,8 milj. kr. överstyrelsen finner det 
angeläget att byggnadsföretag, inklusive körgårdar för de praktiska 
övningarna, med ett beräknat statsbidragsbehov av 3 milj. kr. får sättas 
igång under budgetåret 1972/73. 

övergången till nya läroplaner inom lantbrukets yrkesutbildning stäl
ler skolorna inför ökade krav på maskiner och övrig undervisningsma
teriel. överstyrelsen föreslår en höjning av medelsanvisningen till ut
rustning med 588 000 kr. till 1 milj. kr. 

Det sammanlagda medclsbehovet utgör således 4 milj. kr. överstyrel
sen föreslår att återlevcrerade statsbidrag ånyo får utnyttjas för bidrags
givning. 

De 



Prop. 1972: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 273 

Departementschefen 

Under förevarande anslag beräknas medel för byggnadsarbeten och 
utrustning för tvåårig jordbrukslinjc m. m. i gymnasieskolan samt för 
utbildning vid enskilda lantbruksskolor och lanthushållsskolor. 

Av min redogörelse i det föregående framgår att beslut om statsbi
drag utom i fråga om till audivisuell utrustning f. n. meddelas av Kungl. 
Maj:t. Enligt min mening bör dock beslut om bidrag på här avsedda 

områden i gymnasieskolan i likhet med vad som gäller för det allmänna 
skolväsendet i övrigt kunna meddelas av skolöverstyrelsen. Jag anser 

vidare att skolöverstyrelsen även bör kunna meddela beslut om stats
bidrag för utbildningen vid lantbruksskolor och lanthushållsskolor. Jag 
avser att senare föreslå Kungl. Maj:t att besluta om ändring av nu
varande besfämmelser att gälla fr. o. m. den 1 juli 1972 i enlighet med 
vad jag nu förordat. 

Jag delar överstyrelsens uppfattning att de ökade resurser som krävs 
i samband med skolornas inordnande i gymnasieskolan måste åtföljas 
av en successiv upprustning av återstående skolor. Under budgetåret 

1972/73 beräknar jag med beaktande av reservationen på anslaget me
delsbehovet för byggnadsarbeten till 2 milj. kr. Medel för byggande av 
körgårdar bör därvid rymmas inom denna ram. Vidare delar jag över
styrelsens uppfattning om att återlevererade statsbidrag till byggnader 
ånyo bör få utnyttjas för bidragsgivning. För undervisningsmateriel be
räknar jag ytterligare 588 000 kr. Anslaget bör för nästa budgetår föras 
upp med totalt 3 milj. kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till byggnadsarbeten för lantbrukets yrkesutbildning 

för budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 
3 000000 kr. 

D 36. Bidrag till byggnadsarbeten för skogsbrukets yrkesutbildning 

1970/71 Utgift1 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1600 000 
2100000 

Reservation 1 1000000 

1 Anslaget Bidrag till byggnadsarbeten vid skogsbrukets yrkesskolor under 
nionde huvudtiteln. 

Från anslaget utgår bidrag till kostnader för byggnadsarbeten m. m. 
för skogsbruksutbildning vid dels gymnasieskola, dels de av skogsvårds
styrelserna bedrivna skogsbruksskolorna. 

De 



Prop. 1972: 1 Bilaga 10 UtbiJdningsdepartementet 274 

Statsbidrag till skogsbruksskolorna har enligt praxis hittills utgått till 
anskaffning eller upprustning av permanenta skollokaler, elevhem och 

personalbostäder med hälften av kostnaderna. För viss utrustning av 
stadigvarande undervisningsmateriel har bidrag utgått med 75 % och 
i vissa fall med högst 100 % av kostnaderna. I fråga om bidrag till skogs

bruksskolorna beslutar Kungl. Maj:t i varje särskilt fall. 
Enligt av Kungl. Maj:t den 23 april 1971 meddelade provisoriska be

stämmelser om statsbidrag till gymnasieskolans skogsbrukslinje och spe
cialkurser för skogsbruksutbildning för budgetåret 1971/72 utgår stats
bidrag dels till anskaffande eller hyra av skollokaler, elevhem och lärar
bostäder, dels till anskaffande eller hyra av undervisningsmateriel. Be
stämmelserna innehåller i huvudsak följande. 

Statsbidrag till kostnader för anskaffande av permanenta skollokaler 
utgår med hälften av bidragsunderlaget. Till provisoriska skollokaler 
utgår statsbidrag med 325 kr. per kvadratmeter nettogolvyta. Statsbidrag 

får utgå för förhyrande av skollokaler med hälften av kostnaderna. 

Statsbidrag utgår till kostnader för anskaffande av lokaler för elevhem 
och, om särskilda skäl föreligger, för lärarbostäder. Bidragsunderlag ut
gör de beräknade kostnaderna för lokaler jämte inredning och inven
tarier. Statsbidrag utgår med tre fjärdedelar av bidragsunderlaget. Stats
bidrag får utgå för förhyrande av lokaler för elevhem och lärarbostäder 

med tre fjärdedelar av kostnaderna. 
Statsbidrag utgår till anskaffande av första uppsättningen stadigvaran

de undervisningsmateriel, däri inbegripet laboratorieutrustning och elev
bibliotek samt anskaffning som föranleds av att undervisningen i kurs 
omläggs eller utvidgas med tre fjärdedelar av den beräknade kostnaden. 
Statsbidrag får utgå för förhyrande av sådana större och dyrbara ma
skiner inom skogsbruket som behövs för undervisningsändamål med tre 
fjärdedelar av kostnaderna. 

Beslut om statsbidrag på här avsedda områden i gymnasieskolan med

delas av skolöverstyrelsen. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen saknar på grund av den aktuella situationen beträf
fande huvudmannaskapet för och lokaliseringen av skogsbruksutbild
ningen ett säkert underlag för beräkningar av medelsbehovet för bidrag 

till byggnadsarbeten. Den fortgående rationaliseringen genom nedlägg
ning av små skolenheter samt skogsbruksutbildningens inordnande i 
gymnasieskolan nödvändiggör emellertid en successiv upprustning av 

återstående skolor. Organisationskommitten för behandling av vissa frå
gor rörande jordbrukets, skogsbrukets och trädgårdsnäringens skolor 
(OJST) redovisade i skrivelse den 17 mars 1971 till utbildningsdeparte
mentet en plan beträffande skolor för skogsbruksutbildning på längre 
sikt. Enligt denna plan förutsätts sexton av de dåvarande skogsbruks-
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skolorna bli nedlagda och fyra nya enheter tillkomma. En precisering 
av nedläggningstakten har ej varit möjlig. OJST antar emellertid att en 

erforderlig omlokalisering i stort sett skall kunna genomföras under de 
närmaste tre åren. Landstingskommunernas möjligheter att hyra lokaler 

synes kunna medföra ett ökat medelsbehov under en övergångsperiod. 

En beräkning av medelsbehovet för förhyrande av lokaler kan nu, med 

hänsyn till huvudmannaskapsfrågan, ej göras. 

För budgetåret 1972/73 beräknar överstyrelsen ett oförändrat medels· 
behov för såväl bidrag till byggnadsarbeten för skogsbrukets yrkesutbild

ning (600 000 kr.) som till undervisningsmateriel (1 milj. kr.). 

Departementschefen 

Under förevarande anslag beräknas medel för byggnadsarbeten och 
utrustning för tvåårig skogsbrukslinje m. m. i gymnasieskolan samt för 

utbildning vid skogsvårdsstyrelsernas skogsbruksskolor. 

Av min redogörelse i det föregående framgår att skolöverstyrelsen 

numera beslutar om statsbidrag för skogsbruksutbildningcn i gymnasie

skolan. Enligt min mening bör med verkan fr. o. m. den 1 juli 1972 

skolöverstyrelsen även besluta om statsbidrag för utbildning i skogs

bruksskola. 

Jag delar överstyrelsens uppfattning att en successiv upprustning av de 

skolor vid vilka undervisning kommer att finnas kvar är nödvändig. I 

likhet med vad som gäller för det allmänna skolväsendet i övrigt beräk

nar jag medel för både undervisningsmateriel och byggnadsarbeten under 
samma anslag. För undervisningsmatericl beräknar jag 500 000 kr. utöver 

vad skolöverstyrelsen har föreslagit. Anslaget bör för nästa budgetår 

föras upp med totalt 2,1 milj. kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till byggnadsarbeten för skogsbrukets yrkesutbild

ning för budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 
2100 000 kr. 
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E HÖGRE UTBILDNING OCH FORSKNING 

a) centrala myndigheter m. m. 

E 1. Universitetskanslersämbetet: Förvaltningskostnader 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

7 970410 
8 174 OOOL 

10 110000 

1 Härutöver tillkommer 545 000 kr. för ändamål för vilka medel beräknats 
under reservationsanslaget Pedagogiskt utvecklingsarbete m. m. vid universitet 
och högskolor (prop. 1971: 38, UbU 1971: 12, rskr 1971: 169). 

Kungl. Maj:t har utfärdat instruktion för universitetskanslcrsämbetet 
(1965: 740, senast ändrad 1971: 197). Ämbetet är central förvaltnings
myndighet för universiteten, karolinska institutet, de tekniska högsko
lorna, högskolenheterna i Linköping och Luleå samt för vissa andra 
institutioner enligt särskilda beslut av Kungl. Maj:t. Inom ämbetet finns 
fem byråer (motsv.), nämligen plancringsbyrån, utbildningsbyrån och 
administrativa byrån samt rationaliseringsgruppen och enheten för peda
gogiskt utvecklingsarbete. 

1971/72 Bcrlilrnad ändring 1972/73 

U nivcrsitcts- Föredraganden 
kanslcrsämbclet 

Personal 
Handläggande personal 54 +17 +4 
övrig personal 57 + 7 +3 

111 +24 +1 
Anslag 
Lönekostnader 5 972 000 +2 280000 -f-l 234 000 
Sjukvård 12 500 + 1 500 + 500 
Resccrsättningar 225 000 + 133 000 + 80 000 

därav utomnordiska resor 35 000 of. of. 
Lokalkostnader 392 500 + 374 700 + 374 500 
Vissa utgifter för antagning 

av studerande 
a) Datamaskintid och 

stansningskostnadcr 355 000 of. of. 
b) övriga expenser 145 000 + 95 000 + 65 000 
c) Vissa kostnader för antag-

ning till utbildning för 
ekonomexamen 10 000 of. of. 

Expenser 1 062 000 + 808 000 + 182 000 
därav engängsutgifter 4000 +142000 -4000 

8174 000 +3 692 200 +1936 000 
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Universitetskanslersämbetet 

1. Löne- och prisomräkning 956 000 kr. 
2. Personalförstärkning vid ämbetets utbildningsbyrå med 1 assistent 

( +42 000 kr.). 

3. överföring av 12 tjänster, bl. a. 1 tjänst som avdelningsdirektör, 
2 tjänster som byrådirektör och 6 tjänster som förste byråsekreterare, 
från anslaget Universitetskanslcrsämbetet: Utredningar m. m. ( +726 000 
kr.). 

4. Överföring av 3 tjänster - 1 tjänst som avdelningsdirektör och 2 
tjänster som förste byråsekreterare - från reservationsanslaget Peda
gogiskt utvecklingsarbete m. m. vid universitet och högskolor ( +210 000 
kr.). 

5. Omvandling av den centrala antagningsenheten inom ämbetets 
administrativa byrå till en självständig byrå under ledning av en byrå
chef, som tillika skall vara ordförande i en föreslagen antagningsnämnd 
vid ämbetet. 

6. Ytterligare medel för ämbetets informationsverksamhet ( +480 000 
kr.) samt en engångsanvisning för anskaffande av bl. a. offsctanlägg
ning och plockningsapparat ( + 138 000 kr.). 

Föredraganden 

Under förevarande anslag beräknar jag för nästa budgetår medel bl. a. 
för den nyinrättade enheten för pedagogiskt utveeklingsarbete. Medel 
för motsvarande ändamål har för innevarande budgetår beräknats un
der reservationsanslaget Pedagogiskt utvecklingsarbete m. m. vid uni
versitet och högskolor. 

Vidare har jag beaktat medelsbehovet för en tjänst som avdelnings
direktör vid administrativa byrån avsedd för verksamheten med central 
antagning av studerande. Frågan om den föreslagna antagningsnämnden 
vid ämbetet bör tas upp i samband med förslag om proposition till riks
dagen med anledning av kompetensutredningens betänkande (5). 

Visst medelsbehov för ökad informationsverksamhet har beaktats (6). 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 
att till Universitetskanslersämbetet: Förvaltningskostnader för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 10 110 000 kr. 
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E 2. Universitetskanslersämbetet: Utredningar m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1097419 
1475 000 
1575 000 

Reservation 

278 

346 860 

Från anslaget bestrids kostnader för experter och tillfällig personal 
m. m., reseersättningar, publikationstryck och övriga expenser som 
hänger samman med utredningar inom ämbetets verksamhetsområde. 
Anslaget tillförs medel som inflyter vid försäljning av publikationer som 

bekostas från anslaget. 

Universitetskanslersämbetet 

I. överföring av kostnader för personal m. m. till anslaget Universi
tctskanslersämbetet: Förvaltningskostnader (-734 000 kr.). 

2. Medelsanvisning för registrering av studerande och studieresultat 
( + 150 000 kr.). 

Föredraganden 

Vid min beräkning av förevarande anslag har jag riiknat med viss 
förstärkning av medlen för registrering av studerande och studieresultat 
( + 100 000 kr.). Anslaget bör således ökas med 100 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Universitetskanslersämbetet: Utredningar m. m. för budget

året 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 1 575 000 kr. 

E 3. Utrustningsnämnden för universitet och högskolor 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 

1972/73 Förslag 

1500927 

1769000 
2 363 000 

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor har till uppgift att 

utrusta universiteten m. fl. läroanstalter och de övriga institutioner som 
Kungl. Maj:t bestämmer. Kungl. Maj:t har den 15 maj 1959 utfärdat 
instruktion för nämnden (ändrad senast den 15 juli 1971). Nämnden 
svarar även för anskaffning av viss apparatur åt de statliga forsknings
råden samt bistår universitetskanslcrsiimbetet och lokal- och utrust
ningsprogramkommitteerna för universitet och högskolor vid planering 

av utrustning. 
Nämnden svarar även för effektivering och samordning av upphand

ling inom universitets- och lärarutbildningssektorerna. 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Nämnden Föredraganden 

Personal 
Handläggande personal 9 +4 +2 
övrig personal 23 +4 +I 

32 +8 +3 
Anslag 
Lönekostnader 1407000 +759 000 +482 000 
Sjukvård 2 900 + 600 + 600 
Reseersättningar 61 000 + 19 000 + 11 000 
Lokalkostnader 213 000 + 86 000 + 86 000 
Expenser 85100 + 24 400 + 14 400 

därav engångsutgifter 4 000 +6000 -4000 

1769000 +889000 +594 000 

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor 

1. Löne- och prisomräkning 265 000 kr. 

2. Tjänst som assistent och sekreterare ( +42 000 kr.). 
3. Indragning av en tjänst i befordringsgång vid nämndens kameral

sektion samtidigt med ökning av medel för anställning av extra per
sonal (-10 000 kr.). 

4. Lönekostnader för tjänsterna som överdirektör (Kungl. Maj:ts 

beslut den 30 juni 1971) samt assistent och sekreterare till överdirektörcn 

(+161000 kr.). 

5. Lönekostnader för 5 tjänster som f. n. bekostas från utbildnings

departementets kommitteanslag ( +314 000 kr.). 

6. Ersättning för konsultuppdrag ( +20 000 kr.). 

Föredraganden 

Utrustningsnämndens upphandlingsverksamhet har ökat betydligt 
under senare år. Under innevarande budgetår har vid nämnden genom 
beslut den 30 juni 1971 inrättats en extra tjänst som överdirektör och 

ordförande i nämnden. För nästa budgetår beräknar jag medel för denna 
tjänst samt medel för en tjänst som assistent och sekreterare till över
direktören (4). 

Vidare bör inrättas en extra ordinarie byråchefstjänst i stället för en 
arvodestjänst för vilken kostnaderna innevarande budgetår bestrids från 

utbildningsdepartementets kommitteanslag (5). Från detta anslag be

kostas ytterligare vissa tjänster vid nämnden. Departementschefen har 

vid sin beräkning av kommitteanslaget beaktat medclsbehovet för dessa 
tjänster även för nästa budgetår. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen att 

1) bemyndiga Kungl. Maj:t att vid utrustningsniimndcn för uni

versitet och högskolor inrätta en tjänst som byråchef i Ce 1, 

2)till Utrustningsnämnden för universitet och högskolor för bud

getåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 2 363 000 kr. 

Ea 



Prop. 1972: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 280 

E 4. Nämnden för socionomutbildning 

1972/73 Förslag 1214 000 

Nämnden för socionomutbildning inrättades den 1 juli 1971. Den har 
bl. a. att se till att planerna över studiegången ges likvärdig utformning 
vid samtliga socialhögskolor och att anskaffningen av praktikplatser 

samordnas. Vidare skall nämnden svara för antagning av studerande 
vid socialhögskolorna samt avge förslag till anslagsframställningar av
seende socialhögskolorna och nämnden. 

1971/721 Beräknad ändring 1972173 

Personal 
Handläggande personal 
övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav för automatisk data
behandling 

5 
5 

10 

613 000 
2 000 

27 000 
130 000 

84 000 

856 000 

1 Under förslagsanslaget E 30. Socialhögskolorna. 

Nämnden för socionomutbildning 

Nämnden 

+4f +3 
+7 

+s20 ooo 
of. 

+ 3 000 
+ 5 000 
+114 000 

+100 000 

+642 000 

Nämndens förslag om tjänster m. m. innebär i korthet. 
1. Löne- och prisomräkning 106 000 kr. 
2. 1 tjänst som avdelningsdirektör i B 6 ( + 94 000 kr.). 

Föredraganden 

+3 

+3 

+236 000 
of. 

+ 3 000 
+ 5 000 
+114 000 

+100 000 

+358 000 

3. ökad medelsanvisning för helårsanställd personal (3 tjänster som 
byråassistent och 1 tjänst som kansliskrivare) ( + 191 000 kr.). 

4. ökad medelsanvisning för arvodering av experter ( + 120 000 kr.). 

5. ökad medelsanvisning för extra vaktmästar- och biträdespersonal 

(+ 73 000 kr.). 
6. Indragning av medel till arvoden vid inträdesprov (-42 000 kr.). 

Föredraganden 

Statsmakterna beslutade år 1971 (prop. 1971:36, UbU 1971:11, rskr 
1971: 136) om vissa förändringar i fråga om ledningen av socialhögsko
lorna. Genom beslutet ombildades samarbetsnämnden för socialhögsko
lorna till nämnden för socionomutbildning. Nämndens sammansättning 
ändrades och den fick nya arbetsuppgifter och ökade befogenheter. 

Med hänsyn till dessa förändringar finner jag det ändamålsenligt att 

medel för nämndens verksamhet budgetåret 1972/73 anvisas under ett 
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särskilt riksstatsanslag i stället för som för innevarande budgetår under 
anslaget till socialhögskolorna. 

På grund av ökade arbetsuppgifter vid nämnden bör den ges vissa 
resursförstärkningar. För ledningen av arbetet vid nämndens kansli har 
Kungl. Maj:t genom beslut den 17 december 1971 inrättat en extra 
ordinarie tjänst som avdelningsdirektör. Jag beräknar nu medel för 
denna tjänst (+94 000 kr.). Utöver ökningar av automatisk natur räk
nar jag under anslaget ytterligare medel för extra personal m. m. 
( + 100 000 kr.) samt för automatisk databehandling vid antagnings

arbetet ( + 100 000 kr.). 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 
att till Nämnden för socionomutbildning för budgetåret 1972/73 

anvisa ett förslagsanslag av 1 214 000 kr. 
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b) universiteten m. m. 

Vissa gemensamma frågor 

Universitetskanslersämbetet 

I sina förslag till anslagsäskanden för budgetåret 1972/73 (samman
fattande del Högre utbildning och forskning, publicerad som nr 12 

i universitetskanslersämbetets skriftserie) tar ämbetet inledningsvis upp 
vissa kvantitativa och kvalitativa frågor. 

Ämbetet framhåller att den k van t it a t i va ut ve c k I in g e n 
(s. 8) på ett mera markant sätt kommit att skilja sig från de kalkyler 
beträffande tillströmningen som presenterades i fjolårets anslagsfram
ställning. Nettoantalet nyinskrivna studerande hösten 1970 blev avsevärt 
mindre än det kalkylerade. Vidare sjönk andelen nyinskrivna vid mate
matisk-naturvetenskaplig fakultet tämligen kraftigt i förhållande till den 
beräknade. I de på grundval av gjorda erfarenheter framräknade prog
noserna har en stabilisering av talen för tillströmningen till de fria fakul
teterna förutsetts. Ämbetet räknar nu med en total studerandetillström

ning läsåret 1975/76 med ca 27 000, varav ca 20 000 till de fria fakul
teterna. Antalet närvarande studerande, som budgetåret 1970/71 beräk
nades uppgå till totalt ca 121 000, väntas budgetåret 1975/76 ha ökat till 
ca 123 000, varav ca 81 000 vid de fria fakulteterna. Antalet examine
rade på grundexamensnivå, som 1970/71 uppgick till knappt 15 000, be
räknas läsåret 1975/76 uppgå till drygt 21 000. 

Ämbetet framhåller att de kvantitativa problemen hittills dominerat 
debatten medan frågor rörande utbildningens och forskningens kvalitet 
ofta inte blivit tillräckligt observerade. Ansträngningarna behöver nu 
koncentreras på att skapa en studieorganisation och en inlärningsmiljö 
som är elastisk nog att möta hårda fordringar och snabba förändringar 
i fråga om utbildningens innehåll och uppläggning och som själv in
bjuder till nyskapelser. 

Den debatt som under den senaste tiden förts om de kvalitativa pro

blemen har stärkt ämbetet i övertygelsen att betydande insatser måste 
göras för att höja effektiviteten i utbildningen. För att uppnå detta 
syfte är det, framhåller ämbetet, nödvändigt att kraftigt förstärka re
surserna för vissa ändamål. I första hand gäller detta universitetens 
och högskolornas basorganisation. Det blir alltmer angeläget att för

stärka effekten av resurstillskott genom att rationalisera verksamheten, 
dvs. höja dess produktivitet i skilda avseenden. 

Ämbetets framställning rörande den g r u n d I ä g g a n d e u t b i I d -
ni n gen vid universitet och högskolor omfattar bl. a. avsnitt om studie-
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och yrkesvägledning, översyn av studieordningen vid filosofisk fakultet, 

yrkesinriktning av utbildningen samt geografisk spridning av universi

tetsutbildningen. 
Universitetskanslersämbetet framhåller att målet för studievägled

ningen (s. 25) inom universitetssektorn är att ge de studerande underlag 

för studievalet med beaktande av såväl deras förutsättningar och intres
sen som bedömningar av arbetsmarknadsutvecklingen. Studievägledning

en bör också innefatta hjälp åt de studerande i fråga om uppläggning 

och genomförande av studierna. Ämbetet framhäver behovet av resurser 
för studievägledning för att möjliggöra en uppsökande verksamhet till 

stöd för studerande som av olika skäl kommit efter. En aktiv och upp

sökande studievägledning måste, framhåller ämbetet, också kunna inne

fatta avrådning från tillämnade studier. 

Ämbetet lägger fram ett treårsprogram för utbyggnad av studieväg

ledningen vid universitet och högskolor. Programmet innebär att de 

nuvarande resurserna - ca 6, 7 milj. kr. vid förvaltningarna och på 

institutions- och sektionsnivåerna - förstärks med 2,7 milj. kr. varje 

budgetår fram t. o. m. budgetåret 1974/75. 
Sveriges akademikers centralorganisation har kommit in med en skri

velse rörande studie- och yrkesvägledning vid universiteten m. m. 

Ämbetet berör i detta sammanhang även de handikappade studeran

denas situation (s. 27). Dessa studerande kan nu få bidrag till stödunder

visning och särskild handledning från anslagen till avlöningar till lärar

personal. Ämbetet bedömer den gällande normen för beräkning av detta 

stöd vara alltför begränsad och dessutom opraktisk. Ämbetet föreslår 

därför att ifrågavarande kostnader skall få bestridas från fakulteternas 

avlöningsanslag med skäligt belopp efter prövning av den lokala universi
tetsmyndigheten. 

Ämbetet lägger fram ett handlingsprogram för pedagogiskt utveck

lingsarbete, omfattande bl. a. särskild pedagogisk försöksvcrksamhet vid 
vissa institutioner samt utbildning av lärare och övrig personal inom 
universitetsorganisationen. Det i handlingsprogrammet angivna målet 
för lärarfortbildningen är att inom en femårsperiod genomföra bl. a. 

en pedagogisk grundutbildning för samtliga lärare vid universiteten och 

högskolorna. Kostnaderna för lärarfortbildning beräknas budgetåret 

1972/73 uppgå till ca 3 milj. kr. vartill kommer kostnader för ersätt

ning för mistade avlöningsförrnåner, vilka kan uppskattas till ca 5,1 

milj. kr. 

I fråga om 1969 års studieordning vid de filosof i ska fakulteterna (s. 

29-32) redovisar ämbetet sitt arbete med översyn inom enskilda ämnes

områden och av utbildningslinjer. Ämbetet nämner därvid bl. a. att 

man överväger att söka få till stånd en ospärrad studiekurs avseende 
den andra terminens studier j psykologi, som avses bygga på den be

fintliga ospärrade 20-poängskursen. Ämbetet föreslår vidare att utbild-
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ningsorganisationen kompletteras med en ny utbildningslinje, vilken i 
första avdelningen skulle omfatta studiekurser om 20 poäng i vartdera 
av ämnesområdena matematik och fysik och i andra avdelningen studie
kurs om 40 poäng inom något av ämnesområdena kemi och maskin
teknik. 

Ämbetet har i december 1971 redovisat erfarenheterna av 1969 års 
studieordning under läsåret 1970/71. 

Universitetskanslersämbetet erinrar i sin anslagsframställning om att 
statsmakterna i de senaste årens reformarbete slagit fast att den efter

gymnasiala utbildningen skall vara yrkesinriktad. För planeringsarbetet 
betyder detta praktiska omställningsproblem. Ämbetet betonar att en 
starkt framträdande anledning till de högskolutbildades svårigheter vid 

utträdet på arbetsmarknaden utgörs av den bristande beredskapen inför 
övergången till den första egentliga yrkesverksamheten. En av de vik
tigaste uppgifterna i planeringsarbetet är därför att stärka de yrkes
förberedande inslagen i utbildningen. 

Sedan läsåret 1969/70 anordnas yrkesinriktade studiekurser vid uni
versitetens filosofiska fakulteter. Under budgetåret 1971/72 beräknas 
sådana kurser kunna anordnas för drygt 4 000 studerande. Enligt univer
sitetskanslersämbetets mening är det ytterst angeläget att antalet utbild
ningsplatser vid de yrkesinriktade studiekurserna ökas kraftigt. Dessa 
kurser är enligt ämbetet ett första steg i förändringen av utbildningens 
struktur. 

Som ett led i regionalpolitiken har, framhåller ämbetet, ett målmed
vetet arbete inletts i fråga om den högre utbildningens lokalisering (s. 34) 

till nya områden. Ämbetet erinrar dlirvid om den försöksverksamhet 
med systematiserad decentraliserad universitetsutbildning som påbörja
des läsåret 1970/71 samt om riksdagens beslut år 1971 om högre teknisk 
utbildning och forskning i Luleå och om en bibliotekshögskola i Borås. 

Ämbetet framhåller att det är viktigt att de studerande vid universi
tetsfilialerna och vid högskolenheten i Linköping erbjuds ett rikhaltigt 

urval av studiekurser. En utbyggnad av filialerna och enheten bör enligt 
ämbetets mening de närmaste åren i huvudsak koncentreras till studie
kurser inom naturvetenskapliga ämnesområden. Därigenom skulle en 

önskad stimulans till ökad tillströmning av studerande till matematisk
naturvetenskaplig utbildning kunna uppnås. Ämbetets förslag rörande 

den fortsatta utbyggnaden av universitetsfilialerna och högskolenheten 
budgetåret 1972/73 framgår av följande sammanställning. 

Arnnesområde Antal årsstudieplatser 

Linköping Karlstad Växjö Örebro 

Kemi40 p 481 24 24 241 

Biologi 40 p 242 

Fysik 40 p 1201 241 24 721 
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Matematisk 
statistik 40 p 
Informations
behandling (ADB) 40 p 
Psykologi 40 p 

x• 
x• 
X 

X X 

x• x• 

1 Finns redan på orten till det antal årsstudieplatser som anges. 
• Tidigare beslutad. 

x• 
X 
X 
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• Under förutsättning att datamaskinterminal kan inrättas eller tillgång till 
datamaskin kan ordnas på annat sätt. 

Universitetskanslersämbetet poängterar att en resursutbyggnad för 
f o r s k a r u t b i I d n in g e n (s. 42) med nödvändighet måste ske 
successivt med hänsyn till personella och finansiella tillgångar. Ämbetets 

förslag på detta område omfattar anslagsförstärkningar för budgetåret 
1972/73 med sammanlagt ca 12 milj. kr. Förslagets tyngdpunkt ligger 

på de filosofiska fakulteterna. 
Ämbetet lägger fram förslag om ändrade principer för lärarkrafttill

delning för forskarutbildning vid de filosofiska fakulteterna. Vid genom
förande av detta system, som dels beaktar handledningens centrala roll 
i forskarutbildningen, dels ger bättre möjligheter än f. n. att disponera 
de tillgängliga lärarkrafterna för såväl undervisning som handledning allt 
efter behov, blir det möjligt för statsmakterna och de planerande orga
nen att göra resursmässigt bestämbara avvägningar mellan forskarutbild
ningens behov och andra ändamål. Ämbetet avser att i samband med 
anslagsframställningen för budgetåret 1973/74 redovisa normer för om
fattningen av lärarkrafterna i relation till antalet studerande. 

Det nya systemet utgår från att forskarutbildningen i princip skall 

vara tillförsäkrad en undervisnings- och handlcdningskapacitet som mot
svarar dels tjänstgöringsskyldighetcn för befintliga tjänster som profes
sor, biträdande professor, docent och forskarassistent, dels de resurser 
som anvisas under anslaget Särskilda åtgärder för forskarutbildning, dels 
de resurser som tilldelas för forskarutbildning på grundval av organisa
tionsplaner (motsv.). Reformen kan sägas innebära att innehavarna av 
de nämnda tjänsterna beräkningsmässigt »lyfts» till forskarutbildningen 
varvid resurserna för den grundläggande utbildningen förstärks med ca 
5 milj. kr. i syfte att där behålla en i princip oförändrad undervisnings
standard. 

De medel som hittills anvisats under anslaget Särskilda åtgärder för 

forskarutbildning och de medel som anvisats inom ramen för univer

sitetsautomatiken bör föras samman fakultctsvis och ställas till läro
anstalternas disposition för forskarutbildning. Inom ramen för dessa 
medel bör konsistorierna få möjlighet att i princip inrätta samtliga typer 
av tjänster. 

Ämbetet anser att det bör vara möjligt för professor och biträdande 
professor att fullgöra hela undervisningsskyldighcten i form av hand
ledning. Ämbetet finner det angeläget att man ökar smidigheten i resurs-
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användningen också inom andra fakulteter än de filosofiska. Även vid 
dessa fakulteter bör bl. a. medel motsvarande dem som f. n. anvisas 
under anslaget Särskilda åtgärder för forskarutbildning fr. o. m. budget
året 1972/73 anvisas som särskilda delposter för forskarutbildning under 
resp. kursanslag. 

Universitetskanslersämbetet tar vidare upp frågor rörande samverkan 
i forskarutbildning och forskning (s. 49). Ämbetet föreslår att de medel 
som flyter in genom uppdragsverksamhet skall kunna användas även för 

vissa andra ändamål än sådana som f. n. får belasta driftkostnads- och 
bokinköpsanslagen. 

Ämbetet finner att det bör vara möjligt att i ökad utsträckning ut
nyttja resurser utanför universitetsorganisationen i forskarutbildningen. 
Ämbetet föreslår därför att möjlighet skapas för konsistorierna att med
dela arvodesuppdrag som professor på deltid, detta i syfte att knyta kva
lificerade forskningshandledare verksamma utanför univcrsitetsorganisa
tionen till universitetsväsendet. Kostnaderna härför avses bestridas från 
de medel som föreslås bli ställda till läroanstalternas förfogande för 

forskarutbildning. 
Ämbetet anser att betydande förstärkningar av drift kos t n ad s

a n s l ag c n är utomordentligt angelägna för att de för universitetens 

och högskolornas verksamhet nödvändiga basfunktioner skall konsolide
ras. Som särskilda skäl för förstärkning av driftkostnadsanslagen fram
håller ämbetet bl. a. det ökade antalet studerande inom grundutbildning
en, den vidgade verksamheten vid universitetsfilialerna, införandet av 
yrkesinriktade studiekurser samt önskvärdheten av att i största möjligt 
utsträckning befria amanuens- och assistentpersonalen från administra
tiva rutingöromål. Ämbetet föreslår vidare att bl. a. medel för att täcka 
kostnader för sjukvård, reseersättningar, telegram, telefon, ersättning till 
arbetare vid de botaniska trädgårdarna i Uppsala och Lund samt renhåll
ning och städning fr. o. m. nästa budgetår beräknas under driftkostnads
anslagen. Medel för dessa ändamål beräknas f. n. under anslaget Uni
versiteten m. m.: Gemensamma driftkostnader. 

Statens humanistiska forskningsråd och konsistoriet vid universitetet 
i Uppsala har anhållit att medel till tryckning av doktorsavhandlingar 

anvisas under ett särskilt förslagsanslag. 
Universitetskanslersämbetet anser att en fortsatt ö ve r för in g av 

b e s I utan d er ätt till de lokala universitetsmyndigheterna är av 
grundläggande betydelse för effektiviteten i vid mening i utbildnings
och forskningsorganisationen. Ämbetet framhåller att en decentralise
ring av beslutanderätt måste innefatta inte bara formella och praktiskt 
administrativa förändringar utan också ett faktiskt överförande av eko
nomisk rörelsefrihet och ekonomiskt ansvar. Deccntraliseringsfrågorna 
är därför på en rad punkter knutna till reformarbetet på det anslags
tekniska området, vars mål är ett programbudgetorienterat anslags-
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system. Ämbetet påpekar att frågor som avser formulering av mål för 
forskning och utbildning måste ges hög prioritet. Genom bl. a. de mål 
som formuleras anger statsmakterna inriktningen av verksamheten. Det 
är genom att jämföra prestationerna med de uppställda målen som de 
ansvariga organen skall få en uppfattning om effektiviteten i verksam
heten. 

I fråga om försöksverksamheten med nya former för samarbete mel
lan studerande, lärare och övrig personal bedömer ämbetet det som 
möjligt att avge ett samlat förslag till reformering av berörda bestämmel
ser tidigast sommaren 1972. Detta innebär att ändringar i universitcts

stadgan m. m. inte torde kunna träda i kraft förrän vid ingången av 
budgetåret 1973/74. 

I n f o r m a t i o n o c h p e r s o n a 1 u t b i 1 d n i n g utgör högt prio
riterade områden i ämbetets anslagsframställning. Anslagen för detta 
ändamål föreslås öka med sammanlagt 1,75 milj. kr. 

Föredraganden 

De senaste åren har på den högre utbildningens område kännetecknats 
av en omfattande reformverksamhet. Såväl den grundläggande utbild
ningen som forskarutbildningen vid bl. a. de filosofiska fakulteterna har 
undergått genomgripande förändringar (jfr prop. 1969: 4, SU 1969: 34, 

rskr 1969: 101 samt prop. 1969: 31, SU 1969: 93, rskr 1969: 222 och 2LU 
1969: 55, rskr 1969: 223). Utbyggnaden av de spärrade utbildningarna 
har fortsatt. Vidare har utbildningsorganisationen utanför universitets
orterna förstärkts. 

En översyn av hela det eftergymnasiala U:tbildningssystemets omfatt
ning och struktur pågår inom 1968 års utbildningsutredning (U 68). Ut
redningen väntas lägga fram sitt huvudbetiinkande niista budgetår. 

Jag vill inledningsvis ta upp v i s s a k v a n t i t a t i v a f r å g o r rö
rande den högre utbildningen. 

Antalet närvarande studerande vid universitet och högskolor har totalt 
sett inte förändrats avsevärt under det senaste året. I fråga om till
strömningen av studerande har dock en omsvängning skett. Antalet ny
inskrivna vid universitet och högskolor, vilket ökade snabbt under hela 
1960-talet, har de senaste åren visat en tendens att minska. Det totala 

antalet nyinskrivna läsåret 1970/71 var i huvudsak oförändrat jämfört 
med närmast föregående läsår. En förskjutning av nyinskrivningarna 
från höst- till vårtermin ägde dock rum. Antalet nyinskrivna studerande 

vid de fria fakulteterna höstterminen 1971 motsvarar endast ca 80 % av 
antalet föregående hösttermin. Med hänsyn till de nämnda tendenserna 
till ökad vårinskrivning och till att tidigare tillströmningsökningar ännu 
inte helt slagit igenom i alla årskurser bör man f. n. inte räkna med 
någon minskning av totalantalet närvarande studerande vid universitet 
och högskolor. 
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Nedgången i tillströmningen av studerande hänför sig n~istan helt till 
de filosofiska fakulteterna. Minskningen vid dessa fakulteter uppgår till 
närmare 25 % jämfört med höstterminen 1970. Antalet nybörjarplatser 
vid spärrade utbildningsvägar inom andra fakulteter och högskolor fort
sätter emellertid att öka - innevarande budgetår med ca 470 - som 
en följd av tidigare beslut. Även antalet platser inom de spärrade ämnes
områdena vid matematisk-naturvetenskaplig fakultet ökar. Härvid för

skjuts tyngdpunkten från de ospärrade ämnesområdena, där utbildningen 
är relativt billig, mot de spärrade mera resurskrävande ämnesområdena. 

Utbyggnaden av de spärrade utbildningsvägarna avses fortsätta under 
nästa budgetår. I enlighet med statsmakternas beslut år 1969 (prop. 
1969: 137, SU 1969: 187, rskr 1969: 421) och år 1970 (prop. 1970: 122, 
SU 1970: 135, rskr 1970: 309) tillkommer 50 utbildningsplatser för läkar
utbildning och 60 platser för tandläkarutbildning i Stockholm nästa bud
getår. Civilingenjörsutbildningen vid högskolcnheten i Luleå kommer 
enligt statsmakternas beslut förra året (prop. 1971: 59, UbU 1971: 17, 
rskr 1971: 174) att öka med 50 nybörjarplatser nästa budgetår, samtidigt 
som motsvarande utbildning vid universitetet i Uppsala föreslås få ytter

ligare 30 nybörjarplatser. Dessutom föreslås utbildningskapaciteten inom 
socionomutbildningen öka med 90 intagningsplatser. 

De nämnda kapacitetsökningarna utgör led i en strävan att förbättra 
balansen inom det eftergymnasiala utbildningssystemet. Jag finner det 
angefaget att ytterligare åtgärder av detta slag vidtas i de fall det finns 
förutsättningar att till rimlig kostnad öka intagningskapaciteten vid spär
rade utbi!dningsviigar. Detta bör kunna ske även under löpande bud
getår. Sådana åtgärder kan medföra högre kostnader ~in vad som i det 
följande beräknas under de förslagsvis betecknade avlöningsanslagen till 
liirarpersonal för budgetåret 1972/73. 

Jag går nu över till att behandla vissa kvalitativa förändringar inom 
den g r u n d 1 ä g g a n d e u t b i l d n i n g e n. 

Utbyggnaden av den högre utbildningen har under senare år i väsent
lig utsträckning ägt rum utanför de traditionella universitetsorterna. I 
prop. J 971: l (bil. 10 s. 248) framhöll jag att den fortsatta utbyggnad 
av det eftergymnasiala utbildningsväsendet som kan komma till stånd 

under 1970-talct bör förläggas i första hand till orter utanför storstads
regionerna. 

Universitetskanslersämbetet återkommer i årets anslagsframstiillning i 
huvudsak med det program för utbyggnad av universitets/ilialerna och 
den filosofiska fakulteten i Linköping, som presenterades i ämbetets 
anslagsframställning för innevarande budgetår. Detta program omfat
tade bl. a. utbildning i fysik, kemi och biologi vid universitetsfilialerna i 
Karlstad och Växjö. U 68 väntas lägga fram förslag rörande bl. a. dimen
sionering och lokalisering av den högre utbildningen nästa budgetår. 
Med hänsyn härtill är jag inte beredd att nu ta ställning till ämbetets 
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förslag om studiekurser inom de nämnda laborativa ämnesområdena i 
Karlstad och Växjö. 

En viss breddning av utbildningsprogrammet vid filialerna och i Lin
köping bör dock komma till stånd nästa budgetår. 

Jag avser sålunda att i annat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att 
studiekurser i matematisk statistik skall få anordnas i Karlstad och 
Växjö samt att studiekurser om högst 40 poäng i psykologi skall få an
ordnas i Linköping och Örebro. Jag utgår från att denna utbildning i 
psykologi inte får laborativ inriktning, varför någon intagningsbegräns

ning inte behövs. 

Vid min anmälan av Vissa gemensamma frågor rörande universiteten 
m. m. i prop. 1971: I (bil. 10 s. 249) framhöll jag att man vid utbyggna

den av universitetsfilialerna och den filosofiska fakulteten i Linköping 
så långt möjligt bör samordna resurserna för utbildning i filosofiska 

ämnen med annan högre utbildning på resp. ort. Jag förutsätter att 
sådan samordning kommer till stånd i fråga om bl. a. personal och 
lokaler för utbildningen i psykologi vid universitetsfilialen och social

högskolan i Örebro. 

Jag vill vidare erinra om vad departementschefen har anfört i det fö

regående i fråga om kombinationsutbildningar vid sin anmälan av an
slaget Bidrag till driften av gymnasieskolor. 

Under avlöningsanslagen till de filosofiska fakulteterna beräknar jag 
i det följande, inom ramen för universitetsautomatiken, sammanlagt 
ca 138 milj. kr. för grundläggande utbildning. Behovet av lärarkraf
ter för utbildningen vid de filosofiska fakulteterna har under senare 
år varit svårt att beräkna på förhand, främst på grund av stora varia
tioner i tillströmningen av studerande. Med hänsyn härtill är det ange
läget att universitetskanslersämbetet iakttar stor återhällsamhct vid till

delningen av lärarkrafter inom ramen för universitetsautomatiken. 

Kungl. Maj:t inhämtade år 1966 (prop. 1966: 1 bil. 10, SU 1966: 42, 
rskr 1966: 125) riksdagens bemyndigande att försöksvis inrätta särskilda 
arvodestjänster som speciallärare. Innehavarna av sådana tjänster skall 
meddela s. k. lektorsundervisning i de ämnen vid filosofisk fakultet där 
lärarbristen är särskilt kännbar. Till speciallärare får komma i fråga 
endast personer som är yrkesverksamma utanför universitet och hög
skolor. Universitetskanslersämbctet har nu lämnat en redogörelse för 
försöksverksamhcten. Ämbetet anser att speciallärartjänsterna ger möj
lighet att till universitetsorganisationen fastare knyta personer, som har 

erfarenhet från verksamhet utanför universitet och högskolor. Sådan 
erfarenhet krävs för undervisning inom bl. a. de yrkesinriktade studie
kurserna. Ämbetet föreslår att konsistorierna nu får möjlighet att in
rätta speciallärartjänster för utbildning inom samtliga ämnesområden 
vid de filosofiska fakulteterna. 

Arvodestjänsterna som speciallärare fyller enligt min mening en viktig 
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funktion när det gäller att rekrytera personer verksamma utanför uni
versitetsorganisationen för att meddela undervisning för vilken praktisk 
erfarenhet är särskilt värdefull. Konsistorierna bör därför få inrätta 
arvodestjänster som speciallärare för utbildning inom vissa samhälls
vetenskapliga och tekniska ämnesområden vid filosofisk fakultet. Vida

re bör denna tjänstetyp kunna komma i fråga för utbildning inom 
yrkesinriktade studiekurser. Kostnaderna för dessa tjänster bestrids inom 
ramen för universitetsautomatiken. Det ankommer på Kungl. Maj:t att 
meddela de bestämmelser som behövs. Jag kommer i det följande, vid 
min anmälan av anslaget till socialhögskolorna, att förorda att arvodes
tjänst som speciallärare får inrättas även för utbildning inom vissa 
ämnesområden vid dessa högskolor. 

Den fortlöpande omdaningen och utbyggnaden av universitet och hög
skolor ställer krav på ökade kunskaper om mål, metoder och resultat 
inom utbildningen. Jag räknar därför med en fortsatt förstärkning av 
anslaget till pedagogiskt utvecklingsarbete m. m. Jag kommer i det föl
jande att förorda att detta anslag för nästa budgetår räknas upp till ca 
8,8 milj. kr. 

Universitetskanslersämbetet har redovisat erfarenheterna av 1969 års 

studieordning vid de filosofiska fakulteterna efter två år. I några viktiga 
avseenden har denna redovisning andra utgångspunkter än den redovis
ning av det första årets erfarenheter av 1969 års studieordning ämbetet 
publicerade hösten 1970 (jfr prop. 1971: 1 bil. 10 s. 250, 252). Sålunda 
baseras rapporteringen av de kvantitativa studieresultaten på en annan 
typ av uppgifter än förra året. Vidare tillkommer en rad osäkerhets
moment genom att redovisningen omfattar mer än en inskrivningsår
gång. 

I fråga om studieresultat i enskilda studiekurser under läsåret 1970/71 
uppvisar materialet inga större skillnader jlimfört med redovisningen för 
läsåret 1969/70. Variationerna mellan ämnesområden och inom ett och 
samma ämnesområde mellan olika studieorter är stora även under läsåret 
1970/71. Jag vill i anledning härav erinra om att det åligger myndig
heterna att, om de faktiska studietiderna inte motsvarar de angivna rikt
linjerna, vidta åtgärder för att man skall komma till rätta med detta 
förhållande, t. ex. genom att göra förändringar i studieplaner eller i 

utbildningens uppläggning. Det av universitetskanslersämbetet redovi

sade materialet bör diirvid kunna tjäna som underlag för i första hand 
utbildningsnämndernas överväganden och åtgärder. 

I sin redovisning presenterar ämbetet ett handlingsprogram avseende 

1969 års studieordning vid de filosofiska fakulteterna. Inom ramen för 
detta program avser ämbetet att lägga fram förslag om en begränsad 
översyn av kungörelsen om utbildning vid de filosofiska fakulteterna. 
översynen avses bl. a. innebära viss skärpning av bestämmelserna om 

rätten till övergång från en studiekurs till nästa, s. k. tröskelprövning, i 
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förening med en begränsning av avstängningsprövningen till att avse ett 
tillfälle under studiegången. Programmet omfattar vidare bl. a. översyn 
av de allmänna utbildningslinjerna och av studiekurser, individualisering 
av utbildningen och förstärkt studievägledning. 

Även i sin anslagsframställning berör ämbetet möjligheterna att suc
cessivt förändra utbildningssystemet i riktning mot att de nuvarande reg
lerna om avstängning ersätts med en utbyggd, aktiv och individuell råd
givning och vägledning. En förutsättning härför är enligt ämbetet att 

studievägledningen ges väsentligt förstärkta resurser. 
I samband med genomförandet av 1969 års studieordning har resur

serna för studievägledning vid universiteten kraftigt förstärkts. Jag vill i 
detta sammanhang erinra om att departementschefen i det föregående 
räknat medel för en betydande förstärkning av resurserna för studie
och yrkesvägledningen inom gymnasieskolan. Jag kommer i det följande 
att föreslå viss ytterligare förstärkning av studievägledningsorganisatio

nen vid universitetsförvaltningarna. 
I sin rapport om den nya studieordningen framhåller ämbetet att det 

ännu inte är möjligt att göra någon sammanfattande bedömning av hur 
systemet fungerat. Jag delar denna uppfattning. Enligt min mening bör 
man avvakta ytterligare erfarenheter innan man överväger att vidta 
v~isentliga förändringar i systemet. 

Ämbetet har i sin anslagsframställning föreslagit att de allmänna ut
bildningslinjerna kompletteras med en ny linje, som i första avdelningen 
omfattar studiekurser om 20 poäng inom vart och ett av ämnesområ
dena matematik och fysik. Utbildningslinjens andra avdelning föreslås 
omfatta studiekurser i bl. a. kemi. 

Tillströmningen av studerande till matematisk-naturvetenskaplig fa
kultet har minskat påtagligt. Enligt min mening hfoger detta samman 
med bl. a. de f. n. mindre goda studieresultaten i matematik. Jag anser 
det angeläget att åtgärder vidtas som kan motverka denna utveckling. 
En sädan atgärd är att utbildning i matematik och fysik integreras i en 
studiekurs om 40 poäng. Jag avser :::tt i annat sammanhang föreslå 
Kungl. Maj: t att komplettera systemet aY allmlinna utbildningslinjer med 
en utbildningslinje som inleds med en integrerad studiekurs av angivet 
slag. 

Statsmakterna fattade förra året beslut om införande av tekniska 
studiekurser vid filosofisk fakultet (prop. 1971: 1 bil. 10 s. 251, UbU 
1971: 3, rskr 1971: 84). Ämbetet har nu i särskild skrivelse föreslagit att 
ytterligare studiekurser inom tekniska ämnesområden inriittas vid filoso-

. fisk fakultet. Beredningen av denna fråga är ännu inte avslutad. Jag av

ser att senare återkomma till Kungl. Maj:t med förslag härvidlag. Det 

ankommer på Kungl. Maj:t att besluta om inrättande av studiekurser vid 
filosofisk fakultet. 

Universitetskanslcrsämbetet för fram förslag om förstärkning av 
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res u r ser n a för forskar ut bildning. Förslaget avses utgöra 
ett led i fullföljandet av 1969 års forskarutbildningsreform. Ämbetets 
förslag gäller bl. a. en allmän förstärkning av forskarutbildningsresur

serna vid de filosofiska fakulteterna med ca 5, 1 milj. kr., kombinerad 
med en omläggning av principerna för tilldelning av lärarkrafter för 
denna utbildning. Till viss del berör omläggningen även andra fakulteter 

än de filosofiska. 
Statsmakterna har vid flera tillfällen framhållit att den undervisning 

som meddelas av bl. a. professorer, docenter och forskarassistenter bör 
avse i första hand utbildning och handledning inom forskarutbildningen 

(jfr prop. 1969: 31 s. 74, SU 1969: 93, rskr 1969: 222). Utvecklingen har 
också gatt i den riktningen. l flertalet fall är emellertid de färartjiinster 
som är avsedda främst för forskarutbildning gemensamma för den grund
fäggande utbildningen och forskarutbildningen. Av denna anledning har 

det inte varit möjligt att fastställa omfattningen av de resurser som stått 
till förfogande för forskarutbildning vid en viss tidpunkt. 

Ämbetets förslag, vilket enligt min mening bör genomföras, innebär 
att i princip samtliga tjänster som professor, biträdande professor, 
forskardocent, docent och forskarassistent vid de filosofiska fakulteterna 

i fråga om undervisnings- och handledningsskyldighet beräkningstekniskt 
förs till forskarutbildningen. I forskarutbildning inbegriper jag i före
varande sammanhang även utbildningen för psykologexamen. Härige
nom tillförs forskarutbildningen vid dessa fakulteter ytterligan: under
visnings- och handledningsresurser motsvarande ca 5,1 milj. kr. Jag vill 
stryka under att denna förändring inte innebär att innelrnvare av nämn
da lärartjänster förhindras att undervisa inom den grundläggande ut
bildningen eller att andra tjänstinnehavare hindras att undervisa och 
handleda i forskarutbildningen. Reformen innebär främst att forskar
utbildningen garanteras resurser, som svarar mot den totala tjänstgö
ringsskyldighet avseende undervisning och handledning, som åvilar in
nehavarna av de i det föregående uppräknade tjänsterna. I likhet med 
ämbetet räknar jag med att det kommer att bli nödvändigt att göra un
dantag från de redovisade principerna beträffande vissa lärartjänster. 

Det ankommer på Kungl. Maj:t att besluta härom. 

Dessa åtgärder för förstärkning av resurserna för forskarutbildningen 
är ett steg i riktning mot att redovisa avlöningsanslagen till de filosofiska 
fakulteterna som dels medel för grundläggande utbildning, dels medel 
för forskning och forskarutbildning. Jag återkommer härtill i det föl

jande. 
Den redovisade förstärkningen av resurserna för forskarutbildningen 

bör i enlighet med ämbetets förslag kombineras med en omläggning av 
principerna för tilldelning av lärarkrafter. Innevarande budgetår anvisas 
medel för forskarutbildning vid de filosofiska fakulteterna dels enligt 
universitetsautomatiken från anslagen till avlöningar till lärarpersonal, 
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dels från anslaget Särskilda åtgärder för forskarutbildning. På dessa 

vägar tillförs de filosofiska fakulteterna innevarande budgetår resurser 
för forskarutbildning om sammanlagt ca 11 milj. kr. Motsvarande me
delsanvisning för forskarutbildning bör fr. o. m. nästa budgetår beräk

nas fakultetsvis under anslagen till avlöningar till lärarpersonal. Vid be
räkningen av avlöningsanslagen har jag utgått från de resurser som 

innevarande budgetår står till förfogande för forskarutbildning inom 

resp. fakultetsområde. Jag räknar med att medlen för forskarutbild

ning fördelas mellan läroanstalterna på i huvudsak samma sätt som 

under innevarande budgetår. Mina förslag rörande tilldelning av lärar

krafter för forskarutbildningen innebär sålunda att universitetsautoma

tikcn upphör att gälla för forskarutbildningen. 

Medel som svarar mot dem som innevarande budgetar anvisats för 

forskarutbildning fran anslaget Särskilda åtgärder för forskarutbildning 

vid andra fakulteter än de filosofiska bör, med i huvudsak oförändrad 

fördelning mellan fakulteter och Jiiroanstalter, nästa budgetår anvisas 
under fakulteternas avlöningsanslag. Jag kommer vidare i det följande 

att vid min anmälan av anslagen till de medicinska fakulteterna före

slå en begränsad beräkningsmässig överföring till forskarutbildningen 

av vissa lärarresurser. 

De medel, som sålunda kommer att anvisas för forskarutbildning, får 

karaktär av kursanslag. Universitetsmyndigheterna bör få stor frihet i 

fruga om dispositionen av de tilldelade medlen. Det bör sålunda, inom 

den givna ramen, vara möjligt att inrätta extra tjänster som biträdande 
professor, docent, forskarassistent, universitetslektor, assistent och ama

nuens. Det ankommer på Kungl. Maj:t att besluta i här berörda frågor. 

Ämbetets förslag om införande av möjlighet för konsistorierna att 
meddela arvodesuppdrag som professor på deltid anser jag mig däre

mot f. n. inte kunna bitriida. 

Från anslaget Särskilda åtgiirder för forskarutbildning bestrids in
nevarande budgetår kostnader för bl. a. tvärvetenskapliga kurser och 

seminarier, exempelvis inom området freds- och konfliktforskning. 
Grupper för freds- och konfliktforskning finns vid universiteten i Upp
sala, Lund och Göteborg. Jag finner det angeläget att dessa grupper kan 

fortsätta sin verksamhet som fristående enheter. Det bör uppdras åt 

konsistorierna att vid fördelning av de medel som ställs till förfogande 

för forskarutbildning och av driftkostnadsanslagen särskilt beakta be
hovet av resurser vid nämnda grupper och ge dem sådana resurser att 

de under budgetåret 1972/73 uppnår en standard som är -- utöver de 

tjänster som forskarassistent som tillkom förra aret - likvärdig med 

den standard som de haft budgetåret 1970/71. 

Jag kommer vid min anmälan i det följande av anslaget till stipendier 
för främjande av högre vetenskapliga studier att föreslå att antalet 

doktorandstipendier skall ökas med 50. 
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Driftkostnadsanslagen disponeras av vederbörande konsistorium. Jag 
vill på nytt erinra om att konsistorierna skall - av de medel som ställts 
till förfogande - avsätta medel för olika gemensamma ändamål (jfr 

prop. 1971: 1 bil. 10 s. 254). I enlighet med universitetskanslersämbetets 
förslag har jag för nästa budgetår under berörda anslag beräknat medel 

iiven för kostnader för sjukvård, resecrsättningar - även i sam
band med t. ex. omstationering - telegram och telefon samt renhåll
ning och städning vid läroanstalterna samt för kostnader för arbetare 
vid de botaniska trädgårdarna vid universiteten i Uppsala och Lund. 
Denna förändring markerar ytterligare konsistoriernas ansvar för att 
medel i tillräcklig utsträckning avsätts för olika gemensamma ändamål. 
Jag vill också peka på vikten av att konsistorierna särskilt beaktar be
hovet av medel för gemensamma ändamål vid universitetsfilialerna. 

Vid min beräkning av driftkostnadsanslagen har jag bl. a. beaktat att 
det skall vara möjligt att inrätta personliga tjänster för personer syssel

satta i arkivarbete m. m. (jfr prop. 1969: 1 bil. 13 s. 66). Mina beräk
ningar av driftkostnadsanslagen framgår av följande sammanställning. 

Fakulteter 

Humanistiska 
Teologiska 
Juridiska 
Samhällsvetenskapliga 
Medicinska 
Odontologiska 
Farmaceutiska 
Matematisk-naturvetenskapliga 
Tekniska 

Anslag 
1971/72 

Föreslagen ändring 1972/73 

12 150 000 
730 000 

1540000 
14 200 000 
59 760 000 
8 450 000 
2 860 000 

39 440 000 
37 930 000 

U nivcrsitcts
kanslersämbetet 

+ 6 870 000 
+ 355 000 
+ 845 000 
+ 8 890 000 
+19 855 0001 

+ 4 860 000 
+ I 195 000 
+18695000" 
+15 550 000" 

177 060 000 +77 115 000' 

Före
draganden 

+ 4 350 000 
+ 200000 
+ 370 000 
+ 5 700 000 
+ 15 240 000 
+ 4 250 000 
+ 940 000 
+13 625 000 
+12 970 000 

+s7 645 ooo 

1 Dessutom beräknas 932 000 kr. under anslaget Medicinska fakulteterna 
m. m.: Avlöningar till lärarpersonal för ändamål för vilka innevarande budget
år medel anvisats under förevarande anslag. 
2 Därav avser 60 000 kr. ändamål för vilka innevarande budgetår medel be
räknats under anslaget Tekniska fakulteterna m. m.: Driftkostnader. 
" Dessutom beräknas 60 000 kr. under anslaget Matematisk-naturvetenskap
liga fakulteterna m. m.: Driftkostnader för ändamål för vilka innevarande 
budgetår medel anvisats under förevarande anslag. . 
• Därav avser 27 045 000 kr. ändamål för vilka innevarande budgetår medel 
beräknats under anslagen Tekniska fakulteterna m. m.: Chalmers tekniska 
högskola och Universiteten m. m.: Gemensamma driftkostnader. 

Universitetskanslersämbetet för fram vissa förslag som rör dispositio

nen av tilldelade medel. Förslagen syftar till en friare användning av 

medel, som ställts till läroanstalternas förfogande. 
Ar 1963 (jfr prop. 1963: 1 bil. 10 s. 326, SU 1963: 61, rskr. 1963: 170) be

myndigade riksdagen Kungl. Maj:t att, med hänsyn till behovet av utbyt
barhet i vissa fall mellan assistentpersonal och teknisk och administrativ 
personal, inom oförändrad kostnadsram medge utbyte av undervisnings
timmar mot medel för tekniska och administrativa hjälpkrafter. Till-
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komsten av lärarbesparande eller lärarersättande tekniska hjälpmedel i 
undervisningen aktualiserar frågan om användning av avlöningsmedel 
för inköp av läromedel av dessa slag. Kostnaderna för pedagogiska hjälp
medel har hittills bestridits bl. a. från driftkostnadsanslagen. Jag anser 
det angeläget att man tar till vara de möjligheter till rationaliserings
vinster de nya hjälpmedlen kan föra med sig. Kungl. Maj:t bör -
om inte riksdagen har någon erinran däremot - kunna medge att 

undervisningsresurser, som anvisats från de förslagsvis betecknade av
löningsanslagen till lärarpersonal, används för inköp av Hirarbesparande 
läromedel. Med hänsyn till bl. a. pågående utredningsarbete rörande pro
grambudgetering inom högre utbildning och forskning bör medgivande

na tills vidare begränsas till att avse videoband som produceras som ett 
led i försöksverksamheten med TV och radio i utbildningen. 

Även i andra fall bör en viss utbytbarhet kunna förekomma inom ra
men för de resurser som ställts till läroanstalternas förfogande. Kungl. 
Maj:t bör kunna medge, efter prövning i varje särskilt fall, att medel 
som ställts till förfogande under avlöningsanslag får tas i anspråk för 
ändamål som annars bekostas från driftkostnadsanslag. Jag vill i detta 
sammanhang nämna att Kungl. Maj:t under föregående budgetår med

givit ett sådant utbyte avseende medicinsk fakultet. 
Kungl. Maj:t har under budgetåret 1970/71 för visst fall medgivit att 

i stället för docenttjänst, som ej kunnat besättas p. g. a. tillfällig brist 
på kompetenta sökande, fått inrättas extra tjänst som forskarassistent. 
Då det är angeläget att tilldelade resurser för forskarutbildning och 
forskarhandledning utnyttjas effektivt, finner jag att universitetskans
lcrsämbetet bör kunna medge en konsistoriet inom visst ~imnesom

råde inrättar extra tjänst som forskarassistent i stället för docent
tjänst, som tillfälligtvis inte kan besättas. Jag avser att i annat samman
hang föreslå Kungl. Maj:t att förordnande på sådan tjänst som forskar
assistent skall få meddelas för högst ett år i sänder. 

Medel för särskilt utbildningsstöd till handikappade studerande bcriik
nas sedan budgetåret 1970/71 under avlöningsanslagen (prop. 1970: 1 
bil. 10 s. 254, SU 1970: 88, rskr 1970: 215). Som beräkningsnorm har 
därvid använts 2 000 kr. per handikappad studerande och termin. Jag 
vill i detta sammanhang stryka under att den använda normen skall ligga 
till grund endast för beräkning av en ram, inom vilken konsistoriet fritt 
kan disponera medlen. Jag utgår från att behovet i det enskilda fallet av 
stödundervisning eller annat särskilt utbildningsstöd vägleder konsistoriet 

vid fördelning av medlen. 

Försöksverksamhet med programbudgetering inom den högre utbild

ningen och forskningen har innevarande budgetår inletts vid Chalmers 
tekniska högskola. Jag återkommer till denna försöksvcrksamhet vid min 
anmälan av anslaget till Chalmers tekniska högskola. Ledningsgruppen 
för programbudgetarbetct inom högre utbildning och forskning 
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har föreslagit att försöksverksamheten utvidgas till att omfatta den tek
niska fakulteten vid högskolcnheten i Linköping samt högskolenheten i 
Luleå. Jag delar ledningsgruppens uppfattning att försöksverksamheten 

nu bör utvidgas. Med hlinsyn till att svårigheter erfarenhetsmässigt upp
står under de första verksamhetsåren vid uppbyggnaden av en ny utbild
ningsenhet finner jag dock att försöksverksamheten endast bör vidgas 

till att omfatta också den tekniska fakulteten i Linköping fr. o. m. bud
getåret 1973 /74. 

Universitetskanslersämbetet har i sin anslagsframställning för nästa 
budgetår redovisat förslagen avseende avlöningar till lärarpersonal upp
delade på dels grundläggande utbildning, dels forskarutbildning och 
forskning. Vissa beräkningar av hur de för innevarande budgetår anvi
sade medlen fördelas på de angivna Endamålen har utförts inom utbild
ningsdepartementet. Beräkn\ngen, som rymmer betydande osäkerhets

moment, omfattar anslagen avseende Universiteten m. m., Vissa hög
skolor m. m., Gemensamt för universitet och högskolor samt Vissa forsk
ningsändamal. Ett bifall till mina förslag i det följande kommer för nästa 
budgetår att innebära en ökning av medelsanvisningen till högre utbild
ning och forskning med ca 233 milj. kr. Av de under de angivna rubri
kerna för nästa budgetår föreslagna medlen avser ca 700 milj. kr. grund
läggande utbildning, ca 700 milj. kr. forskarutbildning och forskning 
samt ett mindre belopp vårdkostnader. 

E 5. Humanistiska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal 
E 6. Humanistiska fakulteterna m. m.: Driftkostnader 

1970/71 Utgift 73 722 1701 Rescrvation4 1946923 

1971 /72 Anslag 81 136 0002 

1972/73 Förslag 89 9400003 

1 Därav avlöningar till lärarpersonal 65 164 482 kr. och driftkostnader 
8 557 688 kr. 
• D~irav avlöningar till lärarpersonal 68 986 000 kr. och driftkostnader 
12 150 000 kr. 
• D~irav avlöningar till Hirarpersonal 73 440 000 kr. och driftkostnader 
16 500 000 kr. 
• Anslaget Humanistiska fakulteterna: Driftkostnader. 

Förevarande anslag avses för grundläggande utbildning, forskarutbild

ning och forskning inom humanistiska ämnesområden vid universiteten 
i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm och Umeå samt för grundläggan
de utbildning inom humanistiska ämnesområden vid högskolenheten i 

Linköping. 
I följande sammanställning redovisas - med hänsyn till vad som i 

det föregående anförts under vissa gemensamma frågor rörande univer
siteten m. m. - endast lärarpersonal och belopp som hänför sig till 

sådan personal. 
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1971172 Beräknad ändring 197217 J 

Universitets- Föredraganden 
kanslcrsämbetet 

Personal 
Lärarpersonal 954 +19 -36,5 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 69 545 000 + 6 743 000 +4 463 000 

Uppbördsmedel 
Avkastning från vissa 

fonder m. m. 559 000 + 9 000 + 9 000 

Nettoutgift 68 986 000 + 6 734 000 +4 454 000 

U nii,ersitetskanslersämbe te t 

Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet. 

Ämoom.m.~ämtm.m./ 
läroanstalt' 

1972/73 
Allmän språkvetenskap 
I. 250 assistenttimmar, 

u 
Estetik 

2. 1 professur och 500 
assistenttimmar, U 
1 universitetslcktorat i 
Uo 22: 25, U 

Fi/1m·etenskap 
3. 500 assistenttimmar, S 

Filosofi 
4. 250 assistenttimmar, G 

Folklivs/orskning 
5. 500 assistenttimmar, S 

Historia 
6. 1 professur och 1 000 

assistenttimmar, Um 

Japanologi, siirskilt 
modem japanska 

7. 1 professur och 500 
assistenttimmar, S 

Kinesiska 
8. 1 univ<!rsitetslektorat 

Uo 22: 25, L 

Litteratur~'etenskap 

9. 1 tjänst som biträdan
de professor och 500 
as!.istenttimmar, G 

Kostnad budgetåret 
1972/73 (tkr.) 

Anmärkning 

Grund
läggande 
utbildning 

90 

90 

Forskar
utbildning 
o. forskning 

13 

126 Förste innehavare 
T. Brunius 

26 

13 

26 

Personlig tjänst upphör vid 
bifall till förslag om förste 
innehavare av professur 

152 Beslutad år 1971 

126 

116 
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Nordiska språk 
1 O. 2 tjänster som utländsk 154 

lektor, Um 

Röst- oc!z tah•ård 
11. 2 tjiinster som lärare, - 126 

U, L 

Gemensamt för flera 
läroanstalter 
12. 2 tjlinster som docent 
13. 8 tjänster som forskar

assistent 
14. 3 tj1instcr som studie- 188 

vägledare 
15. Medel till studieväg- 493 

ledning 
16. Medel för tilldelning - 2 552 

av lärarkrafter för 
grundläggande utbild-
ning 

17. överföring av medel 
från anslaget Särskilda 
åtgärder för forskar
utbildning 

18. Medel för vikariats
ersättning i samband 
med lärares deltagande 
i pedagogisk utbild
ning 

1973/74 

Allmän språhetcnskap 
19. 1 professur och 500 

assistenttimmar, G 

Finska 
20. 1 professur och 500 

assistenttimmar, Um 

Franska 
21. 1 professur och 1 000 

assistenttimmar, G 

Tyska, särskilt tysk
språkig litteratur 
22. 1 professur och 1 000 

assistenttimmar, S 

958 

150 
530 

585 

-885 1863 

23. Löneomräkning 5 765 

6743 

överföring till anslag till 
lärarhögskolorna 

Därav -3 791 med hänsyn 
till ändrat studerandeantal 
och + 1 239 som kompen
sation för överföring till 
forskarutbildning av vissa 
tjänster 

Beslutad år 1971 

1 U = universitetet i Uppsala, L =universitetet i Lund, G =universitetet i 
Göteborg, S = universitetet i Stockholm, Um = universitetet i Umeå. 

Universitetskanslersämbetet föreslår vidare ändrade benämningar av 
vissa professurer. 
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Föredraganden 

Enligt statsmakternas beslut ar 1971 (prop. 1971: 1 bil. 10 s. 262, UbU 
1971: 3, rskr 1971: 84) skall vid universitetet i Umeå inrättas en professur 
i historia den 1 juli 1972. Jag beräknar nu medel för denna. I anslutning 
härtill tar jag upp medel för 1 000 assistenttimmar för forskning och 

allmänt institutionsarbete. 
Vidare bör, i huvudsaklig överensstämmelse med vad ämbetet före

slagit, benämningarna av vissa professurer ändras enligt följande. Pro

fessuren i nordisk och jiimförande folklfrsforskning, särskilt folkloristisk, 
vid universitetet i Uppsala bör i samband med återbesättande ges be
nämningen etnologi, särskilt europeisk. Denna benämning bör vid sam
ma tidpunkt införas även för professuren i nordisk och jämförande 
folklivsforskning, särskilt etnologisk, vid universitetet i Lund. Jag för
utsätter att frågan om motsvarande förändring av bcniimningen av 
professuren i nordisk och jämförande folklivsforskning vid Nordiska 
museet tas upp i anslutning till frågan om förlängning av avtalet mellan 

Stiftelsen Nordiska museet och universitetet i Stockholm rörande denna 
professur. Benämningen arkeologi, särskilt nordeuropeisk, bör införas för 
professurerna i nordisk och jämförande fornkunskap, dels vid universi

teten i Uppsala och Lund, dels - i samband med återbesättande - vid 
universitetet i Stockholm. Även den för C.-A. Moberg personliga arvo
destjänsten som professor i nordisk och jämförande fornkunskap vid 
universitetet i Göteborg bör erhålla denna benämning. Jag avser att i an
nat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att i anslutning till nämnda änd
ringar ämnesområdet folklivsforskning erhåller benämningen etnologi 
och ämnesområdet nordisk och jämförande fornkunskap benämningen 

arkeologi, särskilt nordeuropeisk. 
Vidare bör den ena av professurerna i engelska språket vid universite

tet i Stockholm i samband med återbes~ittande ändras till professur i 
engelska, särskilt engelskspråkig litteratur, och den andra professuren 
samtidigt ändras till professur i engelska. Professuren i romanska språk, 
särskilt franska språket och litteraturen, vid universitetet i Uppsala bör 
vidare i samband med återbesättande ändras till professur i franska, sär
skilt franskspråkig litteratur, och professuren i romanska språk vid uni
versitetet i Stockholm - likaledes i samband med återbesättandc - änd
ras till professur i romanska språk, särskilt franska. Slutligen bör benäm
ningen av professuren i nordiska språk, s1irskilt svenska språket, vid uni

versitetet i Stockholm i samband med åtcrbesättande ändras till pro

fessur i svenska språket. 
Kungl. Maj:t har beslutat inrätta sammanlagt åtta ordinarie universi

tetslektorat den I juli 1971, nämligen ett i konstvetenskap vid universite
tet i Göteborg, ett inom vart och ett av ämnesområdena musikvetenskap, 
filosofi och engelska vid universitetet i Stockholm, ett inom vart och 
ett av ämnesområdena kinesiska och spanska vid universitetet i Lund, 
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ett i ryska vid universitetet i Göteborg och ett i svenska vid universitetet 

i Umeå. 
Jag beräknar vidare medel för en tjänst som docent vid universitetet 

i Umeå. Jag tar också upp medel för 500 assistenttimmar för forskning 
och allmänt institutionsarbete i anslutning till den på Nordiska museets 
stat uppförda professuren i nordisk och jämförande folklivsforskning. 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående vid min anmälan av 
vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. beräknar jag un
der förevarande anslag för forskarutbildning 585 000 kr. Motsvarande 
medel har för innevarande budgetår anvisats under anslaget Särskilda 
åtgärder för forskarutbildning. 

I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar 
under förevarande avlöningsanslag än sådana av automatisk natur. Med 
hänvisning till anslagssammanställningen beräknar jag anslaget till av

löningar till lärarpersonal till (68 986 000 + 4 454 000 =) 73 440 000 kr. 

Vidare beräknar jag, i överensstämmelse med vad jag anfört i det före
gående vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande universi

teten m. m., anslaget till driftkostnader till (12 150 000 + 4 350 000=) 

16 500 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

1) bemyndiga Kungl. Maj:t att ändra benämningar av professurer 
i enlighet med vad jag förordat i det föregående, 

2) till Humanistiska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarper

sonal för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 

73 440 000 kr., 
3) till Humanistiska fakulteterna m. m.: Driftkostnader för bud

getåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 16 500 000 kr. 

E 7. Teologiska fakulteterna: Avlöningar till lärarpersonal 
E 8. Teolo,l!iska fakulteterna: Driftkostnader 

1970171 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

4 019 4511 

4 340 0002 

4 821 0003 

Rcservation1 72 834 

1 Därav avlöningar till lärarpersonal 3 495 950 kr. och driftkostnader 
523 501 kr. 
• Därav avlöningar till lärarpersonal 3 610 000 kr. och driftkostnader 
730000 kr. 
3 Därav avlöningar till lärarpersonal 3 891 000 kr. och driftkostnader 
930 000 kr. 
• AnslaJ!;et Teolo.ciska fakulteterna: Driftkostnader. 

Förevarande anslag avses för grundläggande utbildning, forskar

utbildning och forskning inom teologiska ämnesområden vid universite

ten i UD.PSala och Lund. 
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I följande sammanställning redovisas - med hänsyn till vad som i 
det föregående anförts under vissa gemensamma frågor rörande univer

siteten m. m. - endast lärarpersonal och belopp som hänför sig till 

sådan personal. 

Personal 
Lärarpersonal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 

U ppbördsmedel 
Avkastning från vissa fonder 

vid universitetet i Uppsala 

Nettoutgift 

Universitetskanslersämbetet 

1971 /72 

50,5 

3 610 300 

300 

3 610 000 

Beräknad ändring 1972/7 3 

U nivcrsitets- Föredraganden 
kanslersämbetet 

+3 of. 

+477 000 +281 000 

of. of. 

+477 000 +281000 

1. 2 tjänster som studievägledare (Uppsala l, Lund 1) ( + 126 000 kr.). 

2. ökad medelsanvisning för den praktisk-teologiska undervisningen 

(Lund) ( -1--23 000 kr.). 

3. Medel för vikariatsersättning i samband med lärares deltagande 

pedagogisk utbildning ( +70 000 kr.). 

Föredraganden 

För nästa budgetår räknar jag inte med andra förändringar under 
förevarande avlöningsanslag än sådana av automatisk natur. Med hän

Yisning till anslagssammanstiillningen beräknar jag anslaget till avlö

ningar till lärarpersonal till (3 610 000 + 281 000 =) 3 891 000 kr. 

Vidare beräknar jag, i övercnsstiimmclse med vad jag anfört vid min 

anmälan av vissa gemensamma frägor rörande universiteten m. m., an

slaget till driftkostnader till (7 30 000 + 200 000 =) 930 000 kr. 
Jag hemsfäller, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

I) till Teologiska fakulteterna: Avlöningar till lärarpersonal för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 3 891 000 kr., 

2) till Teologiska fakulteterna: Driftkostnader för budgetåret 

1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 930 000 kr. 
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E 9. Juridiska fakulteterna: Avlöningar till lärarpersonal 
E 10. Juridiska fakulteterna: Driftkostnader 

1970 /71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

1 Därav avlöningar 
977 891 kr. 
2 Diirav avlöningar 
1540000 kr. 
• Därav avlöningar 
1910000 kr. 

9 5716021 

114560002 

12 559 0003 

till Urarpersonal 

till lärarpersonal 

till lärarpersonal 

Rescrvation4 

8593711 kr. 

9 916 000 kr. 

10 649 000 kr. 

• Anslaget Juridiska fakulteterna: Driftkostnader. 

och 

och 

och 

302 

315 618 

driftkostnader 

driftkostnader 

driftkostnader 

Förevarande anslag avses för grundläggande utbildning, forskarutbild

ning och forskning inom juridiska ämnesområden vid universiteten i 
Uppsala, Lund och Stockholm. 

I följande sammanställning redovisas - med hänsyn till vad som i 

det föregående anförts under vissa gemensamma frågor rörande univer

siteten m. m. - endast fararpcrsonal och helopp som hänför sig till 

sådan personal. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Universitets- Föredraganden 
kanslersiimbcret 

Personal 
Lärarpersonal 142,5 +7.5 of. 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 9 991 000 +1227000 + 733 000 

U ppbördsmedel 
Avkastning från vissa 

fonder m.m. 75 000 of. of. 

Nettoutgift 9 916 000 +1227 000 +733 000 

Universitetskanslersämbetet 

Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet. 

Amno m. m. /tjänst m. m./ 
läroanstalt1 

1972/73 

Straff rätt 
1. Tjänst som bitriidand:: 

professor och 250 assi
stenttimmar, U 

Kostnad budgetåret 
t 972/73 (tkr.) 

Grund- Forskar-
läggande utbildning 
utbildning o. forskning 

103 

Anmärkning 
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Gemensamt för flera 
läroanstalter 
2. 3 tjänster som forskar

assistent, U, L, S 
3. n2 tjänst som studie

vägledare, U, L, S 
4. Kursanslag 

94 

25 

5. Medel för vikariatser- 123 
sättning i samband med 
lärares deltagande i pe-
dagogisk utbildning 

1973/74 

Finansrätt 
6. 1 tjänst som biträdande 

professor och 250 assi
st.:nttimmar, S 

199 

192 302 

7. Löneomräkning 733 

1227 

Vid bifall till förslag om 
inrättande av tjänst som bi
trädande professor i straff
rätt i U minskar behovet 
av kursanslag 

1 U = universitetet Uppsala, L = universitetet Lund, S = universitetet 
Stockholm. 

Föredraganden 

Jag vill erinra om att kostnader för extra tjänster som universitets
lektor och för tjänster som assistent och amanuens fr. o. m. innevarande 

budgetår får bestridas inom ramen för kursanslagen. 
För nästa budgetår räknar jag under förevarande avlöningsanslag inte 

med andra förändringar än sådana av automatisk natur. l\fed hänvis
ning till anslagssammanställningen beräknar jag anslaget till avlöningar 
till lärarpersonal till (9 916 000 +733 000 =) 10 649 000 kr. Vidare be
räknar jag, i överensstämmelse med vad jag anfört vid min anmälan av 
vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m., anslaget till drift
kostnader till (1540000 + 370 000 =) 1910000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
1) till Juridiska fakulteterna: Avlöningar till lärarpersonal för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 10 649 000 kr., 
2) till Juridiska fakulteterna: Driftkostnader för budgetåret 

1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 1910000 kr. 
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E 11. Samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m.: Avlöningar till lä
rarpersonal 
E 12. Samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m.: Driftkostnader 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

88 002 4031 

98 101 ooo~ 

1972/73 Förslag 116 041 0003 

Reservation4 1 512 727 

1 Därav avlöningar till lärarpersonal 78 285 839 kr. och driftkostnader 
9 716 564 kr. 
• Diirav avlöningar till färarpersonal 83 901 000 kr. och driftkostnader 
14 200 000 kr. 
• Därav avlöningar till lärarpersonal 96 141 000 kr. och driftkostnader 
19 900 000 kr. 
• Anslaget Samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m.: Driftkostnader. 

Förevarande anslag avses för grundläggande utbildning, forskarutbild

ning och forskning inom samhällsvetenskapliga ämnesområden vid uni

versiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm och Umeå samt för 

grundläggande utbildning inom samhällsvetenskapliga ämnesområden 

vid högskolcnheten i Linköping. 

I följande sammanställning redovisas - med hänsyn till vad som i 
det föregående anförts under vissa gemensamma frågor rörande univer

siteten m. m. - endast lärarpersonal och belopp som hänför sig till 

sådan personal. 

1971/7:! Beräknad ändring 1972/7 3 

Universitets- Föredraganden 
kanslersämbetet 

Personal 
Lärarpersonal l 491 + 177 +5s 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 84 085 600 +29 669 000 +1:! 240 000 

Uppbördsmedel 
Avkastning fr[m vissa 

fonder m. m. 184 600 of. of. 

Nettoutgift 83 901 000 +29 669 000 +12 240 000 

Universitetska12slersämbetet 

Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet. 

Ämne m. m. /tjänst m. m./ 
läro~nsta!11 

1972/73 

Företagsekonomi 
l. 1 professur och l 000 

assistenttimmar, U 

Kostnad budgetåret 
1972/73 (tkr.) 

Grund- Forskar-
läggande utbildning 
utbildning o. forskning 

152 

Anmärkning 
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Pedagogik 
2. 1 professur och 1 000 

assistenttimmar, U 
3. 1 professur och 1 000 

assistenttimmar, G 

Psykologi 
4. 2 universitetslektorat i 

Uo 22: 25, U, Li 

Riittssociologi 
5. 1 professur och 1 000 

assistenttimmar, L 

Sociologi 
6. 1 professur och 1 000 

assistenttimmar, L 

Statskunskap 
7. 1 tjänst som biträdande 

professor och 500 
assistenttimmar, G 

Tillämpad psykologi 
8. 1 professur och 1 000 

assistenttimmar, L 

Gemensamt för flera 
läroanstalter 
9. 12 tj::inster som fors

karassistent 
10. 5 tjiinster som studie

vägledare 
11. Mc<lcl för studicväg

kdning 
J 2. Medel för tilldelning 

av lärarkrafter för 
grundläggande utbild
ning 

13. överföring av mcclcl 
från anslaget Särskilda 
åtgärder för forskar
utbildning 

14. Medel för vikariats
ersättning i samband 
med färarcs deltagande 
i pedagogisk utbildning 

1973/74 
Företagseko11omi, särskilt 
redo1•is11i11g och finansi
ering 
15. 1 professur och 1 000 

:1ssistenttimmar, L 

Psykologi 
16. 1 professur och 1 000 

assistenttimmar, S 

Statskunskap 
17. J tjiinst som biträdan

de professor och 500 
assistenttimmar, Um 

152 

152 Beslutad år 1971 

180 1 tjänst med placering vid 
universitetsfilialen i Örebro 

315 

354 

6 642 

845 

152 Förste innehavare 
P. Stjemquist 

152 

116 

152 

795 

2 336 

Därav 2 093 som kompen
sation för överföring till 
forskarutbildning av vissa 
tjänster 
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Tillämpad psykologi 
18. 1 professur och 1 000 

assistenttimmar, Um 

19. Löneomriikning 

s 336 

17 174 

29 669 

4 159 

1 U = universitetet i Uppsala, L = universitetet i Lund, G = universitetet i 
Göteborg, S =universitetet i Stockholm, Um = universitetet i Umeå, Li= 
högskolenheten i Linköping. 

Universitetskanslersämbetet föreslår vidare ändrade benämningar av 
vissa professurer. 

Föredraganden 

Enligt statsmakternas beslut år 1971 (prop. 1971: 38, UbU 1971: 12, 

rskr 1971: 169) skall vid universitetet i Göteborg inrättas en professur 

i pedagogik den 1 juli 1972. Jag beräknar nu medel för denna tjänst. 

I anslutning härtill tar jag upp medel för 1 000 assistenttimmar för forsk

ning och allmänt institutionsarbete. Jag kommer vid min anmälan i det 

följande av anslaget Uirarhögskolorna: Avlöningar till lärarpersonal 

m. m. att ta upp medel för en tjänst som biträdande professor i peda

gogik vid lärarhögskolan i Uppsala. 

Jag föreslår vidare, i överensstämmelse med universitetskanslers~im

bctets förslag, att en tjänst som professor i rättssociologi inrättas vid 

universitetet i Lund den 1 juli 1972. Jag uvser att i annat sammanhang 

föreslå Kungl. Maj:t att till förste innehav~tre av tjänsten utse profes

sorn Per Stjernquist. I anslutning till mitt förslag om professuren räknar 

jag medel för 1 000 assistenttimmar för forskning och allmänt institu

tionsarbete. 

Vidare bör, i överensstämmelse med vad ämbetet föreslagit, benäm
ningarna av vissa professurer ändras i enlighet med följande samman

ställning. 

Professurens nuvarande b•:!n::\.mning 

Företagsekonomi 

Företagsekonomi 

Ekonomisk geografi 

Geografi, särskilt kulturgeografi 
med ekonomisk geografi 
Rätts vetenskap 

Uiroanstalt1 Professurens nya benämning 

G Företagsekonomi, särskilt re
dovisning och finansiering 

G Företagsekonomi, slirskilt 
administration 

G Kulturgeografi med ekono
misk geografi 

L Kulturgeografi 

1 L = universitetet i Lund, G = universitetet i Göteborg. 

Kungl. Maj:t har beslutat inrätta sammanlagt 18 ordinarie universi

tetslektorat den 1 juli 1971. Tjänsternas fördelning mellan läroanstalter 

och ämnesområden framgår av följande sammanställning. 
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Amnesområde LäroansraH/ancaJ tjänster 

Universitet 
Högskol-

Uppsala Lund Göte- Stock- Umeå enheten 

Ekonomisk historia 
Företagsekonomi 
Handelsrätt 
Kulturgeografi 
Pedagogik 
Psykologi 
Socialantropologi 
Sociologi 
Statistik 

1' 
1 
1 

1' 

' Med placering vid universitetsfilialen. 

borg holm i Linköping 

Jag vill erinra om vad jag i det föregående vid min anmälan av vissa 

gemensamma frågor rörande universiteten m. m. anfört beträffande den 
fortsatta utbyggnaden av utbildningsorganisationen vid högskolenheten 
i Linköping och vid universitetsfilialen i Örebro. Jag avser att i annat 
sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att den 1 juli 1972 inrätta två ordi
narie universitetslektorat i psykologi, ett vid universitetet i Uppsala -
med placering vid universitetsfilialen i Örebro - och ett vid högskol
enheten i Linköping. 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående vid min anmälan 
av vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. beräknar jag 
under förevarande anslag för forskarutbildning 2 336 000 kr. Motsva

rande medel har för innevarande budgetår anvisats under anslaget Sär
skilda åtgärder för forskarutbildning. 

I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar 
under förevarande avlöningsanslag än sådana av automatisk natur. Med 
hänvisning till anslagssammanställningen beräknar jag anslaget till av
löningar till lärarpersonal till (83 901 000 + 12 240 000 =) 96 141 000 kr. 
Vidare beräknar jag, i överensstämmelse med vad jag anfört i det före
gående vid min anmälan av vissa gemensamma frugor rörande universi
teten m. m., anslaget till driftkostnader till (14 200 000 + 5 700 000 =) 

19 900 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

1) bemyndiga Kungl. Maj:t att inrätta en professur i enlighet med 

vad jag förordat i det föregående, 
2) bemyndiga Kungl. Maj:t att ändra benämningar av professurer 

i enlighet med vad jag förordat i det föregående, 
3) till Samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m.: Avlöningar till 

liirarpersonal för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag 

av 96 141 000 kr., 
4) till Samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m.: Driftkostna

der för budgetåret 1972/73 anvisa ett rescrvationsanslag av 

19 900 000 kr. 
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E 13. Medicinska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal 
E 14. Medicinska fakulteterna m. m.: Driftkostnader 

1970/71 Utgift 145 8541721 

1971/72 Anslag 147 486 OOO'..! 

1972/73 Förslag 179 840000:; 

Reservation4 9 641 310 

1 Därav avlöningar till lärarp~rsonal 91 634 046 kr. och driftkostnader 
54 220 126 kr. 
• Därav avlöningar till lärarpersonal 87 726 000 kr. och driftkostnader 
59 760 000 kr. 
" Därav avlöningar till lärarpersonal 104 840 000 kr. och driftkostnader 
75 000 000 kr. 
• Anslaget Medicinska fakulteterna m. m.: Driftkostnader. 

Förevarande anslag avses för grundläggande medicinsk utbildning 

samt forskarutbildning och forskning inom medicinska ämnesområden 
vid universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå, vid karolinska 
institutet samt vid högskolenheten i Linköping. Vidare skall från dessa 
anslag bestridas kostnader för lärare vid viss preklinisk odontologisk 
utbildning, kostnader för vissa medicinska kurser inom blandad medi
cinsk och naturvetenskaplig utbildning vid universitetet i Uppsala, kost
nader för utbildning för farmacic magisterexamen, sjukgymnastutbild
ningen i Stockholm och Lund, viss övrig sjukgymnastutbildning, 

utbildningen inom ämnesområdet logope<li vid universitetet i Lund samt 
kostnader vid karolinska institutet för utbildningen inom ämnesområ
dena logopedi och näringslära. 

• I följande sammanställning redovisas - med hänsyn till vad som i 
det föregående anförts under vissa gemensamma frågor rörande univer
siteten m. m. - endast förarpersonal och belopp som hänför sig till 
sådan personal. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Universitets- Föredraganden 
kanslers-
ämbetet 

Personal 
Lärarpersonal l 398 +103 +56 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 87 766 300 +20984 700 +17 123 700 
Uppbördsmedel 
Avkastning från vissa 

fonder m. rn. 40 300 + 9 700 + 9 700 
Nettoutgift 87 726 000 +20975 000 +17114 000 

Universitetskanslersämbetet 

Antalet nybörjarplatser för läkarutbildning uppgår innevarande läsår 
till sammanlagt 976, av vilka 196 i Uppsala, 190 i Lund, 168 i Göteborg, 
102 i Umeå och 320 vid karolinska institutet. 

Till följd av riksdagens beslut (prop. 1969: 137, SU 1969: 187, rskr 
1969: 421) skall nästa läsår tillkomma ytterligare 50 nybörjarplatser vid 

karolinska institutet. Ämbetet undersöker f. n. möjligheterna till intag
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ningsökningar men kan ännnu inte ange om sådana kan komma till 
stånd under nästa budgetår. 

Med anledning av nyssnämnda beslut om ökad läkarutbildning vid 
karolinska institutet har en av ämbetet tillsatt arbetsgrupp utrett orga
nisationen av läkarutbildningen i Stockholmsområdet under 1970-talet. 
Arbetsgruppen har behandlat även frågan om den tidsmässiga .inplace
ringen av tidigare beslutade högre tjänster (jfr prop. 1970:122, SU 1970: 
I 35, rskr 1970:309). 

För den pågående ökningen av läkarutbildningen vid universitetet 

i Umeå (jfr prop. 1970: 1 bil. 10 s. 273, SU 1970:88, rskr 1970:215) har 
en arbetsgrupp inom fakultetsberedningen för medicin, odontologi och 
farmaci lagt fram en personalplan som omfattar hela utbyggnads

perioden. 
Som underlag för ämbetets långtidsbedömning har fakultetsbered

ningen för medicin, odontologi och farmaci utarbetat en plan för högre 
tjänster även under budgetåren 1974/75-1976/77 utöver de tjänster 
som enligt nu nämnda beslut skall komma till vid Huddinge sjukhus. 
Planen omfattar tjänster inom områdena arbetsvetenskap (arbetsfysiolo
gi), geriatrik. immunologi eller klinisk immunologi, klinisk farmakologi, 

näringslära och psykiatri. 
En för skolöverstyrelsen och ämbetet gemensam arbetsgrupp har ge

nomfört en pedagogisk och metodisk översyn av sjukgymnastutbild
ningen. Ämbetet föreslår att utbildning enligt arbetsgruppens förslag an
ordnas vid sjukgymnastinstituten i Stockholm och Lund fr. o. m. bud
getåret 1972/73. 

Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet. 

Ämne m. m./tiänst m. m.Jläroanstalt1 

1972/73 
ökad läkarutbildning 

1. Universitetet i Umeä 

2. Karolinska institutet 

därav 1 professur i 
vart och ett av iimnena 
kirurgi 

klinisk farmakologi 
klinisk fysiologi 
klinisk kemi 
medicin 
ortopedisk kirurgi 

röntgendiagnostik 

Kostnad budgetåret Anmärkning 
1972173 (tkr.) 

Grund- l'orskar
Jä0gandc utbild-
utl,i1d- ning o. 
ninµ forskning 

271 

1 198 600 

Prop. 1970: 1 bil. 10 
s. 273, su 1970: 88, 
rskr 1970: 215 
Prop. 1969: 137, SU 
1969: 187, rskr 1969: 
421;prop. 1970: 122, 
SU 1970: 135, rskr 
1970:309 
Fr. o. m. 1.1.1973; 
tidigare beslutad 
Tidigare beslutad 
Tidigare beslutad 
Tidigare beslutad 
Tidigare beslutad 
Fr. o. m. 1.1.1973; 
tidigare beslutad 
Tidigare beslutad 

Eb 



Prop. 1972: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementct 310 

3. Högskolenheten i Linköping 

därav 1 prokssur i vart och 
ett av ämnena 
anestesiologi 
obstetrik och gynekologi 

pediatrik 

Infektionssjukdomar 
4. Universitetet i Lund 

Medicin, siirskilt lungmedicin 
5. 1 professur med samtidig vakans

sättning av 1 tjänst som biträ
dande professor, U 

Medicin, siirskilt yrkesmedicin 
6. 1 professur, Li 

Medicin, siirskilt öppen hälso- och 
sjukvård 

7. 1 professur, L 

Socialmedicin 
8. Karolinska institutet 

Sjukgymnastutbildning 
9. Universitetet i Lund 

10. Karolinska institutet 

Gemensamt för flera liiroanstalter 
11. 6 tjänster som docent 
12. 6 tjänster som forskarassistent 
13. ökad läkarutbildning 

Kursanslag 
14. Ersättningsundervisning för 

forskarutbildningsändamål 
15. Forskarutbildning 

16. Kurs i medicin för tekniker, L 

849 

86 

63 

127 
77 

162 

19 
883 17. Medel för vikariatsersättning i 

samband med lärares deltagande 
i pedagogisk utbildning 

18. Åtgärder inför övergången till -154 
ny plan för läkarutbildning 

19. 11 tjänster som biträdande Hirare 643 
i A 25 

20. 4 tjänster som psykolog 289 

300 

10 

100 

100 

451 
398 

220 
284 

Prop. 1968: 83, su 
1968: 119, rskr 1968: 
273 

Tidigare beslutad 
Tidigare beslutad; 
tidpunkten ändrad 
prop. 1970: 1 bil. 10 
s. 276, su 1970: 88, 
rskr 1970: 215 
Tidigare beslutad 

Personlig för G. 
Dahlström; statsver-
kcts kostnader be-
strids av fondmedel 

Förste innehavare Å. 
Norden 

Diirav 220 över-
föring från anslaget 
Särskilda åtgärder 
för forskarutbild-
ning 

överföring från 
reservationsanslaget 
Medicinska fakulte
terna m. m.: Drift
kostnader 
överföring från 
reservationsanslaget 
Medicinska fakulte
terna m. m.: Drift
kostnader 
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Uppbördsmedel 
21. Avkastning från vissa fonder, U 

1973/74 

22. Ökad läkarutbildning, Kl 

Infektionssjukdomar 
1 professur 

Klinisk mikrobiologi, särskilt 
bakteriologi 
1 professur 

Of talmiatrik 
1 professur 

Socialmedicin 
1 professur 

Öron-, näs- och halssjukdomar 
1 professur 

Hygien, särskilt yrkeshygien 
23. 1 professur, Li 

Klinisk neurofysiologi 
24. 1 professur, U 

Psykiatri 
25. 1 professur, Kl 

1974/75~1977/78 

26. Plan för inrättande av högre 
tjänster för ökad läkarutbildning, 
Kl 

1974/75 

Neurologi 
1 professur 

Obstetrik och gynekologi 
1 professur 

Pediatrik 
1 professur 

1976/77 

Dermatologi och venereologi 
1 professur 

-10 Jfr p. 5 

Prop. 1969: 137, SU 
1969: 187, rskr 1969: 
421;prop. 1970: 122, 
SU 1970: 135, rskr 
1970:309 

Tidigare beslutad, 
dock ej tidpunkten 

Tidigare beslutad, 
dock ej tidpunkten; 
tidigare bcniimning 
klinisk. bakteriologi 

Fr. o. m. 1.1.1974; 
tidigare beslutad, 
dock ej tidpunkten 

Fr. o. m. 1.1.1974; 
tidigare beslutad, 
dock ej tidpunkten 

Fr. o. m. 1.1.1974; 
tidigare beslutad, 
dock ej tidpunkten 

Förste innehavare 
K.-E. Hagbarth 

Prop. 1969: 137, SU 
1969: 187, rskr 1969: 
421;prop. 1970: 122, 
SU 1970: 135, rskr 
1970:309 

Tidigare beslutad, 
dock ej tid?unk.ten 

Tidigare beslutad, 
dock ej tidpunkten 

Tidigare beslutad, 
dock ej tidpunkten 

Fr. o. m. 1.1.1977; 
tidigare beslutad, 
dock ej tidpunkten 
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1977178 
Psykiatri 
1 professur 

27. Löncomräkning m. m. 

4 513 2 453 

14 009 
20 975 

Tidigare beslutad, 
dock ej tidpunkten 

1 U = universitetet i Uppsala, L = universitetet i Lund, Kl = karolinska 
institutet, Li = högskolenheten i Linköping. 

Styrelsen för nordiska hushållshögskolan har i särskild skrivelse begärt 
medel för en kurs för utbildning av dietetiker vid Sahlgrenska sjukhuset 
i Göteborg. 

Föredraganden 

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1970:122, SU 1970:135, rskr 

1970:309) skall nästa budgetår för läkarutbildning samt forskarutbild
ning och forskning i medicinska ämnen vid karolinska institutet inrät

tas professurer i vart och ett av ämnena klinisk farmakologi, klinisk 
fysiologi, klinisk kemi, medicin och röntgendiagnostik samt - den 1 ja
nuari 1973 - i kirurgi och ortopedisk kirurgi, samtliga med placering 
vid Huddinge sjukhus. Jag räknar nu medel för dessa tjänster (2). Uni
versitetskanslersämbetet har föreslagit att beslut fattas även om tid
punkter för inrättande av de övriga professurer som beslutats i samband 
med denna intagningsökning. Jag vill erinra om att dessa tjänster enligt 
nämnda beslut skall inrättas först när läkarutbildning och forskning i 
resp. ämne kan inledas vid Huddinge sjukhus. Jag är inte beredd att nu 
ta ställning till den föreslagna tidsplanen men förordar att Kungl. Maj:t 
inhämtar riksdagens bemyndigande att inrätta ifrågavarande tjänster 
vid de tidpunkter som Kungl. Maj:t senare beslutar (22, 26). 

För härutöver under budgetåret 1972/73 tillkommande lärartjänster 
rn. m. för den pågående utbyggnaden av läkarutbildningen vid karolin
ska institutet (prop. 1965: 141, SU 1965: 173, rskr 1965:411 och prop. 
1969:137, SU 1969:187, rskr 1969:421) beräknar jag 1069000 kr. (2). 
Jag räknar med att det inom denna ram skall vara möjligt att tidigare

lägga en del av den förstärkning för undervisningen i socialmedicin som 
enligt den av ämbetet presenterade utbyggnadsplanen bör komma till 

stånd under budgetåret 1973/74. Jag har vidare inom denna ram be
räknat medel för vissa tillkommande lärartjänster m. m. för den besluta
de utbyggnaden av tandläkarutbildningen vid institutet (prop. 1970:122). 

Vid högskolenheten i Linköping skall nästa budgetår enligt stats
makternas beslut (prop. 1968: 83, SU 1968: 119, rskr 1968: 273 och 
prop. 1970: 1 bil. 10 s. 276, SU 1970: 88, rskr 1970: 215) inrättas de 
sista tre av sammanlagt tjugutvå professurer i medicinska ämnen. Jag 
beräknar nu medel för professurer i vart och ett av ämnena obstetrik 
och gynekologi, pediatrik. samt anestesiologi. Vidare beräknar jag 
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827 000 kr. för ytterligare lärartjänster m. m. för läkarutbildningen 
vid högskolenheten (3). 

För lärartjänster m. m. för den ökade läkarutbildningen vid universi
tetet i Umeå (jfr prop 1970: 1 bil. 10 s. 273) beräknar jag för nästa bud
getår ytterligare 221 000 kr. Vid mina beräkningar har jag utgått från 
att från förevarande anslag skall bestridas kostnader för lärare även 
för viss undervisning inom tandläkarutbildningen vid universitetet, bl. a. 
i patologi (1). 

Innevarande budgetår har sammanlagt 652 000 kr. anvisats för bl. a. 
extra platser vid kliniska kurser i samband med övergången till den 
år 1969 (prop. 1969: 1 bil. 10 s. 303, SU 1969: 46, rskr 1969: 137) be
slutade ändrade studieordningen för grundutbildningen av läkare. I 

vissa delar hänför sig dessa kostnader till anordningar som nu är av 

permanent karaktär och medlen för dessa ändamål bör i fortsättningen 
anvisas direkt till läroanstalterna. För här berörda iindamål, för vissa 
förstärkningar vid universitetet i Lund samt för ytterligare medel till 
timarvoderad undervisning vid karolinska institutet och högskolenheten 
i Linköping räknar jag med ett i förhållande till innevarande budgetår 
med 101 000 kr. minskat medelsbehov (2, 3, 4, 18). 

Universitetskanslersämbetet har föreslagit att en för biträdande pro
fessorn vid universitetet i Uppsala Gunnar Dahlström personlig pro

fessur i medicin, särskilt lungmedicin skall inrättas vid nämnda univer
sitet den 1 juli 1972. Enligt förslag av konsistoriet vid universitetet skall 
skillnaden mellan lönekostnaden för den föreslagna professuren och löne
kostnaden vid den tjänst som biträdande professor som Dahlström inne

har bestridas med donationsmedel. Jag förordar att en för Dahlström 
personlig professur i medicin, särskilt lungmedicin, inrättas vid univer
sitetet i Uppsala den 1 juli 1972. Jag räknar hiirvid med att merkost
naderna vid tjänsten bestrids med donationsmedel. Tjänsten som biträ· 
dande professor i medicin, särskilt lungmedicin vid universitetet skall 
hållas vakant så länge den personliga professuren i samma ämne finm 
inrättad (5, 21). 

Vid den av staten och Malmöhus läns landsting gemensamt uppförda 
och drivna läkarstationen i Dalby läkardistrikt (jfr prop. 1963: 1 bil. 7 
s. 273, SU 1963: 5, rskr 1963: 5) drivs under socialstyrelsens ledning en 
forsknings- och försöksverksamhet i öppen vård i nära anslutning till 

den praktiska verksamheten vid stationen. Universitctskanslcrsämbetet 
har - efter tillstyrkan av landstingets sjukvårdsstyrelse - föreslagit 
att en professur i medicin, särskilt öppen hälso- och sjukvård, inrätta~ 
vid universitetet i Lund. Professuren bör knytas till verksamheten i 

Dalby. Ämbetet har i ett program för tjänsten föreslagit att inneha
varen i första hand skall bedriva forskning samt forskar- och vidareut
bildning inom områdena öppen sjukvård, hälsovård och förebyggande 
vård - inbegripet hälsokontroll. över förslaget har - efter remiss -
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yttranden avgivits av socialstyrelsen och statens medicinska forsknings
råd. Jag anser det vara värdefullt att ökad vikt läggs vid forskning in
om det föreslagna området. Jag förordar därför - efter samråd med 
chefen för socialdepartementet - att en professur i medicin, särskilt 
öppen hälso- och sjukvård inrättas vid universitetet i Lund den 1 juli 
1972. Jag avser att i annat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att i en
lighet med ämbetets förslag utse docenten vid universitetet i Lund 
Ake Norden till förste innehavare av denna professur (7). 

Riksföreningen mot cancer har - mot bakgrund av att frågan om de 
immunologiska förhållandena vid tumörers uppkomst och tillväxt intar 

en central position inom cancerforskningen - föreslagit att en för do
centen vid universitetet i Lund Hans Olof Sjögren personlig extra ordi

narie professur i tumörimmunologi inrättas vid nämnda universitet. 
Kostnaderna för professuren skall enligt förslaget bestridas av Riks
föreningen, som avser att ställa särskilda medel till förfogande för uni
versitetet. Det har upplysts att tillräckliga lokaler finns och kommer 
att finnas tillgängliga. Universitetskanslcrsämbetet har tillstyrkt försla
get. Jag förordar att en för Sjögren personlig extra ordinarie professur 
i tumörimmunologi inrättas vid universitetet i Lund den 1 juli 1972 un

der förutsättning att kostnaderna vid tjänsten bestrids på det sätt Riks
föreningen föreslagit. Jag utgår därvid från att Riksföreningen svarar 
för även de övriga kostnader som föranleds av verksamheten. 

Universitetskanslersämbetet har föreslagit att vid högskolenheten i 
Linköping inrättas dels den I juli 1972 en professur i medicin, särskilt 
yrkesmedicin, dels den l juli 1973 en professur i hygien, särskilt yrkes
hygien. Jag vill erinra om att 1971 års riksdag beslutat (prop. 1971: 29, 
InU 1971: 15, rskr 1971: 196) att en blivande filial till nuvarande arbets
medicinska institutet skall förläggas till Umeå. Föredragande departe
mentschefen uttalade därvid att en sådan filial med ett 40-tal anställda 
bör kunna ge tillräckligt underlag för en effektiv organisation om den på 
Himpligt sätt samordnas med den verksamhet som bedrivs vid universi
tetet i Umeå. Kungl. Maj:t har uppdragit åt arbetsmiljöutredningen att 

lägga fram förslag om bl. a. organisationen av en sådan filial. Enligt 
min mening bör en uppbyggnad av resurser för högre utbildning och 

forskning inom detta område ske i första hand i Umeå och verksam
heten där konsolideras innan en utbyggnad sker på andra håll (6, 23). 

I överensstämmelse med vad dåvarande chefen för utbildningsde
partementet uttalade i prop. 1969: 31 (SU 1969: 93, rskr 1969: 222 och 

2LU 1969: 55, rskr 1969: 223) bör - vilket jag berört i det föregående 
vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande universiteten 
m. m. - även vid de medicinska fakulteterna professorernas m. fl. 
undervisning i ökad omfattning avse forskarutbildningen. För att göra 
det möjligt för li.iroanstalterna att för en del av den undervisning inom 

grundutbildningen som nu meddelas av sådan personal i stället anlita 
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lärare av annat slag bör - i enlighet med ämbetets förslag - särskilda 
medel ställas till förfogande. Jag har för nästa budgetår beräknat 120 000 
kr. för detta ändamål. 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1966: 1 bil. 10 s. 361, 
SU 1966: 42, rskr 1966: 125) har Kungl. Maj:t föreskrivit att professu
rerna i medicinsk kemi vid universitetet i Uppsala och vid karolinska 
institutet i samband med återbesättande skall ändras till professurer i 
medicinsk och fysiologisk kemi samt att professuren i praktisk medicin 
vid universitetet i Uppsala i samband med återbesättande skall ändras 
till professur i medicin. 

I särskild skrivelse har universitetskanslersämbctet föreslagit att tjäns

ten som biträdande professor i klinisk alkoholforskning vid karolinska 
institutet i samband med återbesättande ändras till tjänst som biträdan
de professor i klinisk alkohol- och narkotikaforskning. Förslaget har 
tillstyrkts av bl. a. socialstyrelsen och direktionen för karolinska sjuk

huset. Jag avser att i annat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att ändra 
tjänstens benämning i enlighet med vad ämbetet föreslagit. 

Universitetskanslersämbetet har vidare i särskild skrivelse föreslagit 
att professuren i bakteriologi vid universitetet i Uppsala i samband med 

återbesättande ändras till professur i immunologi. Jag förordar att be
nämningen av professuren i bakteriologi vid universitetet i Uppsala 
ändras på det sätt ämbetet föreslagit. 

Kungl. Maj:t har inrättat sammanlagt tre ordinarie universitetslekto
rat den 1 juli 1971, nämligen ett i vart och ett av ämnena anatomi, fy

siologi och medicinsk kemi, alla vid universitetet i Umeå. 
Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående vid min anmälan 

av vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. beräknar jag 
under förevarande anslag för forskarutbildning 220 000 kr. Motsvarande 
medel har för innevarande budgetår anvisats under anslaget Särskilda 
åtgärder för forskarutbildning (15). Jag har vidare beräknat medel för yt
terligare en tjänst som docent (11). 

Jag har slutligen för nästa budgetår beräknat medel även för viss 
ändring av timplanen för utbildningen vid sjukgymnastinstituten (9, 10). 

Jag avser att i annat sammanhang efter förslag av universitetskans
lersämbetet återkomma till Kungl. Maj:t med förslag avseende de för 
utbildningen avsedda tjänster - utöver tjänst som professor eller bi
trädande professor - som inom ramen för de nu beräknade medlen 
bör inrättas vid läroanstalterna budgetåret 1972173. 

Mot bakgrund av mina förslag i det föregående samt med hänsyn 
till kostnadsökningar av automatisk natur beräknar jag ökningen av 
anslaget till avlöningar till lärarpersonal till sammanlagt 17 114 000 kr. 
Jag har därvid räknat med möjligheter till vissa besparingar om sam
man lagt ca 500 000 kr. under nämnda anslag genom rationaliseringar in

om främst befintlig organisation. 
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Med hänvisning till anslagssammanställningen beräknar jag anslaget 

till avlöningar till lärarpersonal till (87 726 000 + 17 114 000 =) 

104 840 000 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 (59 760 000 

+ 15 240 000 =) 75 000 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

1) bemyndiga Kungl. Maj:t att inrätta professurer i enlighet med 
vad jag förordat i det föregående, 

2) bemyndiga Kungl. Maj:t att ändra benämningen av en pro
fessur i enlighet med vad jag förordat i det föregående, 

3) till Medicinska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarper

sonal för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 
104 840 000 kr., 

4) till Medicinska fakulteterna m. m.: Driftkostnader för budget
året 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 75 000 000 kr. 

E 15. Odontologiska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal 
E 16. Odontologiska fakulteterna m. m.: Driftkostnader 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

312627221 
34 072 0002 
40 174 0003 

Reservation-i 1281017 

1 Därav avlöningar till lärarpersonal 23 340 601 kr. och driftkostnader 
7 922 121 kr. 
2 Därav avlöningar till lärarpersonal 25 622 000 kr. och driftkostnader 
8 450 000 kr. 
0 Diirav avlöningar till lärarpersonal 27 474 000 kr. och driftkostnader 
12 700 000 kr. 
' Anslaget Odontologiska fakultetcrn:1 m. rn.: Driftkostnader. 

Förevarande anslag avses för grundläggande odontologisk utbildning 
samt forskarutbildning och forskning inom odontologiska ämnesområden 
vid universiteten i Lund, Göteborg och Umeå samt vid karolinska insti
tutet. Vidare utgår från dessa anslag vissa medel till de statliga tand

tekniker- och tandsköterskeskolorna. 
I följande sammanställning redovisas - med hänsyn till vad som i 

det föregående anförts under vissa gemensamma frågor rörande univer

siteten m. m. - endast lärarpersonal och belopp som hänför sig till 

sådan personal. 

Personal 
Lärarpersonal 

Anslag 
Lönekostnader 

1971/72 

389 

25 622 000 

Beräknad ändring 1972173 

Universitets
kanslcrslimbetet 

+24 

+3 155 000 

Föredraganden 

+4 

+ 1852000 

Eb 
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Universitetskanslersämbetet 

Enligt statsmakternas beslut år 1970 ska,ll antalet intagningsplatser 
för utbildning av tandläkare vid karolinska institutet under en över
gångsperiod öka till 220 per år genom tillkomsten av en nybyggnad för 
odontologisk utbildning och forskning vid Huddinge sjukhus avsedd för 

ett årligt intag av 120 elever (prop. 1970: 122, SU 1970: 135, rskr 1970: 

309). Ämbetet, som grundar sig på uppgifter från byggnadsstyrelsen, 

räknar med att de nya lokalerna kan tas i bruk för utbildningsändamål 

vid ingången av vårterminen 1974, vilket innebär att utbildningen i de 
teoretiska ämnena kan inledas vårterminen 1973. 

Universitetskanslersämbetet utreder f. n. på Kungl. Maj:ts uppdrag 

och i samråd med 1968 års utbildningsutredning förutsättningarna att 
snabbt öka tandläkarutbildningens kapacitet. I ämbetets uppdrag ingår 
att särskilt pröva om sådana möjligheter föreligger vid universiteten i 
Lund och Umeå samt att även utreda organisationen av den odontolo
giska utbildningen och tandsjukvården vid universitetet i Lund. 

Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet. 

Ämne m. m. /tjänst m. m./ 
läroanstalt1 

1972/73 
Anatomi 

1. 1 tjänst som universi
tetslektor i Uo 22: 25". 
Kl 

2. Indragning av kurs
anslag, Kl 

Anatomi och tandanatomi 
3. 2 500 assistenttim

mar', Kl 

Histologi och oral histologi 
4. 2 225 assistenttim

mar•, Kl 

Ortodonti 
5. 1 tjänst som lärare, 

tillika biträdande 
övertandläkare•, G 

Parodontologi 
6. 1 professur i stället 

för tjänst som biträ
dande professor, L 

7. 1 professur i st~illet 
för tjänst som biträ
dande professor, Um 

Patologi 
8. I tjänst som universi

tetslektor i Uo 22: 25, 
Um 

Kostnad budgetåret 
1972/73 (tkr.) 

Grund- Forskar-
läggande utbildning 
utbildning o. forskning 

45 

13 

65 

58 

105 

10 

10 

91 

Anmärkning 

Fr. o. m. 1.1.1973 

Fr. o. m. 1.1.1973 

Fr. o. m. 1.1.1973 

Fr. o. m. 1.1.1973 

Eb 
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9. Indragning av kurs-
anslag, Um 

Medel för omläggning av 
studieordning 
10. Omläggning av studie

ordning, L 
11. Indragning av medel 

för motsvarande ända
mål, L 

Gemensamt för flera 
äm11e11 
12. 1 tjänst som docent, G 
13. 3 tjänster som forskar

assistent, L, G, K I 
14. 5 tjänster som assi-

stenttandläkare, G 
15. 2 assistenttjänster, Kl 

Gemensamt för flera läro
anstalter 
l 6. Kursanslag 

- 58 

30 

63 

420 

70 

17. Kostnader för 1.1.1972 43 
tillkommande tjänster 

18. Medel för vikariats- 364 
ersättning i samband 
med lärares deltagande 
i pedagogisk utbildning 

1973/74 
Teknologi 
19. 1 professur', Kl 

1975/76 
Oral mikrobiologi 
20. 1 tjänst som biträdan

de professor", Kl 

Parodontologi 
21. 1 professur i stället 

för tjänst som biträ
dande professor•, Kl 

76 
199 

Varav 2 enligt prop. 
1968: 1 bil. 10 s. 271 

86 Därav 64 överföring från 
anslaget Särskilda åtgärder 
för forskarutbildning 

Fr. o. m. 1.1.1974 

1157 381 

22. Löneomräkning 1 617 

3155 

• L = universitetet i Lund, G = universitetet i Göteborg, Um = universitetet 
i Umeå och Kl = karolinska institutet. 
" Jfr prop. 1971: 122. 
• Jfr prop. 1968: 1 bil. 10 s. 271. 
• Beslutad 1970 (prop. 1970: 122 s. 42, SU 1970: 135, rskr 1970: 309). 
• Jfr prop. 1971: 122 s. 43. 

Föredraganden 

Intagningskapaciteten vi<l de odontologiska fakulteterna uppgår inne

varande läsår till sammanlagt 380 platser fördelade på universitetet i 

Eb 
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Lund 100, universitetet i Göteborg 120, universitetet i Umeå 60 samt 
karolinska institutet 100 intagningsplatser. Statsmakterna har år 1970 

fattat beslut om utbyggnad av organisationen för tandläkarutbildning 
i Stockholm (prop. 1970: 122, SU 1970: 135, rskr 1970: 309). Nya lokaler 
dimensionerade för 120 nybörjare per år skall uppföras i anslutning till 
Huddinge sjukhus. Genom att de nuvarande lokalerna för tandläkarut
bildning i Stockholm under en övergångsperiod kan utnyttjas parallellt 

med de nya lokalerna skapas möjligheter att öka den totala intagnings~ 
kapaciteten i landet till 500 platser per år. Byggnadsstyrelsen har redo

visat att vissa undervisningslokaler i nybyggnaden i Huddinge kan tas i 
bruk till vårterminen 1974 (jfr prop. 1971: 145 bil. 6 s. 29). Med hän

syn till att det första studieårets utbildning helt är förlagd till karo
linska institutets medicinskt teoretiska institutioner innebär detta att det 
ökade intaget kan genomföras vid ingången av vårterminen 1973. Som 
framgår av universitetskanslersämbetets anslagsframställning pågår inom 
ämbetet en utredning om förutsättningarna för en ytterligare ökning av 

tandläkarutbildningens kapacitet. 

Den pågående uppbyggnaden av den odontologiska utbildnings- och 
forskningsorganisationen i Göteborg avslutas under budgetåret 1972/73 

i huvudsaklig överensstämmelse med fastställda riktlinjer. Jag beräknar 

nu medel för ytterligare en tjänst som förare i Jöncgrad Ue 20 och två 
tjänster som assistenttandläkare (5, 14). Innehavare av tjiinsten som föra
re skall tillika vara biträdande övertandläkare vid tandsjukvårdscentra
Jen i Göteborg. Vid min medelsberäkning har jag beaktat behovet även 
av en förstärkning av antalet assistenttimmar vid nämnda utbildnings
och forskningsorganisation. 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående vid min anmälan 
av vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. beräknar jag 
under förevarande anslag för forskarutbildning 64 000 kr. l\Iotsvarande 
medel har för innevarande budgetår anvisats under anslaget Särskilda 
åtgärder för forskarutbildning (16). Jag har vidare beräknat medel för 
ytterligare en tjänst som forskarassistent (13). 

Vid vart och ett av universiteten i Göteborg och Umeå finns en pro
fessur i teknologi. I enlighet med statsmakternas beslut år 1970 (prop. 
1970: 122 s. 42, SU 1970: 135, rskr 1970: 309) skall en professur i tekno
logi inrättas vid karolinska institutet vid den tidpunkt då utbildningen i 
ämnet inleds i Huddinge. Universitetskanslersämbetet har i skrivelse 
i oktober 1971 föreslagit, att ämnesbeniimningen för nämnda professurer 

ändras till odontologisk teknologi. Ämbetets förslag innebär ingen för
ändring av tjänsternas ämnesområde. Med anledning av ämbetets 
förslag förordar jag, att en professur i odontologisk teknologi skall finnas 

vid vart och ett av universiteten i Göteborg och Umeå fr. o. m. den 
1 juli 1972 och vid karolinska institutet från den tidpunkt då utbild
ningen i ämnet inleds. 

Eb 
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Som jag tidigare framhållit bör personalorganisationen för den odon
tologiska utbildningen och forskningen i Stockholm innefatta en tjänst 
som biträdande professor i oral mikrobiologi (prop. 1970: 122 s. 43, 
SU 1970: 135, rskr 1970: 309). I enlighet med universitetskanslersämbe
tets förslag bör en tjänst som biträdande professor i oral mikrobiologi 

inrättas vid karolinska institutet. Tjänsten bör inrättas vid den tidpunkt 
di utbildningen i ämnet inleds i Huddinge. Jag avser att i annat sam
manhang föreslå Kungl. Maj:t att inrätta nämnda tjänst (20). 

Jag har vid min mcdelsberäkning under avlöningsanslaget till de 
medicinska fakulteterna m. m. beaktat det ökade medelsbehovet för 

vissa medicinskt teoretiska ämnen nästa budgetår vid en ökning av 
antalet intagningsplatser för tandläkarutbildning vid karolinska insti
tutet. Vidare har jag beräknat m~del under nämnda anslag för vissa 
gemensamma resurser för medicinsk och odontologisk utbildning vid 

universitetet i Umeå. Med hänsyn därtill räknar jag med att kursan
slaget till universitetet under förevarande avlöningsanslag kommer att 

minskas med 31 000 kr. nästa budgetår (1, 2, 3, 4, 8, 9). 

Utbildningen vid de odontologiska fakulteterna bör ges inom ramen 

för i huvudsak enhetliga utbildnings- och studieplaner. Av detta skäl 
har sedan budgetåret 1968/69 medel anvisats för en omläggning av gäl
lande planer vid universitetet i Lund och vid karolinska institutet. Jag 
beräknar inte några medel för detta ändamål för nästa budgetår, efter
som nämnda omläggning i huvudsak avslutas under innevarande budget

år (10, 11). 
Mot bakgrund av mina förslag i det föregående samt med hänsyn till 

kostnadsökningar av automatisk natur beräknar jag ökningen av ansla
get till avlöningar till lärarpersonal till sammanlagt 1852000 kr. Jag har 
därvid räknat med möjligheter till vissa besparingar om sammanlagt 
ca 100 000 kr. under nämnda anslag genom rationaliseringar inom främst 
befintlig organisation. 

Med hänvisning till anslagssammanställningcn beräknar jag anslaget 
till avlöningar till lärarpersonal till (25 622 000 + 1 852 000 =) 27 474 000 
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 (8 450 000 + 
4 250 000 =) 12 700 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
1) bemyndiga Kungl. Maj:t att ändra benämningar av professurer 

i enlighet med vad jag förordat i det föregående, 
2) till Odontologiska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärar

personal för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 

27 474 000 kr., 
3) till Odontologiska fakulteterna m. m.: Driftkostnader för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 12 700 000 

kr. 
Eb 
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E 17. Odontologiska fakulteterna m. m.: Vissa tandsjukvårdskostna· 
der 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

19 202 942 

17 268 000 

22013 000 

Förevarande förslagsanslag avses för den tandsjukvård, som bedrivs 

i anslutning till den odontologiska utbildningen och forskningen vid 
universiteten i Lund, Göteborg och Umeå samt vid karolinska institutet. 
Vidare skall från anslaget utgå vissa medel till de statliga tandtekniker
och tandsköterskeskolorna samt till ersättning åt tandtekniker- och 
tandskötcrskepraktikanter (jfr prop. 1969: 1 bil. 10 s. 312). 

Den tandsjukvårdande verksamheten anordnas vid universiteten i 
Göteborg och Umeå inom ramen för tandsjukvårdscentralen. Vid uni
versitetet i Lund och vid karolinska institutet meddelas tandsjukvård dels 
vid kandidatkliniker, som ingår i de kliniskt odontologiska institutioner
na, dels vid en lärarklinik. 

1971172 Beräknad ändring 1972/73 

Universitets- Föredraganden 
kanslcrsämbetet 

Personal 
Tandsjukvårdande personal 367 +10 of. 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 16 088 000 +3 774 000 +3 124 000 
Förbrnkningsmateriel för den 

praktiska verksamheten i an-
slutning till den odontolo-
giska utbildningen m. m. 2 430 000 +1750000 +180000{) 

Lärarkliniker m. m. 1600000 of. + 384 000 
Sjukvård1 

+ 15 ooo I 
Reseersättningar1 

+ 10 000 + 167 000 
Telegram och telefon1 + 120 ooo I 

20118 000 +s 669 ooo +s 475 ooo 
Uppbördsmedel 
Patientavgifter 1200000 + 500 000 + 500 000 
Vissa ersättningar 1650000 + 462 000 + 230 000 

2 850 000 + 962 000 + 730 000 

Nettoutgift 17 268 000 +4707 000 +4745 000 

1 Medel härför har har för innevarande budgetår beräknats under anslaget 
Universiteten m. m.: Gemensamma driftkostnader. 

Universitetskanslersämbetet 

I. Löncomriikning 3 362 000 kr. 

2. Medel för förstärkning av biträdespersonal ( +412 000 kr.). 
3. ökad medclsanvisning för förbrukningsmateriel ( + 1 750 000 kr., 

Eb 
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varav 250 000 kr. på grund av ökad omfattning av verksamheten vid 
den odontologiska fakulteten i Göteborg). 

4. Medel för sjukvård, reseersättningar samt telegram och telefon, 
vilka innevarande budgetår har beräknats under anslaget Universiteten 

m. m.: Gemensamma driftkostnader, inkl. beräknad ökning för budget
året 1972/73 (+145000kr.). 

5. Minskning av anslaget med hänsyn till ökade uppbördsmedel 
(-962 000 kr., varav patientavgifter 500 000 kr. och vissa ersättningar 
462 000 kr. Av sistnämnda belopp hänför sig 232 000 kr. till ökade in
komster under förutsättning att ytterligare 3 tjänster som assistenttand
läkare inrättas vid universitetet i Göteborg i enlighet med ämbetets 
förslag under anslaget Odontologiska fakulteterna m. m.: Avlöningar 
till lärarpersonal.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
22 013 000 kr. Jag har därvid beaktat, att medel för täckande av kost
nader för resp. sjukvård, reseersrittningar, telegram och telefon för den 
tandsjukvårdande verksamheten i anslutning till den odontologiska ut
bildningen och forskningen nästa budgetår bör belasta förevarande an
slag. Medel för dessa ändamål beräknas för innevarande budgetår under 
anslaget Universiteten m. m.: Gemensamma driftkostnader. 

På grund av att anslagsposten för förbrukningsmateriel har merbe

lastats med betydande belopp under senare budgetår räknar jag med 
en väsentlig ökning av medelsanvisningen för detta ändamål. Univer
sitetskanslcrsämbetet utreder f. n. på Kungl. Maj:ts uppdrag orsakerna 
till dessa merbelastningar. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Odontologiska fakulteterna m. m.: Vissa tandsjukvårds

kostnader för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 
22 013 000 kr. 

E 18. Farmaceutiska fakulteten m. m.: Avlöningar till lärarpersonal 
E 19. Farmaceutiska fakulteten m. m.: Driftkostnader 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

s 8064211 
6744 0002 
8 040 0003 

Rcservation4 322 098 

1 Därav avlöningar till lärarpersonal 3 326 713 kr. och driftkostnader 
2 479 708 kr. 
• Därav avlöningar till lärarpersonal 3 884 000 kr. och driftkostnader 
2 860 000 kr. 
• Därav avlöningar till lärarpersonal 4 240 000 kr. och driftkostnader 
3 800 000 kr. 
' Anslaget Farmaceutiska fakulteten m. m.: Driftkostnader. 

Eb 
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Förevarande anslag avses för grundläggande farmaceutisk utbildning 

samt forskarutbildning och forskning inom farmaceutiska ämnesområ

den vid universitetet i Uppsala. Vidare utgår från dessa anslag medel 

för utbildning av receptarier. 

I följande sammanställning redovisas - med hänsyn till vad som i 

det föregående anförts under vissa gemensamma frågor rörande univer

siteten rn. rn. - endast lärarpersonal och belopp som hänför sig till så-

dan personal. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Universitets- Föredraganden 
kanslersämbetet 

Personal 
Lärarpersonal 61,5 +1.s +o.s 
Anslag 
Lönekostnader 3 884 000 +824 000 +356 000 

Universitetskanslersämbetet 

Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet. 

Ämne m. m.Jtjänst m. m. Kostnad budgetåret 
1972/73 (tkr.) 

Anmärkning 

1972/73 
Farmaceutisk natur
produktkemi 

1. 1 tjänst som biträdan
de professor 

2. Indragning av en la
boratur i Ue 20 i 
farmakognosi 

Gemensamt för flera 
ämnen 

3. 1 extra universitets
lektorat 

4. Vissa förstärknings
anordningar 

5. 1 tjänst som docent 
6. l tjänst som forskar

assistent 
7. l 000 assistenttimmar 
8. Kursanslag 

Grund
läggande 
utbildning 

91 

100 

52 

9. Handledd praktik 17 
inom ämnesområdet 
socialfarmaci 

10. Laborationskurs för 26 
receptarier 

11. Medel för vikariats- 59 
ersättning i samband 
med lärares deltagande 
i pedagogisk utbildning 

Forskar
utbildning 
o. forskning 

91 Förste innehavare 
G. Samuelsson 

- 77 

76 
66 

Jfr SOV 1964: 48 

43 Därav 33 överföring från 
anslaget Särskilda åtgärder 
för forskarutbildning 

Eb 
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1973/74 

Rio farmaci 
12. l tjänst som biträ

dande professor 
345 199 

13. Löneomräkning 280 

824 

Föredraganden 

324 

Enligt statsmakternas beslut år 1965 (prop. 1965: 141, SU 1965: 173, 
rskr 1965: 411) skall nya lokaler för farmaceutisk utbildning och forsk
ning uppföras på Artillerifältet i Uppsala. I samband därmed skall 
antalet intagningsplatser för utbildning till farmacie kandidatexamen 

öka från 80 till 120 per år. 
Senareläggningen av överflyttningen till Uppsala har medfört, att 

vissa modifieringar får göras i den år 1965 beslutade tidsplanen för ut
byggnaden av personalorganisationen. Sålunda skulle enligt 1965 års 
beslut bl. a. fyra tjänster som universitetslektor i kemiska ämnen in

rättas budgetåret 1969/70 och en tjänst som universitetslektor i farma
kognosi inrättas budgetåret 1970/71. Sistnämnda budgetår skulle vidare 
en befintlig tjänst som extra ordinarie laborator i farmakognosi dras 
in. Dessa förändringar av personalorganisationen bör uppskjutas tills 
vidare. I avvaktan på att nämnda förändringar av personalorganisa
tionen skall kunna genomföras har fr. o. m. budgetåret 1970/71 funnits 
inrättade tre extra lärartjänster som universitetslektor. 

Vid den farmaceutiska fakulteten bedrivs vidare en ettårig receptarie
utbildning med en årlig intagning av 240 studerande. Beträffande det 
förslag till ny utbildningsgång för bl. a. receptarier som yrkesutbildnings
beredningen lagt fram (SOU 1970: 50), erinrar jag om vad departemcnts
chefen anfört vid sin anmälan av anslaget Bidrag till driften av gymna

sieskolor. 
Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående vid min anmälan 

av vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. beräknar jag 
under förevarande anslag för forskarutbildning 33 000 kr. Motsvarande 
medel har för innevarande budgetår anvisats under anslaget Särskilda 

åtgärder för forskarutbildning (8). 
Jag riiknar med en höjning nästa budgetår av kursanslaget för den 

grundliiggande farmaceutiska utbildningen med 43 000 kr. utöver löne
omräkning. Jag har därvid beaktat behovet av medel dels för handledd 
praktik i iimnet socialfarmaci, dels för viss kursgivning för receptarier. 
För vissa utbildningskostnader till följd av scnareliiggningen av flytt
ningen av den farmaceutd;:a fakulteten bcr~iknar jag vidare en engångs

anvisning av 17 000 kr. 

Eh 
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Med hänvisning till anslagssammanställningen beräknar jag anslaget 

till avlöningar till lärarpersonal till (3 884 000-1-356 000 =) 4 240 000 kr. 

Vidare beräknar jag, i överensstämmelse med vad jag anfört i det före

gående vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande universi

teten m. m., anslaget till driftkostnader till (2 860 000 + 940 000 =) 

3 800000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

I) till Farmaceutiska fakulteten m. m.: Avlöningar till liirarper

sonal för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslags::mslag av 

4 240 000 kr., 

2) till Farmacelltiska fakulteten m. m.: Driftkostnader för budget

året 1972/73 anvisa ett rescrvationsanslag av 3 800 000 kr. 

E 20. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.: Avlöningar 
till lärarpersonal 
E 21. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.: Driftkost
nader 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

134 973 63Jl 

129 565 0002 
159 9150003 

Reservation4 5073 195 

1 rnirav avlöningar till lärarpersonal 96 423 366 kr. och driftkostnader 
38 550 265 kr. 
" Därav avlöningar till lärarpersonal 90 125 000 kr. och driftkostnader 
39 440 000 kr. 
" Därav avlöningar till lärarpersonal 106 850 000 kr. och driftkostnader 
53 065 000 kr. 
• Anslaget Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.: Driftkostnader. 

Förevarande anslag avses för grundläggande utbildning, forskarutbiid

ning och forskning inom matematisk-naturvetenskapliga ämnesområden 

Yid universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm och Umeå, för 

grundfaggande utbildning inom matematisk-naturvetenskapliga ämnes

områden vid högskolenheten i Linköping samt vissa delar av utbild

ningen inom limnesområdet informationsbehandling vid tekniska hög

skolan i Stockholm. Vidare skall från avlöningsanslaget utgå medel för 

utbildningen till filosofiska examina inom vissa ämnesområden vid 

Chalmers tekniska högskola .. Medel till driftkostnader för sistnämnda 

iindamäl kommer att beräknas under anslaget Tekniska fakulteterna 

m. m.: Chalmers tekniska högskola. 

I följande sammanställning redovisas - med hänsyn till vad som i det 

föregående anförts under vissa gemensamma frågor rörande universite

ten m. m. - endast lärarpersonal och belopp som hänför sig till sådan 

personal. 
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1971/72 Beräknad ändring 1972173 

Universitets- Föredraganden 
kanslersämbetet 

Personal 
Lärarpersonal I 566,5 +263 +150 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 90 339 500 +37 875 000 +16 740 000 

Uppbördsmedel 
Avkastning från vissa 

fonder m.m. 214 500 + 15 000 + 15 000 

Nettoutgift 90125 000 +37 860 OOD +16725 000 

Universitetskanslersämbetet 

Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet. 

Ämne m. m. /tjänst m. m./ 
läroanstalt1 

1972/73 

Atom- och molekylfysik 
1. 1 professur och 1 000 

assistenttimmar, U 

Kärnfysik 
2. 1 tjänst som biträdan-

de professor, U 

Biologi 
3. 2 universitetslektorat 

i Uo 22: 25, Li 

Fysik 
4. 1 universitetslektorat 

i Uo 22: 25, U 

Informationsbehandling, 
särskilt administrativ data-
behandling 
5. l universitetslcktorat 

i Uo 22: 25, U 
6. 1 universitetslektorat 

i Uo 22: 25, L 
7. 1 universitetslektorat 

i Uo 22: 25, G 

Matematisk statistik 
8. 1 universitetslektorat 

i Uo 22: 25, L 
9. 1 universitetslektorat 

i Uo 22: 25, G 

Kostnad budgetåret 
1972/73 (tkr.) 

Grund- Forskar-
läggande utbildning 
utbildning o. forskning 

Anmärkning 

62 Personlig för C. Nordting. 

91 

182 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

Samtidigt ändrad benäm
ning av tjänst som biträ
dande professor i experi
mentell fysik och vakans
sättning av tjänsten 

överföring från statens råd 
för atomforskning 

överföring från teknisk 
fakultet. Tjänsten placeras 
vid universitetsfilialen 

Tjänsten placeras vid 
universitets filialen 
Tjänsten placeras vid 
universitetsfilialen 
Tjänsten placeras vid 
universitctsfilialen 

Tjänsten placeras vid 
uni versitetsfilialen 
Tjänsten placeras vid 
uni ve.rsitetsfilialen 
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Genetik 
10. 1 tjänst som docent, L 

Botanik 
11. 500 assistenttimmar, S 

Mikrobiologi 
12. 500 assistenttimmar, U 

Gemensamt för flera 
läroanstalter 
13. 5 studievägledare 

14. Medel för tilldelning 
av lärarkrafter för 
gnmdfäggande utbild
ning 

15. överföring av medel 
från anslaget Slirskilda 
<ltgiirdcr för forskar
utbildning 

16. Medel för vikariats
ersättning i samband 
med lärares deltagande 
i pedagogisk utbildning 

17. Uppbördsmedel 

1973/74 
Biofysik, särskilt bio
fysikalisk kemi 
18. 1 professur och 2 000 

assistenttimmar, G 

Ekologisk zoologi 
19. 1 professur och 1 000 

assistenttimmar, L 

Genetik 
20. 1 professur och I 000 

assistenttimmar, G 

lnformationsbehandling, 
särskilt numerisk analys 
21. 1 professur och 1 000 

assistenttimmar, Um 

Mikrobiologi 
22. 1 professur och 1 000 

assistenttimmar, S 

23. Löneomrlikning 

76 Personlig för S. Fröst 

314 

14 217 

26 

26 

1996 

1 086 

-15 

16 345 2 262 

19 253 

37 860 

Dlirav 1 660 som kompen
sation för överföring till 
forskarutbildning av vissa 
tjlinster. 

Förste innehavare 
T. Vänngård 

1 U = universitetet i Uppsala, L = universitetet i Lund, G = universitetet i 
Göteborg, S =universitetet i Stockholm, Um =universitetet i Umeå, Li= 
högskolenheten i Linköping. 

Universitetskanslcrsämbetet har vidare i särskild framställning före
slagit att professuren i botanik, särskilt morfologi vid universitetet 
Stockholm får återbesättas under benämningen morfologisk botanik. 
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Genom statsmakternas ställningstagande år 1969 (prop. 1969: 66, SU 
1969: 115, rskr 1969: 293) skall Vetenskapsakademiens privilegium att 
ge ut almanackor inte förnyas vid utgången av den nuvarande privilcgie

perioden den 15 juli 1972. Avskaffande av almanacksprivilegiet med 
åtföljande bortfall av privileg!cinkomsterna aktualiserade frågan om 
Vetenskapsakademiens framtida sHillning och arbetsuppgifter. Dåva
rande departementschefen framhöll i nyssnämnda proposition att aka
demien hade viktiga utåtriktade uppgifter på det vetenskapliga området 
både inom och utom landet cch att det fanns skäl att anta att denna 
verksamhet skulle fä ökad betydelse i framtiden, särskilt på det inter
nationella planet. Departementschefen konstaterade vidare att Veten
skapsakademien f. n. driver ett antal fasta institutioner som har mycket 
skiftande karaktär, varför formerna för deras fortsatta bestånd och 

verksamhet krävde särskilda överväganden för varje enskild institution. 
Det var en uppgift i första hand för huvudmannen, d. v. s. Vetenskaps
akademien, att överväga på vilket siitt denna fråga lämpligen borde be
handlas (prop. 1969: 66 s. 14). 

Statsntskottet underströk vad departementschefen anfört om Veten

skapsakademiens betydelsefulla utåtriktade verksamhet. I fråga om aka
demiens vetenskapliga institutioner betonade utskottet att, med hänsyn 
inte minst till att flera av institutionerna har nära anknytning till mot
svarande verksamheter vid olika universitet, statsmakterna har ett in
tresse av att erforderliga förutsiittningar skapas för fortsiittandc - efter 

privilegiets upphörande - i lämplig organisatorisk form av den akade
mivcrksamhet varav ett klart dokumenterat behov föreligger. I likhet 
med vad som anförts i propositionen ansåg utskottet att det var en upp
gift i första hand för huvudmannen att penetrera de problem som upp
kommer genom avvecklingen av almanacksprivilegiet (SU 1969: 115 s. 2). 

Vad utskottet anfört gav riksdagen som sin mening till känna för Kungl. 
Maj:t (rskr 1969: 293). 

Vetenskapsakademien har i april 1971 överlämnat en anslagsframsfäll
ning för budget;lret 1972/73, diir akac.lemien begiir ökade resurser för 

bl. a. sin utåtriktade verksamhet. Efter noggrann prövning har akade

mien funnit, att inga organisatoriska föriindringar f. n. är påkallade i 
fråga om huvudmannaskapet för dess institutioner. Akademien föreslår 

vidare att viss personal förs över från for~kningsråden till dessa institu

tioner. Mot denna bakgrund har Vetenskapsakademien hemställt om ett 

statsbidrag om närmare 8 milj. kr. för budgetåret 1972/73. 

Vetenskapsakademiens anslagsframställning har remissbehandlats. I 
yttrandena framhålls genomgående betydelsen av att akademiens infor
mativa och kontaktskapande verksamhet både på det nationella och 
på det internationella planet säkerställs och ges ökade resurser. Univer

sitetskanslersämbetet framhåller sålunda att akademien utgör ett komple
ment till den statliga verksamheten på skilda områden. Enligt ämbetets 
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bedömning kan Vetenskapsakademien liksom övriga akademier i första 
hand göra värdefulla insatser genom att etablera och förstärka det ve
tenskapliga kontakt- och informationsnätet både inom landet och - i 
synnerhet - på det internationella planet. Erfarenheten har bekräftat att 
sådan verksamhet ofta blir effektivast, om den kan försiggå i förhållan
devis inofficiella forn1er, framhåller ämbetet. Enligt ämbetet äger aka
demien inom de forskningssektorer den representerar unika förutsätt
ningar för dessa uppgifter. Det är därför ett påtagligt samhällsintresse 
att akademien även i fortsättningen får möjligheter att fullgöra dessa 
funktioner. 

När det gäller huvudmannaskapet för samt den fortsatta finansieringen 
och driften av akademiens institutioner råder det delade meningar bland 
remissinstanserna. Flertalet avstår - i avvaktan på statskontorets utred
ning av den framtida biblioteksorganisationen i Stockholmsområdet -
från att framföra särskilda synpunkter rörande akademiens bibliotek 
och tillstyrker statsbidrag för verksamheten vid detta under den tid ut
redningsarbetet pågår. Oförändrat huvudmannaskap och statsbidrag till 
akademiens övriga institutioner som ersättning för bortfallet av alma
nacksintäkterna tillstyrks i huvudsak av bl. a. ett flertal av de fakulteter 
som yttrat sig i ärendet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Vitter

lzetsakademien, lngenjörsvetenskapsakademien och Sveriges akademi

kers centralorganisation. SGU anser sålunda att den mer direkta verk
samhet som akademien bedriver genom sina institutioner självfallet bör 
upprätthållas. Akademiens ställning som enskild, obunden organisation 
har visat sig vara av värde såväl i det inhemska som, kanske framför 
allt, i det internationella arbetet. Akademien bör därför, framhåller 
SGU, erhålla kompensation för de medel, som den kommer att mista 
genom det indragna almanackspdvilegiet. 

I vissa remissyttranden föreslås andra organisatoriska lösningar be
träffande en eller flera av akademiens institutioner. Statens naturveten

skapliga forskningsråd (NFR) anser att i fråga om driften av de till 
akademien knutna institutionerna särskilda överväganden synes behöva 
göras från fall till fall. Vetenskapliga institutioner av rikskaraktär, som 
inte naturligen har anknytning till någon annan organisation och där 
verksamheten inte är av sådan omfattning eller karaktär att den bör 
bedrivas inom ett fristående organ, kan enligt NFR med fördel drivas 
av akademien med utnyttjande av den sakkunskap, som där finns för 
vetenskaplig bedömning av verksamheten. Stockholms observatorium 
med dess nära anknytning till universitetet i Stockholm bör enligt NFR 
på sikt föras över till nämnda universitet. NFR föreslår vidare att Ki
runa geofysiska observatoriums ställning utreds i anslutning till en ut
redning om den svenska rymdverksamheten i dess helhet. Liknande 
synpunkter framförs av statens råd för atom forskning. 

Statskontoret förordar en förutsättningslös omprövning av formerna 
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för finansiering och drift av akademiens nuvarande institutioner. Valet 
av huvudman för berörda institutioner bör grundas på överväganden i 
varje särskilt fall. I avvaktan på en sådan omprövning tillstyrker stats
kontoret bidrag till driften av akademiens institutioner. 

Riksrevisionsverket anser att staten bör överta huvudansvaret för fler
talet av de fasta vetenskapliga institutioner som akademien driver med 

hjälp av inkomsterna från almanacksprivilegiet. För detta talar, förutom 
allmänna resurs-, planerings- och styrsynpunkter, att verksamheten vid 
institutionerna i stor utsträckning är integrerad med motsvarande stat
liga verksamhet och i vissa fall bedrivs parallellt med denna. Ett accepte
rande av verkets förslag om överförande av de fasta institutionerna till 
statligt huvudmannaskap fordrar vissa fortsatta utredningar, som snarast 
bör påbörjas. Verksamheten har byggts upp och bedrivits med inkomster 
från almanacksprivilegiet. Detta privilegium har utgjort en speciell för
mån som staten gett åt akademien. Detta förhållande liksom den om
ständigheten att staten tar över kostnaderna för driften av de fasta 
institutionerna motiverar, enligt verket, att samtliga tillgångar inkl. 
donationer som är förenade med institutionerna förs över till staten 
utan vederlag. 

Universitetskanslersiimbetet anser att det avgörande kriteriet vid en 
bedömning av huvudmannaskapsförändringar primärt bör vara hur det 
riksintresse bäst tillgodoses, som ligger i att den vetenskapliga verksam

heten vid akademiens institutioner fortsätts och utvecklas vidare. I andra 
hand är det viktigt att få besvarat huruvida akademiens nuvarande an
svar för driften av de vetenskapliga institutionerna är en viktig förut
sättning för att den skall kunna fullgöra sina huvuduppgifter, d. v. s. de 
utåtriktade aktiviteterna. Ämbetet konstaterar att det i ärendet förelig
gande materialet inte ger erforderligt underlag för ett ställningstagande 
nu i huvudmannaskapsfrågan vad avser de vetenskapliga institutionerna. 
Ämbetet förordar därför att Kungl. Maj:t tillkallar en utredning med 
uppgift att belysa hithörande frågeställningar. Utredningen bör bedrivas 
i nära samarbete med akademien och den bör ha tillgång till expertis för 
förhandlingar med akademien i den mån sådana blir aktuella. U ndcr 
detta kombinerade utrednings- och förhandlingsskede bör statsbidrag 
utgå till akademien i sådan utsträckning, att den nuvarande verksam
heten vid institutionerna säkerställs. 

Sveriges lndustriförbund ifrågasätter, huruvida en vetcnskapsakademi 
av västerländsk typ är rlitt organ att driva vetenskapliga institutioner. 
På något längre sikt förefaller det inte uteslutet, att de behov som måste 
tillgodoses vid avancerade vetenskapliga institutioner, kommer att utgöra 
en ekonomisk belastning för akademien, och att ansvaret för institutio
nerna således menligt inverkar på akademiens övriga, mycket angelägna 
uppgifter. Det måste dessutom anses rimligt, att staten även får det ad-
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ministrativa ansvaret och därmed insyn i en verksamhet, för vilken den 
övertar det ekonomiska ansvaret. 

F öredragandcn 

Jag tar först upp frugan om den framtida organisationen för Veten
skapsakademiens institutioner. 

I likhet med remissinstanserna anser jag att Vetenskapsakademien 
fungerar som ett betydelsefullt vetenskapligt informations- och kontakt
organ på såväl det nationella som det internationella planet. Jag finner 
det angeläget att akademien även i framtiden kan fullgöra dessa infor
mations- och kontaktfunktioner. 

Vetenskapsakademien driver även ett antal fasta vetenskapliga institu

tioner. Verksamheten vid dessa institutioner har genomgående en nära 
anknytning till aktiviteter på olika håll inom universitets- och högskole
organisationen. Bortfallet av privilegieinkomsterna medför emellertid 
att Vetenskapsakademien inte utan ekonomiska bidrag kan fortsätta 
verksamheten vid dessa institutioner, med undantag för den verksamhet, 

som finansieras med donationsmedel. 
Mot denna bakgrund aktualiseras frågan om huvudmannaskapet för 

vissa av Vetenskapsakademiens institutioner. I likhet med bl. a. univer
sitetskanslersämbetet finner jag emellertid att det tillgängliga materialet 
inte ger tillräckligt underlag för ett slutligt ställningstagande i huvud

mannaskapsfrågan varför ytterligare utredning erfordras. Detta utred
ningsarbctc bör bedrivas med sikte på att i första hand de institutioner 
soni har en klar anknytning till ett universitet bör föras över till univer
sitets- och högskoleorganisationen. Utredningen bör analysera verksam
heten vid varje enskild institution och belysa dess anknytning till lik
nande aktiviteter inom universitets- och högskolesektorn samt föreslå 
den organisatoriska lösning som skapar de bästa förutsättningarna för 
institutionens fortsatta verksamhet. Från utredningsuppdraget bör i 
första hand undantas dels Makarna Mittag-Lefflers matematiska stif
telse och Sarekanläggningarna, dels akademiens bibliotek, vars fortsatta 
verksamhet redan utreds som ett led i statskontorets översyn av biblio
tcksscrvicen i Stockholmsområdet. 

Jag har efter bemyndigande av Kungl. Maj:t i december 1971 tillkal
lat en särskild utredningsman för att fullgöra utredningsuppdraget. Jag 

räknar med att utredningen skall avsluta sitt arbete i så god tid att för
slag kan föreläggas 1973 års riksdag. I likhet med vad bl. a. universitets
kanslersämbetet anfört, bör under utredningsarbetet statsbidrag utgå till 

akademien i sådan utsträckning att den nuvarande verksamheten vid 
institutionerna säkerställs. Med beaktande av beräknat budgetöverskott 
för akademien kalenderåret 1971 och iiterstående utbetalningar av alma

nacksmedel tar jag under förevarande avlöningsanslag upp ett belopp 
av 3,5 milj. kr. för Vetenskapsakademiens verksamhet under budget

året 1972173. 
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Jag övergår nu till att behandla vissa övriga frågor rörande den högre 
utbildningen och forskningen inom det matematisk-naturvetenskapliga 
området. 

Universitetskanslersämbetet föreslår att den befintliga tjänsten som 
biträdande professor i experimentell fysik vid universitetet i Uppsala i 
samband med att den nuvarande innehavaren avgår med pension va
kanssätts och får ämnesbenämningen atom- och molckylfysik samt 
att en för docenten Carl Nordling personlig professur i detta ämne 
inrättas vid universitetet. För att den framgångsrika forskningen inom 
ifrågavarande ämnesområde skall få en fast ställning förordar jag -

i enlighet med ämbetets förslag - att en för docenten Nordling per
sonlig professur i atom- och molekylfysik inrättas vid universitetet i 
Uppsala den 1 juli 1972. Den befintliga tjänsten som biträdande pro
fessor bör hållas vakant så länge Nordling uppehåller den personliga 
professuren. I anslutning till förslaget om tjänsten beräknar jag medel 
för 1 000 assistenttimmar för forskning och allmänt institutionsarbete. 

Tillkomsten av en högre tjänst i informationsbehandling vid univer
sitetet i Umeå skulle enligt universitetskanslersämbetet stimulera forsk
ningen även inom flera andra ämnesområden vid universitetet. Jag delar 
ämbetets uppfattning om betydelsen av att forskning inom detta äm
nesområde etableras i Umeå och förordar därför - i överensstämmelse 
med ämbetets förslag - att Kungl. Maj:t inhämtar riksdagens bemyn
digande att inrätta en professur i informationsbehandling, särskilt nu
merisk analys vid universitetet i Umeå den 1 juli 1973 (jfr prop. 1965: 40 
s. 58, SU 1965: 107, rskr 1965: 298). 

Vidare förordar jag, i enlighet med universitetskanslcrsämbctets för
slag, att professuren i botanik, särskilt morfologi, vid universitetet i 
Stockholm i samband med återbesättande ändras till professur i mor
fologisk botanik. 

Statsmakterna beslutade år 1971 (prop. 1971: 1 bil. 10 s. 249, UbU 
1971: 3, rskr 1971: 84) att utbildning om högst 40 poäng i biologi skulle 
anordnas vid högskolenheten i Linköping för 24 studerande budget
året 1972/73. Med hänsyn härtill ämnar jag i annat sammanhang före

slå Kungl. Maj:t att inrätta två ordinarie universitetslektorat i biologi 
vid högskolenheten i Linköping den 1 juli 1972. 

Den tekniska magisterutbildningen avvecklas successivt med början 

läråret 1971/72 som följd av statsmakternas beslut förra året (prop. 
1971: 1 bil. 10 s. 252, UbU 1971: 3, rskr 1971: 84). Med anledning härav 
ämnar jag i annat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att tjänsten som 
universitetslektor i fysik vid den tekniska magisterutbildningen i Örebro 
den 1 juli 1972 skall föras över från de tekniska fakulteternas avlönings
anslag till förevarande avlöningsanslag med fortsatt placering vid univer

sitetsfilialen i Örebro. 
Kungl. Maj:t har beslutat inrätta tolv ordinarie universitetslektorat 
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den 1 juli 1971. Vid universitetet i Uppsala har sålunda inrättats ett 
universitetslektorat inom vart och ett av ämnesområdena biologi, kemi, 
informationsbehandling, särskilt numerisk analys samt matematisk sta
tistik, varvid den sistnämnda tjänsten placerats vid universitctsfilialen 
i Örebro. Vidare har vid universitetet i Lund inrättats ett universitets
lektorat inom vart och ett av ämnesområdena biologi, kemi och infor
mationtionsbehandling, särskilt numerisk analys samt vid universitetet 
i Göteborg ett universitetslektorat i biologi. Vid universitetet i Stock
holm har inrättats ett universitetslektorat inom vart och ett av ämnes

områdena biologi och kemi samt vid högskolenheten i Linköping ett 
universitetslektorat inom vart och ett av ämnesområdena kemi och ma
tematisk statistik. 

Med 1Iänvisning till vad jag anfört i det föregående vid min anmälan 

av vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. beräknar jag 
under förevarande anslag för forskarutbildning 1 996 000 kr. Motsva
rande medel har för innevarande budgetår anvisats under anslaget Sär
skilda åtgärder för forskarutbildning. Jag beräknar vidare medel för 
ytterligare en tjänst som docent vid universitetet i Lund. Jag avser att 
i annat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att tjänsten skall innehas 

av docenten Sune Fröst med icke tidsbegränsat förordnande. 
I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar 

under förevarande avlöningsanslag än sådana av automatisk natur. Med 
hänvisning till anslagssammanställningen beräknar jag anslaget till av
löningar till lärarpersonal till (90 125 000 + 16 725 000 =) 106 850 000 kr. 
Vidare beräknar jag i överensstämmelse med vad jag anfört i det före
gående vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande universi
teten m. m. anslaget till driftkostnader till (39 440 000 + 13 625 000 =) 

53 065 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
1) bemyndiga Kungl. Maj:t att inrätta professurer enligt vad jag 

förordat i det föregående, 
2) bemyndiga Kungl. Maj:t att ändra benämningen av en pro

pessur enligt vad jag förordat i det föregående, 
3) till Matematisk-naturvetenskapliga fakuteterna m. m.: Avlö

ningar till lärarpersonal för budgetåret 1972/73 anvisa ett för

slagsanslag av 106 850 000 kr., 
4) till Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.: Drif /

kostnader för budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag 

av 53 065 000 kr. 
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E 22. Tekniska fakulteterna m. m.: Avlöningar tm lärarpersonal 
E 23. Tekniska fakulteterna m. m.: Driftkostnader 

1970171 Utgift 153 223 3241 Reservation4 8 704 707 

1971/72 Anslag 117 850 0002 
1972/73 Förslag 146 365 0003 

• Därav avlöningar till lärarpersonal 103 678 037 kr. och driftkostnader 
49 545 287 kr. 
• Därav avlöningar till Hirarpersonal 79 920 000 kr. och driftkostnader 
37 930 000 kr. 
• Därav avlöningar till lärarpersonal 95 465 000 kr. och driftkostnader 
50 900 000 kr. 
' Anslaget Tekniska fakulteterna m. m.: Driftkostnader. 

Förevarande anslag a,·ses för grundläggande utbildning, forskarutbild

ning och forskning inom tekniska ämnesområden vid universitetet i 
Lund, tekniska högskolan i Stockholm och högskolenhetcn i Linköping 
samt för civilingenjörsutbildning vid universitetet i Uppsala och hög
skolenheten i Luleå liksom för utbildning till teknisk magisterexamen 
i Örebro. Medel för motsvarande verksamhet vid Chalmers tekniska 
högskola beräknas under anslaget Tekniska fakulteterna m. m.: Chal
mers tekniska högskola. 

I följande sammanställning redovisas - med hänsyn till vad som i 

det föregående anförts under vissa gemensamma frågor rörande universi
teten m. m. - endast lärarpersonal och belopp som hänför sig till sådan 
personal. 

1971/72 Beräknad ändring 1972(73 

Universitets- Föredraganden 
kanslerslimbctet 

Personal 
Uirarpersonal 1 384 +188 +101 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 80 135 000 +22 428 000 + 15 545 000 

U ppbördsmedel 
Avkastning från vissa fonder 
m.m. 215 000 of. of. 

Nettoutgift 79 920 000 +22428 000 +15 545 000 

Universitetskanslersämbetet 

Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet. 

Ämne m. m. /tjänst m. m./ 
läroanstalt1 

1972/73 

Automatiseringsteknik 
1. 1 professur och 1 000 

assistenttimmar, KTH 

Kostnad budgetåret 
1972/73 (tkr.) 

Grund
läggande 
utbildning 

Forskar
utbildn<ng 
o. forskning 

152 

Anmärkning 
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Betongbyggnad 
2. 1 professur, L 

Elektronik 
3. 1 professur, U 

Fastighets-, byggnads- och 
viirderingsrätt 

4. 1 professur och 1 000 
assistenttimmar, KTH 

ökad civilingenjörs
utbildning, U 

5. Kursanslag 

Avveckling av teknisk 
magisterutbildning, ö 
6. Kursanslag 
7. 1 universite!slektorat i 

Uo 22:25 

ökad civilingcnjörs
utbildning, L 

8. Kursanslag 
9. 8 universitetslektorat i 

Uo 22:25 

ökad civilingenjörs
utbildning, KTH 

JO. Kursansbr: 
11. 8 ur.iversitetslektorat i 

Uo 22:25 

ökad civilingenjörs
utbildning m. m., Li 

Datatransmission 
12. 1 professur och 1 000 

assistenttimmar, Li 

Konstr11ktionsmaterial 
13. 1 professur och 1 000 

assistenttimmar, Li 

Medicinsk teknik I 
14. 1 professur och l 000 

assistenttimmar, Li 

Medicinsk teknik Il 
15. 1 professur och 1 000 

assistenttimmar, Li 

Telesystem 
16. 1 professur och 1 000 

assistenttimmar, Li 

of. 

-173 
- 91 

910 
328 

I 388 
328 

9 Samtidigt indragning av 
tjänst som biträdande 
professor i byggnadsstati
stik. 
Förste innehavare A. Hil
Jerborg. 

9 Omvandling av tjänst som 
biträdande professor. 
Förste innehavare P.-A. 
Tove 

152 

Ämbetet föreslår en ökning 
med 30 intagningsplatscr 
hösten 1972. Den tvååriga 
civilingcnjörsutbildningen 
:wvecklas (prop. 1967: 4 s. 
134 SU 1967: 51, rskr 
1967: 143) 
Prop. 1971: 1 bil. 10 s. 252, 
UbU 1971: 3, rskr 1971: 84 

Tjänsten, som är pbcen:d 
vid univcrsitetsfilialen, 
överföres till matematisk
naturvetcnskaplig fokultc', 

Prop. 1965: 141 s. J 38, SU 
1965: 173, rskr 1965: 411. 
Prop. 1970: 1 bil. 10 s. 297, 
SU 1970: 88, rskr 1970: 
215 

Prop. 1965: 141s.137, 
SU 1965: 173, rskr 1965: 
411 

Prop. 1968: 83 s. 47, SU 
1968: 119, rskr 1968: 273 

152 B~slutad år 1968 

I 52 Beslut:id ftr 1968 

152 Beslutad år 1968 

76 Beslutad :1r 1968. 
Fr. o. m. 1.1.1973 

I 52 i3~slutad år 1968 
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.Tillämpad fysik 
17. 1 professur och 2 000 

assistenttimmar, Li 

Transportsystem 
18. 1 professur och 1 000 

assistenttimmar, Li 

19. Kursanslag 
20. 10 universitetslektorat 

i Uo 22:25 
21. Medel för tjänster 

som inrättas 1.1.1972 

ökad civilingenjörs
utbildning, Lu 

Hållfasthetslära 
22. 1 tjänst som biträdan

de professor, Lu 

Konstruktionsmaterial 
23. 1 professur och 1 000 

assistenttimmar, Lu 

Maskinelement 
24. 1 tjänst som biträdan

de professor, Lu 

Maskinkonstruktion 
25. 1 professur och 1 000 

assistenttimmar, Lu 

26. Kursanslag 

27. 2 universitetslektorat i 
Uo 22:25 

28. 1 universitetsadjunkts
tjänst 

29. Medel för tjänster 
som inrättas 1.1.1972 

Gemensamt för flera 
läroanstalter 
30. 1 tjänst som docent, 

KTH 
31. 8 tjiinster som forskar

assistent (L 4, KTH 3, 
Li 1) 

32. Förstärkning av stu
dievägledning 

33. Utbildningsledar
funktioner 

34. övriga förstärkningar 
av utbildningen 

35. Medel för forskar
utbildning 

36. Medel för vikariats
ersättning i samband 
med lärares deltagan
de i pedagogisk utbild
ning 

37. Löneomräkning 

3 047 
660 

890 

136 

66 

184 

188 

518 

1274 

700 

10353 

8 629 

22 428 

204 Beslutad år 1968 

152 Beslutad år 1968 

256 

Prop. 1971: 59 s. 28, UbU 
1971: 17, rskr 1971: 174 

45 Beslutad år 1971. 
Fr. o. m. 1.1.1973 

152 Beslutad år 1971 

45 Beslutad år 1971. 
Fr. o. m. 1.1.1973 

152 Beslutad år 1971 

76 

530 

Varav 1 tjänst fr. o. m. 
1.1.1973 

828 Därav 472 överföring från 
anslaget Särskilda åtgärder 
för forskarutbildning 

3446 

1 U = universitetet i Uppsala, L = universitetet i Lund, KTH = tekniska 
högskolan i Stockholm, Li = högskolenheten i Linköping, Lu = bögskol
enbeten i Luleä, ö = universitetsfilialen i Örebro. 
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Universitetskanslersämbetet har vidare i särskild framställning före
slagit att den vakanta laboraturen i livsmedelsindustriell ekonomi och 
organisation vid universitetet i Lund dras in och att i stället en tjänst 
som biträdande professor i samma ämne inrättas vid nämnda universitet. 

Föredraganden 

Antalet nybörjarplatser inom den högre tekniska utbildningen skall 
enligt gällande utbyggnadsprogram öka med 50 nästa budgetår. Civil
ingenjörsutbildningen på den maskintekniska linjen vid den nya hög
skolenheten i Luleå kommer nämligen enligt statsmakternas beslut förra 
året (prop. 1971: 59 s. 28, UbU 1971: 17, rskr 1971: 174) att få ytter
ligare nybörjarplatser 

Universitetskanslersämbetet har därjämte föreslagit att intagningen 
till civilingenjörsutbildningen vid universitetet i Uppsala skall öka med 
30 nybörjarplatser till 90 platser läsåret 1972/73. Detta förslag bör en
ligt min mening genomföras. Vid bifall till förslaget kommer intag
ningskapaciteten vid den högre tekniska utbildningen att uppgå till sam
manlagt 3 310 platser höstterminen 1972. Dessa nybörjarplatser är för
delade enligt följande: 90 platser vid universitetet i Uppsala, 622 vid 
universitetet i Lund, 1 096 vid tekniska högskolan i Stockholm, 610 vid 
högskolenheten i Linköping, 100 vid högskolcnheten i Luleå samt 792 
platser vid Chalmers tekniska högskola. 

Verksamheten vid den sistnämnda högskolan behandlar jag vid min 
anmälan i det följande av anslaget Tekniska fakulteterna m. m.: Chal
mers tekniska högskola. 

Sista etappen av den av statsmakterna år 1968 (prop. 1968: 83 s. 49, 
SU 1968: 119, rskr 1968: 273) beslutade uppbyggnaden av forsknings
organisationen inom det tekniska området vid högskolenheten i Lin
köping kommer att genomföras nästa budgetår. Vid högskolenheten 
skall således enligt beslutet inrättas sju professurer, nämligen den 1 juli 
1972 en professur inom vart och ett av ämnesområdena datatransmission, 
konstruktionsmaterial, medicinsk teknik I, telesystem, tillämpad fysik 
och transportsystem samt den 1 januari 1973 en professur i medicinsk 
teknik Il. Jag beräknar nu medel för ifrågavarande tjänster. 

Uppbyggnaden av forskningsorganisationen vid den nya högskol
enheten i Luleå inleds nästa budgetår. Enligt statsmakternas beslut 
(prop. 1971: 59 s. 29, UbU 1971: 17, rskr 1971: 174) skall två professu
rer inrättas vid enheten den 1 juli 1972, nämligen i konstruktionsmaterial 
och i maskinkonstruktion. Jag avser vidare att - i enlighet med den 
gällande uppbyggnadsplanen - i annat sammanhang föreslå Kungl. 
Maj:t att inrätta två tjänster som biträdande professor vid högskolen· 
heten den 1 januari 1973, nämligen i hållfasthetslära och i maskinele
ment. Jag beräknar nu medel för ifrågavarande tjänster. 

Vid de tekniska fakulteterna har genom Kungl. Maj:ts beslut inrättats 
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ytterligare 23 ordinarie universitetslektorat under budgetåret 1971 /72. 
Vid universitetet i Lun<l har således inrättats ett universitetslektorat i 

arkitekturhistoria och ett i vattenbyggnad den 1 juli 1971. Vid tekniska 
högskolan i Stockholm har vid samma tidpunkt inrättats universitets
Iektorat inom vart och ett av ämnesområdena byggnadsekonomi och 
byggnadsorganisation, fluidteknologi, fysikalisk kemi, informationsbe

handling, särskilt administrativ databehandling, mekanisk teknologi, or
ganisk kemi samt regional planering. Vid högskolenheten i Linköping 
har den 1 juli 1971 inrättats universitetslektorat inom vart och ett av 
ämnesområdena hållfasthetslära, informationsbehandling, särskilt nume
risk analys, konstruktionsteknik, mekanisk värmeteori och strömnings
Iära, mätteknik samt tillämpad elektronik. I samband med uppbygg
naden av den nya högskolcnheten i Luleå har inrättats ett universitets
lektorat i matematik och ett i fysik den 1 juli 1971 samt universitets
lcktorat inom vart och ett av ämnesområdena elektroteknik, maskinkon

struktion, materialteknik och samhällskunskap den 1 januari 1972. 

I överensstämmelse med vad jag anfört i det föregående ämnar jag 
i annat sammanhang föreslå att tjänsten som universitetslektor i fysik 
vid den tekniska magisterutbildningen i Örebro den 1 juli 1971 förs 
över från förevaran<le anslag till matematisk-naturvetenskapliga fakul
teternas avlöningsanslag med fortsatt placering vid universitetsfilialcn 

i Örebro. 

Jag räknar med en höjning nästa budgetår av nuvarande kursanslag 
för högre teknisk utbildning med 5 036 000 kr. Jag avser att i annat 
sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att inom ramen för kursanslaget den 
l juli 1972 inrätta ytterligare ordinarie universitetslektorat vid ifråga
varande fakulteter. 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående vid min anmälan 
av vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. beräknar jag 
under förevarande anslag för forskarutbildning 472 000 kr. Motsvarande 
medel har för innevarande budgetår anvisats under anslaget Särskilda 
åtgärder för forskarutbildning. För att forskningsorganisationen vid de 
tekniska fakulteterna skall försfarkas beräknar jag medel för ytterligare 

tre tjänster som forskarassistent. En av tjänsterna är avsedd för den 

tillämpade livsmedelsforskningen vid universitetet i Lund. Jag avser att 
i annat sammanhang föreslå att den vakanta laboraturen i livsmedels
industriell ekonomi och organisation vid nämnda universitet dras in. 

I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar 
under förevarande avlöningsanslag än sådana av automatisk natur. Med 
hänvisning till anslagssammanställningen beräknar jag anslaget till av

löningar till lärarpersonal till (79 920 000 + 15 545 000 =) 95 465 000 
kr. Vidare beräknar jag, i överensstämmelse med vad jag anfört i det 
föregående vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande uni-
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versiteten m. m., anslaget till driftkostnader till (37 930 000 -!- 12 970 000 

=) 50 900 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

1) till Tekniska fakulteterna m. m.: A rlöningar rill lärarpersonal 

för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 95 465 000 

kr., varav 720 000 kr. •ttt avräknas mot automobilskattemed

len, 

2) till Tekniska fakulteterna m. m.: Driftkostnader för budgetåret 

1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 50 900 000 kr. 

E 24. Tekniska fakulteterna m. m.: Chalmers tekniska högskola 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

61913 000 

67 993 000 

Vid Chalmers tekniska högskola bedrivs grundläggande teknisk och 

matematisk-naturvetenskaplig utbildning, utbildning vid nordiska hus

hållshögskolans textillinje, forskning och forskarutbildning inom teknis

ka och matematisk-naturvetenskapliga ämnesområden, biblioteksverk

samhet och fastighetstjänst. 

Chalmers tekniska högskola leds av en styrelse (konsistoriet) samt av 
ett rektorsämbete. Utbildningsnämnderna beslutar i frågor rörande ut

bildningen och tillsynen över de studerande. För det vetenskapliga ar

betet finns sex sektioner inom den tekniska fakulteten. För forskning 

och utbildning inom särskilda ämnesområden finns 52 institutioner. 

Vissa av institutionerna är gemensamma för Chalmers tekniska hög
skola och universitet i Göteborg. 

Vid Chalmers tekniska högskola fanns i oktober 1970 1 224 anställda 

varav 700 lärarpersonal och forskningspersonal (exkl. speciallärare och 
övningsassistenter) samt 524 övrig personal (exkl. sfadpersonal). 

Chalmers tekniska högskola tillhör de myndigheter som deltar i ut
rednings- och försöksverksamheten med programbudgetering inom stats
förvaltningen. Följande programindelning gäller tills vidare för hög

skolan. 

1. Grundläggande teknisk utbildning 

2. övrig grundläggande utbildning 

3. Teknisk forskning och forskarutbildning 

4. övrig forskning och forskarutbildning 

5. Vissa förvaltningsuppgifter 

Verksamheten under läroanstaltsprogrammen 1-5 finansieras utöver 

från förevarande anslag frän följande i riksstaten för budgetåret 1971/72 
uppförda anslag. 
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E 19. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.: Avlöningar till lä-
rarpersonal, 

E 27. Universiteten m. m.: Gemensamma driftkostnader, 
E 38. Ersättning åt vissa opponenter vid disputationer, 
E 39. Ersättning åt sakkunniga i befordringsärenden, 
E 40. Gästföreläsningar, 
E 41. Särskilda åtgärder för forskarutbildning. 
E 42. Stipendier för främjande av högre vetenskapliga studier, 
E 45. Kostnader för datamaskintid samt 
I 1. Kulturellt utbyte med utlandet. 

Verksamheten finansieras dessutom med medel anvisade av bl. a. 

forskningsråden. 

Läroanstaltsprogram 19701711 1971/72 

I. Grundläggande tek-

1972/73 

Universitets- Föredraganden 
kanslers-
ämbetet 

nisk utbildning 35 789 000 36 880 000 42 652 000 41 154 000 
2. övrig grundläg-

gande utbildning 9 167 000 10 601 000 12 995 000 12 709 000 
3. Teknisk forskning 

och forskarutbild-
ning 46 461 000 

4. övrig forskning och 
forskarutbildning 6 483 000 

5. Vissa förvaltnings-
uppgifter 5 740 000 

Summa kostnader" 109 753 000 

Avgår: 
Intäkter under anslaget 43 620 ooo• 
Komplementkostnader• 6 113 000 

Summa anslag 60 020 000 

48 190 000 

6 302 000 

4 925 000 

113 685 000 

44 985 ooo• 
6 787 000 

61913 000 

1 överslagsmässig översättning till program. 

51897000 50 443 000 

9 661 000 9 468 000 

7 106 000 4145 000 

131098 000 124 706 000 

53 397 ooo• 49 926 ooo•,• 
6 787 000 6 787 000 

70914000 67 993000 

• Häri ingår även komplementkostnader. Dessa kostnader är inte fördelade 
på program. 
• Avser medel från forskningsråd, annan statlig myndighet, kommun eller 
enskild samt andel resp. beräknad andel för högskolan av följande anslag: 
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarper
sonal, medel för lokalhyror samt bränsle, lyse och vatten under anslaget 
Universiteten m. m.: Gemensamma driftkostnader, Stipendier för främjande 
av högre vetenskapliga studier, Kostnader för datamaskintid samt Kulturellt 
utbyte med utlandet. 
• Även högskolan tillkommande medel från det i riksstaten för budgetåret 
1971/72 upptagna anslaget Särskilda åtgärder för forskarutbildning har räk
nats in. 
• Den del av ökningarna under riksstatsanslagen enligt not 3 som avser hög
skolan har ej räknats in. 
0 Beräknade kapitalkostnader. 

Universitetskanslersämbetet 

Universitetskanslersämbetet har i sina förslag rörande Chalmers tek

niska högskola för nästa budgetår räknat med att högskolan inom ramen 

för - frånsett löne- och prisomräkning - oförändrat anslagsbelopp 

skall kunna uppnå samma resultat som förutsatts för högskolan för in

nevarande budgetår. Dessutom förutsätter ämbetet att antalet special-
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och extrastuderande, omräknat i antal helårsstuderande, skall vara lika 
stort som läsåret 1970/71. Ämbetet föreslår en ökning av programan
slaget för högskolan för nästa budgetår med 9 001 000 kr. varav 
7 129 000 kr. avser löne- och prisomräkning. Ämbetet föreslår vidare 
att vissa kostnader för renhållning och städning vid universitetet i Göte
borg skall bestridas från bl. a. driftkostnadsanslagen. (-2 581 000 kr.). 

Grundläggande teknisk utbildning 

Ämbetet räknar inte med någon ökning av antalet intagningsplatser 
vid högskolan. På grund av tidigare genomförda intagningsökningar ökar 
emellertid totala antalet studieplatser under nästa budgetår med 36. 
Ämbetet föreslår en ökning av programanslaget med 297 000 kr. med 
hänsyn till ökningen av antalet studieplatser. Ämbetet föreslår härutöver 

en ökning med 1 592 000 kr. för olika kvalitativa förstärkningar för den 
grundläggande tekniska utbildningen bl. a. tre tjänster som universi

tetslektor i Uo 22: 25. 
Universitetskanslersämbetet har i en särskild skrivelse hemställt att 

Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att godkänna inrättandet av en nordiska 
hushållshögskolans arbets- och tekniklinje vid Chalmers tekniska hög
skola budgetaret 1972/73. 

övrig grundläggande utbildning 

För kvalitativa förstärkningar inom övrig grundläggande utbildning 
föreslår ämbetet en ökning av programanslaget med 511 000 kr. 

Teknisk forskning och forskarutbildning 

Ämbetet föreslår att verksamheten inom detta läroanstaltsprogram 
byggs ut genom att en professur i installationsteknik inrättas nästa bud
getår ( +235 000 kr.). Vidare föreslår ämbetet två tjänster som docent 
och fyra tjänster som forskarassistent ( +416 000 kr.). 733 000 kr. be
räknas för olika kvalitativa förstärkningar. Ämbetet föreslår vidare att 
139 000 kr., motsvarande medel som i riksstaten för 1971/72 anvisats 
under anslaget E 41. Särskilda åtgärder för forskarutbildning tas upp 
under förevarande anslag. 

Ämbetet föreslår att beslut fattas om att en professur i telesystem
teknik skall inrättas budgetåret 1973/74. 

övrig forskning och forskarutbildning 

För kvalitativa förstärkningar inom övrig forskning och forskarutbild
ning räknar ämbetet med en ökning av programanslaget med 293 000 
kr. 

Vissa förvaltningsuppgifter 

Under detta läroanstaltsprogram föreslår ämbetet att programanslaget 
räknas ned som en följd av förslag om att kostnaden för den renhåll

ning m. m. beträffande lokaler avsedda för universitetet i Göteborg, vil-
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ken utförs av fastighctstj~insten vid Chalmers tekniska högskola, i fort
sättningen skall bestridas från bl. a. driftkostnadsanslagen (-2 581 000 
kr.). Ämbetet föreslår vidare att posten för renhållning m. m. avseende 
universitet i Göteborg räknas upp med 90 000 kr. för nästa budgetår. 

Läroanstaltsprogrammet Vissa förvaltningsuppgifter omfattar utöver 
den del av verksamheten vid fastighetstjänsten, som inte avser övriga 

läroanstaltsprogram, extern biblioteksservice. Universitetskanslersämbe

tet räknar med att den externa biblioteksservicen kommer att omfatta 
53 procent av den totala biblioteksverksamheten vid högskolan under 
nästa budgetår mot beräknade 25 procent för innevarande budgetår. 
Ämbetet räknar med motsvarande omfördelning av medel mellan färo
anstaltsprogrammen. Ämbetet beräknar ett ökat medelsbehov för kvar
varande ändamål under läroanstaltsprogrammet Vissa förvaltningsupp
gifter för nästa budgetår med 237 000 kr. varav för förstärkning av den 

externa biblioteksservicen 162 000 kr. 

Gemensamma ändamål 

Vissa av ämbetets förslag rör kostnader som är gemensamma för 
samtliga läroanstaltsprogram. Ämbetet har således föreslagit en för
stärkning för förvaltningen med 334 000 kr., för fastighetstjänsten med 

404 000 kr. och för biblioteksverksamhet (exkl. extern biblioteksverk
samhet) med 145 000 kr. Ämbetet har vidare i särskild skrivelse före
slagit att programanslaget räknas upp med 640 000 kr. för kostnader 
vid högskolan för vissa vikariatsersättningar. Ämbetet räknar vidare 
med en viss omfördelning under programanslaget mellan liiroanstalts
programmen till följd av ändrad fördelning av dessa gemensamma kost
nader läroanstaltsprogrammen emellan. 

Föredraganden 

Jag vill först erinra om att Kungl. Maj:t medgivit att högskolan 
får disponera medel från tekniska fakulteternas avlöningsanslag för 
ersättningsundervisning till följd av arbetskonflikten våren 1971 som 
meddelats under innevarande läsår. 

Min beräkning av det totala medelsbehovet under anslaget framgår 
av programsammanställningen. Jag riiknar med att högskolan inom ra
men för dessa medel skall kunna uppnå samma resultat som förutsatts 
för högskolan i regleringsbrev för innevarande budgetår. 

Mina förslag innebär att medelsbehovct ökar med 8 661 000 kr. för 
nästa budgetår. Merparten av ökningarna under förevarande anslag är 

av automatisk natur. Förslagen innefattar dessutom en uppräkning av 
medlen för vissa för läroanstaltsprogrammen gemensamma ändamål 
(196 000 kr.) dvs. förvaltning, fastighctstjänst och bokinköp. Jag har 
vidare räknat medel (500 000 kr.) för vissa vikariatsersättningar. För
slagen innebär härutöver förändringar beträffande läroanstaltsprogram

men. 

Eb 
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Jag har i likhet med ämbetet beräknat ytterligare medel för Iäroan
staltsprogrammet 1. Grundläggande teknisk utbildning med hänsyn till 
det högre antalet utbildningsplatser nästa budgetår. I av ämbetet be
räknade medel för kvalitativa förstärkningar ingår medel för bl. a. ut
bildningsledarfunktioner. Dessa funktioner bör kunna finansieras inom 
ramen för anslaget. Enligt tidigare beslut av Kungl. Maj:t finns ett 
universitetslektorat i skeppsbyggnad och ett universitetslektorat i infor

mationsbehandling, särskilt administrativ databehandling, inrättade vid 

högskolan fr. o. m. <len l juli 1971. Ämbetets förslag om att inrlitta en 
arbets- och tekniklinje vid nordiska hushållshögskolan bör enligt min 
mening prövas inom ramen för det nordiska kulturavtalet (jfr prop. 
1971: 54, KrU 1971: 13, rskr 1971: 188). 

Jag räknar med ett i huvudsak oförändrat medelsbehov för läro
anstaltsprogrammet 3. Teknisk forskning och forskarutbildning. Med 
hänvisning till vad jag anfört i det föregående vid min anmälan av vissa 
gemensamma frågor rörande universiteten m. m. beräknar jag under 
förevarande anslag för forskarutbildning 139 000 kr. Motsvarande medel 

har för innevarande budgetår anvisats under anslaget Särskilda åtgärder 
för forskarutbildning. Liksom ämbetet anser jag att det är angeläget att 
det installationstekniska ämnesområdet får en starkare ställning inom 
den tekniska utbildningen och forskningen. Med hänsyn till bl. a. pågå
ende utredning rörande installationsbranschen är jag emellertid inte 
beredd att förorda att en högre tjänst inrättas inom ämnesområdet vid 
Chalmers tekniska högskola. 

I enlighet med :imbetets förslag har jag räknat med en minskning av 
programanslaget med 2 581 000 kr. avseende den renhållning m. m. be
träffande lokaler avsedda för universitetet i Göteborg, vilken utförs av 
högskolan inom ramen för läroanstaltsprogrammet 5. Vissa förvalt
ningsuppgif ter. Medel för detta ändamål beräknas för nästa budgetår 
under bl. a. driftkostnadsanslagen. Jag har beaktat behovet av förstärk
ning av fastighetstjiinstcn. Jag har vidare följt ämbetets förslag avse
ende den externa biblioteksservicens andel av biblioteksverksamheten. 
Jag har även följt ämbetets förslag beträffande omfördelningar i övrigt 
mellan läroanstaltsprogrammen. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 
Maj:t föresH'tr riksdagen 

att till Tekniska fakulteterna m. m.: Chalmers tekniska högskola 

för budgetåret 1972/73 anvisa ett rescrvationsanslag av 
67 993 000 kr., varav 580 000 kr. att avräknas mot automobil

skattemedlen. 

E 25. Vetenskapliga bibliotek: Avlöningar 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

30 042 978 
29 744000 

34 826000 

Eb 
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Från förevarande anslag bestrids lönekostnaderna vid kungl. biblio
teket, statens psykologisk-pedagogiska bibliotek, universitetsbiblioteken 
i Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå, biblioteken vid karolinska in
stitutet, tekniska högskolan i Stockholm och högskolenheten i Linkö

ping samt det matematisk-naturvetenskapliga biblioteket vid universitetet 
i Stockholm. Från anslaget bör vidare bestridas vissa lönekostnader 

för biblioteksverksamheten vid högskolenheten i Luleå. 
Från de till kungl. biblioteket anvisade medlen bestrids kostnaderna 

för forskningsbiblioteksrådet, som är ett organ för samråd i frågor av 
gemensamt intresse för de vetenskapliga biblioteken. 

I följande sammanställning redovisas lönekostnaderna m. m. vid de 
bibliotek för vilka medel har beräknats under förevarande anslag. 

1971/72 

Lönekostnader 29 744 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Myndig
heterna 

+8108 000 

Föredra
ganden 

+5 os2 ooo 

Av ökningsbeloppen avser 4 599 000 kr. löneomräkning. I följande 
sammanställning redovisas den beräknade personalen innevarande bud
getår vid de skilda biblioteken. Av sammanställningen framgår vidare 
fördelningen av lönekostnaderna - i 1 000-tal kr. - (29 744 000 + 
4 599 000 =) 34 343 000 kr. för denna personal efter löneomräkning, 
dvs. i 1972 års löneläge. Av sammanställningen framgår också fördel
ningen av de kostnadsökningar av resp. (8 108 000 - 4 599 000 =) 

3 509 000 kr. och (5 082 000 - 4 599 000 =) 483 000 kr. som följer 
av myndigheternas och mina egna förslag till medelsberäkningar för 
ytterligare personal. 

Befintlig personal 1971172 

Förste 
biblio-

teksass. 
Bibliote- (A 21) övrig Summa Löne-

karicr m.fl. personal personal kostnad 

Kungl. biblioteket 35 18 106 159 8 286 

Statens psykologisk-pedagogis-
ka bibliotek 2 2 4 8 417 

Universitetsbiblioteken m. fl. 
bibliotek 105 50 401 556 25 640 

Stockholm 
universitetet 1 4 s 230 
karolinska institutet 8 '.I 26 37 1 740 
tekniska högskolan 9 1 31 41 I 910 

Uppsala 26 14 104 144 6 590 
Linköping 5 4 12 21 1 030 
Lund 24 12 111 147 6 610 
Göteborg 23 12 76 111 s 200 
Umeä 9 4 37 50 2 330 
Luleä 

142 70 511 723 34 343 

Eb 

Beräknad ändring 
1972/73 

Lönekostnad 

Myndig- Föredra· 
heterna ganden 

+1 513 + 50 

+ 200 of. 

+1 796 +433 

+ 71 of. 
+231 +76 
+195 of. 
+228 +s4 
+235 +96 
+277 +s4 
+268 +s4 
+222 +54 
+ 69 +45 

+3509 +483 
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Kungl. biblioteket 

I samband med att vissa institutioner vid universitetet i Stockholm 
flyttar till nya lokaler i Frescati kommer även boksamlingarna att suc
cessivt flyttas dit. Under en övergångsperiod och i avvaktan på att det 

planerade centralbiblioteket i Frescati kan tas i bruk kommer biblio
teksorganisationen att disponera provisoriska utrymmen i anslutning till 

de nya institutionslokalcrna. 
Statskontoret har yttrat sig över kungl. bibliotekets anslagsframställ-

ning. 

Ändringsförslagen för nästa budgetår innebiir i korthet följande. 
1. Löncomräkning 1 143 000 kr. 
2. 2 tjänster som förste bibliotekarie och samtidig indragning av 

bibliotekarietjänst i A 26, 1 bibliotekarietjänst i A 26, 2 tjänster som 
förste biblioteksassistent samt 6 biträdestjänster för bibliotekets upp
gifter som national- och forskningsbibliotek ( + 527 000 kr.). 

3. 1 överbibJiotekarietjänst i B 6, 1 tjänst som förste bibJiotcksassistcnt 

samt 7 biträdestjänster avseende bibliotekets service åt universitetet i 
Stockholm ( +415 000 kr.). 

4. 1 tjänst som förste bibliotekarie, personlig för J. Rolmström, och 

1 tjänst som förste biblioteksassistcnt vid ett föreslaget östasiatiskt bib
liotek i Stockholm ( + 142 000 kr.). 

5. Extra avdelningsdirektörstjänst och medel för konsultuppdrag för 
ADB-verksamhet ( + 159 000 kr.). 

6. ökad medelsanvisning, bl. a. för sekretcrartjiinst, för forsknings
biblioteksrådets verksamhet ( +226 000 kr.). 

7. Medelsanvisning för vikariatsersättningar ( +44 000 kr.). 

Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek 

Statskontorct har yttrat sig över bibliotekets anslagsframställning. 
Ändringsförslagen för nästa budgetår inncbiir i korthet följande. 
1. Löneomräkning 65 000 kr. 
2. Bibliotekarietjänst i A 24 för dokumentationsuppgiftcr (-!·64 000 

kr.). 

3. 1 tjänst som förste biblioteksassistcnt för ADB-verksamhet samt 
2 biträdestjänster ( + 136 000 kr.). 

Unil'ersitetskanslersämbetet 

En välutrustad biblioteksorganisation är en förutsättning för att 
övriga åtgärder på den högre utbildningens och forskningens område 

skall ge åsyftat resultat. 
Univcrsitetskanslersämbetet hänvisar till internationella uppgifter, 

enligt vilka den aktuella kunskapsmassan fördubblas inom lopp<:t av ca 
tolv år. Mot bakgrund av ständigt ökade krav på biblioteks- och littera

turservice erfordras betydande förstärkningar av de vetenskapliga biblio-
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teken, särskilt beträffande biblioteken vid universitetsfilialerna Öre
bro, Växjö och Karlstad samt biblioteket vid högskolenheten i Linkö

ping och universitetsbiblioteket i Umeå. 
Statskontoret har yttrat sig över universitetskanslersämbetets anslags-

framställning. 
Ändringsförslagen för nästa budgetår innebär i korthet följande. 

1. Löneomräkning 3 391 000 kr. 
2. 1 tjänst som förste bibliotekarie (Linköping) ( +86 000 kr.). 
3. 2 bibliotekarietjänster i A 26 (Uppsala 1, Lund 1) ( + 140 000 kr.). 
4. 2 intendenttjänster i A 26 (Uppsala 1, Umeå 1) ( + 140 000 kr.). 
5. 3 bibliotekarietjänster i A 24 för dokumentationsuppgifter (Göte

borg l, karolinska institutet 1, tekniska högskolan i Stockholm 1) 
(+189 000 kr.). 

6. 2 bibliotekarietjänster i A 24 (Göteborg 1, karolinska institutet 1) 
(+126000 kr.). 

7. Medel för amanuens/bibliotekarie (Umeå) ( +52 000 kr.). 
8. Medel för 6 tjänster som förste biblioteksassistent (Uppsala 1, Lund 

3, Göteborg 1, Umeå 1) (+324000kr). 
9. Medel för 16 biträdestjänster (Uppsala 1, Lund 1, Göteborg 2, 

Umeå 1, Stockholm 2, karolinska institutet 2, tekniska högskolan i 
Stockholm 3, Linköping 4) samt medel för extra arbetskraft (karolinska 
institutet 23 000 kr., Luleå 69 000 kr.) ( +739 000 kr.). 

Föredraganden 

De vetenskapliga bibliotekens arbetsformer och organisation utreds 
f. n. av statskontoret. Vidare har Kungl. Maj:t uppdragit åt statskonto
ret att utreda dels frågan om biblioteksservice i Stockholm inom bl. a. 
det matematisk-naturvetenskapliga området (jfr prop. 1969: 1 bil. 10 
s. 335), dels frågan om en central statlig bas för inköp av viss utländsk 
litteratur och därtill knutna bibliotekstekniska göromål. I sistnämnda 
fråga skall samråd äga rum med riksbibliotekarien. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
34 826 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för förstärkning av forsk
ningsbiblioteksrftdets sekretariat med 50 000 kr. Jag utgår från att forsk
ningsbiblioteksrådet skall kunna fullgöra vissa uppgifter i samband med 
statskontorets pågående utredning. 

Vid min medelsberäkning för universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund 
och Göteborg har jag särskilt beaktat behovet av biträdespersonal vid 
universitetsfilialernas bibliotek. Vidare har jag vid beräkningen av me
del för karolinska institutet särskilt beaktat behovet av bitriidespersonal 
för biblioteksverksamheten i anslutning till utbildningen och forskningen 
vid Huddinge sjukhus. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Vetenskapliga bibliotek: Avlöningar för budgetåret 1972/73 

anvisa ett förslagsanslag av 34 826 000 kr. 

Eb 
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E 26. Vetenskapliga bibliotek: Bokinköp m. m. 

1970171 Utgift 
1971I72 Anslag 

1972/73 Förslag 

12 292 295 
13 381 000 

16 255 000 

Reservation 

347 

830 152 

Från detta reservationsanslag bestrids kostnaderna för bokinköp 
m. m. vid kungl. biblioteket, statens psykologisk-pedagogiska bibliotek 
samt biblioteken vid universiteten och övriga under universitetskanslers
ämbetet hörande läroanstalter med undantag av Chalmers tekniska hög
skola. 

Kungl. biblioteket 

Kungl. biblioteket hänvisar till forskningsbiblioteksrådets rekommen
dation, att den årliga uppräkningen på grund av prisstegringar på veten

skaplig litteratur och bokbindning sätts till minst 10 % och motsvarande 
uppräkning föranledd av den ökade vetenskapliga litteraturproduktionen 
till 10 %. Anslagsframställningen bygger sålunda på en uppdikning av 

förevarande anslag med minst 20 % som kompensation för merkostnader 
i form av prisstegringar och ökad vetenskaplig produktion. 

Av den begärda ökningen på 1 811 000 kr. utgör 332 000 kr. medel 
som för innevarande budgetår har beräknats under anslaget Universi
teten m. m.: Gemensamma driftkostnader och 853 000 kr. medelsan
visningar av tillfällig natur. Dessa anvisningar begärs för anskaffning 
av mikrofilmer av tidningar (741 000 kr.), komplettering av bibliotekets 

samhällsvetenskapliga litteratur (90 000 kr.) samt inköp av viss utrust
ning (22 000 kr.). 

Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek 

Medelsanvisningen föreslås bli. ökad med 54 000 kr., varav 19 000 
kr. motsvarar medel som för innevarande budgetår har beräknats under 
anslaget Universiteten m. m.; Gemensamma driftkostnader och 2 000 
kr. avser engångsanslag för inköp av viss utrustning. 

Universitetskanslersämbetet 

Ämbetet hänvisar till kungl. bibliotekets specifikation beträffande 
prisstegringar inom bokhandeln och ökad litteraturproduktion. 

En uppräkning av de allmänna anslagen motiveras också, enligt äm
betet, av den starka ökningen av antalet studerande, lärare och forskare, 

särskilt inom fakulteter och ämnen med fri intagning. 
Ämbetet föreslår att anslaget - vad avser ämbetets förvaltningsom

råde - höjs med 5,1 milj. kr. Av detta belopp utgör 985 000 kr. medel 
som för innevarande budgetår har beräknats under dels anslaget Uni
versiteten m. m.: Gemensamma driftkostnader, dels anslaget Tekniska 
fakulteterna m. m.: Chalmers tekniska högskola och 1 595 000 kr. me-
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delsanvisningar för ändamål av tillfällig natur. Dessa medelsanvisningar 
föreslås bli ökade från 920 000 kr. till 2 515 000 kr. Av ökningen avser 
200 000 kr. medel för att siikerställa fortsatt försöksverksamhet med 

ADB i forskningsbibliotek. 
Förslagen till ökning av medelsanvisningarna - bortsett från före

slagna anvisningar för ändamål av tillfällig natur - framgår av följande 
sammanställning (1 000-tal kr.). 

1971172 Beräknad ändring 1972/73 

Myndig- Föredra-
heterna sanden 

+ 958 ...).. 686 I Kungl. biblioteket 2 890 
Statens psykologisk-pedagogis-

ka bibliotek 165 + 52 + 40 
Universitetsbiblioteken m. fl. 

bibliotek 9 406 +3 505 +1 948 

12 461 +4515 +2674 

Föredraganden 

För nästa budgetår räknar jag med en höjning av medelsanvisning

arna för ändamål av tillfällig natur med 200 000 kr. till 1 120 000 kr. 
Jag tar därvid upp sammanlagt 400 000 kr. för universitetet i Umei'l, 
karolinska institutet samt högskolenhcterna i Linköping och Luleå. 
I fråga om de för tillfälliga ändamål beräknade medlen bör dispositionen 
t.v. stå öppen vad avser 720 000 kr., vilka beräknats främst för ända
mål som berör hela biblioteksvlisendet. 

Jag har för nlista budgetår under förevarande anslag be:-likn::.t medel 
även för kostnader för sjukvård, reseers~ittningar, telegram och telefon 
samt renhållning och städning vid de vetenskapliga biblioteken. Medel 
för dessa ändamål har för innevarande budgetår hcriiknats i huvudsak 

under anslaget till gemensamma driftkostnader. 
Metl hänvisning till sammanställningen och i enlighet med vad jag 

anfört i det föregående beräknar jag anslaget för nästa budgetår till 

(13 381 000 + 2 674 000 + 200 000 =) 16 255 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

•~tt till Vetenskapliga bibliotek: Bokinköp m. m. för budgetåret 
1972/73 anvisa ett rescrvationsanslag av 16 255 000 kr. 

Eb 
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E 27. Förvaltningarna vid universiteten m. m. 

1970/71 Utgiftl 

1971/72 Anslagt 

1972/73 Förslag 

31657757 

30028 000 

42 264 000 

349 

1 Anslaget Förvaltningarna m. m. vid universiteten och vissa högskolor. 

Från förevarande förslagsanslag bestrids utgifter för personal m. m. 

och expenser vid förvaltningarna vid universiteten, karolinska institutet, 

tekniska högskolan i Stockholm samt högskolenheterna i Linköping 

och Luleå. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Universitets- Föredra-
kanslers- ganden 
ämbetet 

Personal 
Handläggande personal 168 +16 + 7 
övrig personal 488 +39 +11 

656 +55 +is 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 26 592 000 + 7 079 000 + 5 806 000 
Sjukvård _1 + 60000 I 60 000 ,-
Datamaskintid m. m. 1 412 000 + 460 000 + 460 000 
Expenser 2 311 000 + 1537000 T l 213 000 
Information rn. m. om upp-

dragsv.:rksamilet 235 000 + 24 000 + 24 000 
Vissa kostnader för studieväg-

ledning m. m. 945 000 945 000 945 000 
Förberedelse för ny redovis-

ningsorganisation 350 000 242 000 242 000 
Driften av den botaniska träd-

gården i Frescati _1 
+ 440 000 + 440 000 

Vissa kostnader för lokalregis-
ter + 345 000 + 345 000 

Renhållning och städning _1 + 5 139 000 _L 5 139 000 I 

31845000 + 13 897 000 +12 30il 000 

U ppbördsmedel 
Avkastning från vissa fonder 

m.m. 336 500 + 63 500 + 64 000 
Ersättning för förvaltningskost-

nader 1480500 of. of. 

1817 000 + 63 5110 + 64 000 

Nettoutgift 30 028 000 + 13 833 51)(1 -i-12 236 000 

1 Medel härför har för budgetåret 1971/72 beräknats under anslaget Univer
siteten m. m.: Gemensamma driftkostnader. 

Avlöningskostnaderna i 1970 års löneföge för tlen personal vid för

valtningarna för vilken innevarande budgetår medel beräknats under 

anslagsposten till lönekostnader framgår av följande sammanställning. 
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Universitetet i 
Uppsala 
Lund 
Göteborg 
Stockholm 
Umeå 

Karolinska institutet 
Tekniska högskolan i Stockholm 
Högskolenheten i Linköping 

4 463 000 
5 191 000 
3 225 000 
3 927 000 
2 287 000 
2 125 000 
2 695 000 
1179 000 

350 

Utöver de i sammanställningen upptagna beloppen har innevarande 
budgetår under anslagsposten till lönekostnader beräknats 957 000 kr. 
för personal vid läromedelscentraler och för bevakning av läromedels
frågor, 75 000 kr. för försöksverksamhet med vidgat samarbete mellan 
universiteten och folkbildningsorganisationerna, medel för en tjänst 
som director musices i vardera Uppsala och Lund samt medel för tre 
personliga tjiinster, två i Uppsala och en i Lund, för motionsverksamhet 
för studerande. Från anslaget bekostas även uppdragstillägg till bl. a. 

rektorer, prorektorer och vissa valda ledamöter av konsistorier. 
Under denna anslagsrubrik har universitetskanslcrsämbetct vidare 

lagt fram förslag avseende lokalhyror, lönekostnader vid fastighets

tjänsten samt kostnader för bränsle, lyse och vatten. Dessa förslag redo
visas i det följande under anslaget till gemensamma driftkostnader. 

Universitetskanslersämbetet 

Ändringsförslagen rörande posten till lönekostnader för nästa budgetår 
innebär i korthet följande. 

1. Löneomr~ikning 4 154 000 kr. 
2. Förvaltningsorganisation för högskolenhcten i Luleå ( + 500 000 

kr.). 
3. 3 tjänster som utbildningsledare vid teknisk fakultet ( +297 000 

kr.). 
4. Förstärkning för studievägledningsverksamheten ( +660 000 kr.). 
5. Lönekostnader för den personal som nu avlönas från anslagsposten 

till vissa kostnader för studievägledning m. m. beräknas under anslags

posten till lönekostnader. 
6. Allmän förstärkning av biträdesresurserna ( + 350 000 kr.). 
7. 1 tjänst som avdelningsdirektör (karolinska institutet), 3 tjänster 

som förste byråsekreterare (Göteborg, Stockholm, Umeå) samt 1 tjänst 
som informationssekreterare (Linköping) (-!- 329 000 kr.). 

8. Medel för vidgat samarbete mellan universiteten och folkbild
ningsorganisationerna (+162 000 kr.). 

9. Medel för fortsatt utbyggnad av läromedelscentraler ( +230 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
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42 264 000 kr. Jag har därvid i enlighet med universitetskanslersämbetets 
förslag beräknat 500 000 kr. för en provisorisk förvaltningsorganisation 
vid högskolenheten i Luleå (2). Vidare har jag beräknat bl. a. 300 000 
kr. för förstärkning av studievägledningsverksamheten (4) och 50 000 
kr. för försöksverksamheten med vidgat samarbete mellan universiteten 
och folkbildningsorganisationerna (8). 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Fön·altningarna vid unh-ersiteten m. m. för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 42 264 000 kr. 

E 28. Decentraliserad universitetsutbildning m. m. 

1970/71 Utgiftl 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

3 445 979 
5 545 000 
5 845 000 

Reservation1 

1 Anslaget Decentraliserad akademisk universitetsutbildning m. m. 

738 892 

Från förevarande reservationsanslag bestrids kostnader för decentra
liserad universitetsutbildning och universitetsutbildning anordnad av 
Hcrmods korrespondensinstituts stiftelse. Ansvaret för utbildningen vilar 
enligt gällande bestämmelser på universitetskanslersämbetet. För anslaget 
gäller bestämmelser meddelade av Kungl. Maj:t den 4 juni 1971. 

Statsmakterna har år 1970 (prop. 1970: 169, SU 1970: 223, rskr 
1970: 438) fattat beslut om försöksverksamhet med systematiserad de
centraliserad universitetsutbildning. I beslut den 29 december 1970 med
delade Kungl. Maj:t bestämmelser om försöksverksamheten och be
myndigade därvid universitetskanslersämbetet att budgetåren 1970/71 
och 1971/72 anordna sådan försöksverksamhet. Den 27 maj 1971 har 
Kungl. Maj:t förlängt bemyndigandet för ämbetet att omfatta försöks
verksamhet även budgetåret 1972/73. Utbildningen omfattar första och 
andra avdelningarna av vissa allmänna utbildningslinjer vid filosofisk 
fakultet. Försöksverksamheten äger rum i Luleå, Sundsvall och Öster
sund. 

Universitetskanslersämbetet 

Decentraliserad universitetsutbildning anordnas f. n. i form av grund
kurser om 20 poäng inom vissa humanistiska, samhällsvetenskapliga och 

matematisk-naturvetenskapliga ämnesområden. Efter Kungl. Maj:ts 
medgivande i varje särskilt fall anordnas utbildning även för 40 poäng. 
Budgetåret 1970/71 uppgick antalet 20-poängskurser till 38 och antalet 
deltagare i dessa till sammanlagt 1 350. I sju studiekurser för 40 poäng 
- fysikkurserna i Karlstad och Växjö undantagna - deltog samman
lagt 190 studerande. 

Ämbetet finner det skäligt att decentraliserad kursverksamhet anord
nas 1972/73 i samma omfattning som hittills. 
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Utbyggnaden av universitetsfilialerna har, framhåller ämbetet, hit
tills omfattat huvudsakligen de humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnesområdena. Detta har särskilt gällt universitetsfilialerna i Karl

stad och Växjö. De studerandes efterfrågan på utbildning liksom behovet 
av ett mer balanserat utbud av högre utbildad arbetskraft har gjort det 
angeläget att naturvetenskapliga studiekurser i ökad omfattning ges 

vid universitctsfilialerna. Ämbetet räknar med att studiekurser om 40 
poäng i fysik skall anordnas i Karlstad och Växjö budgetåret 1972/73 
samt att därutöver en utvidgning skall ske avseende ämnesområdet kemi 
i avvaktan på att utbildning.::n skall etableras vid de nämnda universi
tetsfilialerna. Detsamma g1iller den utbildning i kemi som under de se
naste åren bedrivits i Örebro. 

Till den systematiserade decentraliserade universitetsutbildningen har 
nyintagning för läsärct 1971/72 skett i huvudsakligen st:mma omfattning 

som föregående år. Därutöver har studiekurser inom andra avdelningen 
av berörda utbildningslinjcr anordnats. 

Ämbetet räknar för budgetåret 1972/73 med dds nyintagning till 
första avdelningens studiekurser i väsentligen samma utsträckning som 
nu på tidigare medverkande orter samt nyintagning på ytterligare en ort, 
dels fortsättning med andra avdelningens studiekurser i motsvarande 
omfattning, dels möjligheter att också läsa studiekurs(er) i tredje av
delningen på resp. studieort, om rimlig storlek nås på undervisnings
grupperna. 

Ämbetet begär vidare medel för en begränsad försöksverksamhet 
under budgetåret 1972/73 för U 68:s delprojekt Il och III. Projekten 
avser kombination av självinstruerundc materiel och muntlig undervis
ning samt kombination av studiecirkel, självinstruerande materiel och 
videoband. 

Härutöver beräknar ämbetet ett bidrag till Hermods korrespondens
instituts stiftelse av samma storleksordning som under senare år. 

Ämbetet räknar med att reservationen på anslaget kommer att för
brukas under budgcåret 1972/73. 

Föredraganden 

Under detta reservationsanslag beräknar jag medel för decentralise
rad universitetsutbildning av i huvudsak samma omfattning som under 

budgetåret 1971/72. 

Beträffande försöksverksamhcten med systematiserad decentraliserad 
universitetsutbildning vill jag hänvisa till vad jag tidigare anfört vid min 
anmälan av denna fräga (prop. 1970: 169). Universitetskanslcrstimbetet 
har den 27 maj 1971 fått bemyndigande att fortsätta försöksverksamhe
ten med i stort sett oförändrad omfattning under budgetåret 1972/73. 
Det är enligt min mening nödvändigt att avvakta ytterligare erfaren-
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heter av verksamheten innan sfällning tas till en eventuell utvidgning 

av denna. 
Under förevarande anslag beräknar jag, i enlighet med vad ämbetet 

föreslagit, även medel för dels en begränsad försöksverksamhct av
seende de av U68 föreslagna delprojekten Il och III, dels bidrag till Her

mods korrespondensinstituts stiftelse. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Decentraliserad universitetsutbildning m. m. för budget
året 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 5 845 000 kr. 

E 29. Bidrag till Handelshiigsko!an i Stockholm 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1572900 
2 606000 
1906000 

Finansieringen av verksamheten vid Handelshögskolan i Stockholm 
regleras genom ett avtal av den 23 januari 1954 mellan staten, Stock
holms [stad], Handelshögskoleföreningen i Stockholm och Handelshög
skolans i Stockholm direktion. I avtalet har vidtagits vissa ändringar, 
senast <len 4 december 1970, godkända av Kungl. Maj:t den 27 maj 
1971 (jlr prop 1971: 1 bil 10 s. 310, UbU 1971: 3, rskr 1971: 34). 

Statens bidrag har därvid bestämts till 1 881 000 kr. för budgetår. 

Härutöver har högskolan för budgetåret 1971/72 erhållit ett engångs
bidrag av 700 000 kr., som kompensation för allmän kostnadsökning 
fram till elen 31 december 1970. Fr{m anslaget utbetalas vidare vissa ar
voden m. m. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Handelslzögskolan i Stockholm för budgetåret 

1972/73 anvisa ett anslag av 1 906 000 kr. 
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c) vissa högskolor m. m. 

E 30. Socialhögskolorna 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

18 055 9481 

21944 0002 

24 169 000 

1 Innefattar kostnader även för samarbetsnämnden för socialhögskolorna. 
2 Innefattar anslag även till nämnden för socionomutbildning. 

Förevarande förslagsanslag avses för socialhögskolorna i Stockholm, 
Lund, Göteborg, Örebro, Östersund och Umeå. 

Antalet intagningsplatser vid socialhögskolorna uppgick budgetåret 
1969 /70 till 1 140. I överensstämmelse med riksdagens beslut år 1970 
(prop. 1970: 1 bil. 10, SU 1970: 88, rskr 1970: 215) och 1971 (prop. 
1971: 36, UbU 1971: 11, rskr 1971: 136) har antalet intagningsplatscr 
ökats till 1 590 läsåret 1970/71 och 1 860 innevarande läsår. 

Personal 
Socialhögskolorna 
Lärarpersonal 
Övrig personal 

Nämnden 
Personal vid nämnden' 

Anm. Utöver de angivna 
tjiinstcma har för budgetåret 
1971 /72 anvisats medel för 
praktikhand ledararvoden 
(ca 3,9 milj. kr.). 

Anslag 
Socialhögskolorna 
Lönekostnader för lärar-

personal 
Lönekostnader för övrig 

personal 
Sjukvård 
Resecrsättningar 
a) Reseersättningar till 

studerande 
b) övriga rcseersättningar 
Lokalhyror 
Br~inslc, lyse och vatten 
Renhållning och städning 
Bokinköp m. m. 

därav engångsanvisning 

1971/72 

149 
58,5 

10 

217,5 

14 358 000 

3 717 000 
16 000 

115 000 
593 000 

1 370 000 
49 000 

216 000 
168 000 

15 000 

Beräknad lindring 1972/73 

Niimnden 

+32 
+16,5 

+ 5 
+53,5 

+5 429 ooo 

+1 134 000 
+ 6 000 

+ 26 000 
+ 214 000 
+ 534 000 
+ 50 000 
+ 194 000 
+ 29 000 

-i-8 000 

Föredraganden 

+29,5 
+ 3,5 

-10 

+23 

+3 238 000 

+ 734 000 
of. 

+ 110 000 
+ 53 000 
-1370000 

49 000 
+ 274 000 
+ 11 000 

of. 
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Expenser 
därav för automatisk 
databehandling 

Nämnden 
Medel för nämnden1 

486 000 

856 000 

21944 000 

+ 181 000 

+60 000 

+ 642 000 

+s 439 ooo 

355 

+ 80000 

856 000 

+2 225 000 

1 Personal och medel har redovisats under anslaget E 4. Nämnden för socio
nomutbildning i det föregående. 

Nämnden för socionomutbildning 

Nämnden räknar med att den av statsmakterna år 1970 beslutade 

fördubblingen av utbildningskapaciteten till 2 280 platser per år skall vara 
genomförd budgetåret 1973/74. För budgetåret 1972/73 innebär nämn
dens förslag en ökning av antalet nybörjarplatser jämfört med inne
varande budgetår med 180 till 2 040. ökningen hänför sig till högskolan 
i Lund med 60 platser, högskolan i Göteborg med 30 platser, högskolan 
i Östersund med 60 platser och högskolan i Umeå med 30 platser. 
ökningen fördelar sig med 120 platser höstterminen 1972 och 60 platser 
vårterminen 1973. 

Förslagen till tjänster m. m. innebär i korthet. 

I. Löne- och prisomräkning 2 544 000 kr. 
2. 21 universitetslektorat i Uo 22: 25 (Stockholm 5, Lund 2, Göteborg 

3, Örebro 5, Östersund 3, Umeå 3) ( + 1910000 kr.). 
3. 4 lektorat i Ue 21 (Stockholm, Göteborg, Örebro, Östersund) 

(+328 000 kr.). 
4. 3 konsulenttjänster (Örebro, Östersund, Umeå) ( + 190 000 kr.). 
5. Tjänst som förste byråsekreterare (Östersund) (+61 000 kr.). 
6. ökad medelsanvisning till arvoden för undervisning och examina

tion ( + 588 000 kr.) samt för ersättning för allmänt institutionsarbctc 
i samband med undervisningen ( +251 000 kr.). 

7. ökad medelsanvisning för arvode till praktikhandledare (+958 000 
kr.). 

8. ökad medelsanvisning till extra vaktmästar- och biträdeshjälp 
(+338 000 kr.). 

Direktionen för Svenska diakonsällskapet har anhållit om en ökad 
medelstilldelning för bl. a. arvoden till praktikhandledare ( + 30 000 kr.). 

1970 års socionomutbildningsberedning har avgivit förslag till åtgärder 
för att underlätta lärarrekryteringen vid socialhögskolorna. Beredningen 
framhåller att de svårigheter som för närvarande råder att rekrytera 
personer till universitetslektorat i rättskunskap, särskilt förvaltningsrätt 
samt i kommunal ekonomi och planering tills vidare bör kunna minskas 
genom en ökad dispensgivning från kravet på vetenskaplig meritering. 
Beredningen anser att man därvid kan dispensera från kravet på dok

torsexamen för sökande som förutom en universitets- eller högskole-
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examen med klar inriktning mot berört ämnesområde har förvärvat 

annan för tjänsten värdefull utbildning eller yrkeserfarenhet. Bered

ningen finner dock att väl dokumenterad pedagogisk skicklighet måste 
krävas under alla omständigheter. 

Vidare föreslår beredningen att styrelserna för socialhögskolorna får 

möjlighet att inrätta speciallärartjänster av samma typ som nu finns vid 

filosofisk och teknisk fakultet. 

Föredraganden 

Statsmakternas beslut år .1970 om ökning av utbildningskapaciteten 

vid socialhögskolorna innebär att antalet utbildningsplatser skall ökas 

i så snabb takt som de praktiska omständigheterna medger och med 

sikte på en fördubbling av kapaciteten. Jag räknar med en ökning av 
antalet nybörjarplatser budgetåret 1972/73 med 90 till l 950 platser. 

ökningen bör fördela sig med 60 platser på östersundshögskolan höst

terminen 1972 och 30 platser på högskolan i Lund vårterminen 1973. 

Jag utgår från att huvuddelen av ökningen tillförs den sociala linjen. 

Kungl. Maj:t har genom beslut den 23 juli 1971 inrätat ett lektorat 

i praktisk förvaltningskunskap vid socialhögskolan i Östersund. 

Med hänsyn till pågående och föreslagen fortsatt utbyggnad av social

högskolorna finner jag vissa resursförstärkningar nödvändiga. Jag be

räknar således under detta anslag medel för ytterligare två ordinarie 

universitetslektorat och avser att senare föreslå Kungl. Maj:t att inrätta 
dessa tjänster vid östersundshögskolan, <len ena i rättskunskap och den 
andra i psykologi. Vidare berliknar jag medel för ett lektorat i social 

metodik vid samma högskola. I fräga om lärarpersonal i övrigt tar jag 
upp medel för undervisning och examination ( + 1 503 000 kr.) och för 
ersättning för allmiint institutionsarbete i samband med undervisningen 

( +77 000 kr.). Jag räknar vidare medel för en halv tjänst som konsu
lent samt för extra vaktmästar- och biträdespersonal ( + 189 000 kr.). 

Utöver ökningar av automatisk natur beriiknar jag med hänsyn till 

belastningen ytterligare 100 000 kr. till rescersättningar till studerande 

samt 49 000 kr. till expenser. Jag räknar också för nästa budgetår med 

en engångsanvisning till högskolan i Östersund av 15 000 kr. till bok

inköp m. m. 

1970 års socionomutbildningsberedning har för att lärarrekryteringen 

vid socialhögskolorna skall underlättas föreslagit bl. a. en ökad dispens
givning från kravet på vetenskaplig meritering vid tillsättning av lektorat 

i rättskunskap, särskilt förvaltningsrätt samt i kommunal ekonomi och 

planering. Jag finner detta förslag beaktansvärt och avser därför att 

i annat sammanhang föreslå Kungl. J\foj:t att meddela vissa bestäm

melser om sådan dispensgivning. Vidare bör speciallärartjänster av 

samma typ som nu finns vid filosofisk och teknisk fakultet få inrättas 

i vissa ämnen vid socialhögskolorna. 
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Som framgår i annat sammanhang finner jag det ändamålsenligt att 
medel för verksamheten vid nämnden för socionomutbildning anvisas 
under ett särskilt riksstatanslag liksom att kostnader för lokalhyror 
samt bränsle, lyse och vatten vid socialhögskolorna bestrids från för
slagsanslaget Universiteten m. m.: Gemensamma driftkostnader. Jag har 
vid beräkningen av förevarande anslag tagit hänsyn härtill. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 
J\faj:t föreslår riksdagen 

att till Socialhögskolorna för budgetåret 1972/73 anvisa ett för
slagsanslag av 24 169 000 kr. 

E 31. Fortbildning av socionomer, journalister m. m. 

1970 /71 Utgift 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

145 596 
752 000 
796000 

Reservation 185 464 

Av reservationsanslaget till fortbildning av socionomer, journalister 

m. m. får för innevarande budgetår disponeras högst 188 000 kr. för 
anordnande av en mentalhygienisk kurs vid var och en av socialhög
skolorna i Stockholm och Lund, högst 20 000 kr. för stipendier och 
resekostnadsbidrag till deltagare i kurserna samt högst 30 000 kr. för 
fortbildningsverksamhet för journalister inom aktuella ämnesområden. 

I överensstämmelse med riksdagens beslut år 1971 (prop. 1971: 36, 
UbU 1971: 11, rskr 1971: 136) inleds innevarande budgetår försöks
verksamhet med fortbildning av journalister. För planering av försöks
verksamheten tillkallades särskilda sakkunniga den 2 april 1971. De 
sakkunniga - kommitten för fortbildning av journalister - har kom
mit in med förslag rörande försöksverksamhetens organisation, upp
läggning och lokalisering. Kungl. Maj:t har den 26 november 1971 upp
dragit åt kommitten att leda och utvärdera försöksverksamhcten i huvud
saklig överensstämmelse med kommittens förslag. Kommitten disponerar 
under budgetåret högst 350 000 kr. 

Nämnden för socionomutbildning 

Löne- och prisomräkning 39 000 kr. 

Samarbetsnämnden för journalisthögskolorna 

ökad medelsanvisning för kurser bl. a. vid reformer som kräver 
snabb information ( + 70 000 kr.). 

Föredraganden 

Som jag framhöll i prop. 1971: 36 (s. 39) bör försöksverksamheten 
med fortbildning av journalister fortgå även nästa budgetår. Jag be
räknar nu medel härför. I övrigt räknar jag inte med andra föränd
ringar under anslaget än sådana av automatisk natur. 
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Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Fortbildning av socionomer, journalister m. m. för budget

året 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 796 000 kr. 

E 32. Bidrag till Svenska diakonsällskapets sociala utbildningsverk· 
samhet · 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

322 909 

323 000 

369000 

Från anslaget bestrids kostnader för utbildningsverksamheten vid 
Sköndalsinstitutets sociala linje. 

Direktionen för Svenska diakonsällskapet 

Anslaget bör räknas upp med 100 000 kr. 

Föredraganden 
Som jag framhöll vid min anmälan av frågan om bidrag till den so

ciala utbildningsverksamheten vid Sköndalsinstitutet för innevarande 
budgetår (prop. 1971: 1 bil. 10 s. 312) bör - med hänsyn till den be
slutade kraftiga utbyggnaden av socionomutbildningen - frågan om 
bidrag till verksamheten omprövas. Den av statsmakterna beslutade 
utökningen av socionomutbildningen kommer inom några år att slå 
igenom i examinationen. Det blir sålunda relativt snart möjligt att pröva 
om motivet för förevarande anslag kvarstår. T. v. bör emellertid bidrag 
utgå enligt hittillsvarande grunder. För nästa budgetår bör anslaget höjas 
med 46 000 kr. med hänsyn till lönestegringar. Jag hemställer, att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Svenska diakonsällskapets sociala utbildnings

verksamhet för budgetåret 1972/73 anvisa ett anslag av 369 000 

kr. 

E 33. Journalisthögskolorna 

1970/71 Utgift 4355019 

1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

4 684 000 

5 245 000 

Förevarande förslagsanslag avses för journalisthögskolorna i Stock
holm och Göteborg samt samarbetsnämnden för journalisthögskolorna. 

Personal 
Lärarpersonal 
övrig personal 

Anm. Utöver de angivna tjän
sterna har för budgetåret 
1971172 anvisats medel för 
undervisningsarvoden m. m. 
(ca 1,1 milj. kr.). 

1971/72 

12 
13 

25 

Beräknad ändring 1972/73 

Styrelserna 
och nämnden 

of. 
+s 
+s 

Föredraganden 

of. 
of. 

of. 
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Anslag 
Lönekostnader 

för lärarpersonal 2 058 800 +208 000 +136 000 
Lönekostnader 

för övrig personal 596 000 +265 000 + 76 000 
Sjukvård 2 200 of. of. 
Reseersättningar 
a) Reseersättningar 

till studerande 73 000 + 4 000 + 7 000 
b) övriga reseersättningar 

(även för resor inom de 
nordiska länderna) 61 000 + 29 000 + 5 000 

Lokalkostnader 817 000 +260000 +273 000 
Bokinköp ro. ro. 31 000 + 77 000 + 2 000 
övningar 716 000 + 36 000 + 36 000 
Psykotekniska prov 238 000 + 12 000 + 12000 
Expenser 91 000 + 46 000 + 14 000 

4 684 000 +937 000 +561000 

Styrelserna och samarbetsnämnden för journalisthögskolorna 

De förslag till tjänster m. m. som läggs fram av samarbetsnämnden 

och de lokala styrelserna innebär i korthet. 
1. Löne- och prisomräkning 533 000 kr. 
2. Samma lön och tjänsteställning för lektorer som för universitets

lektorer ( +72 000 kr.). 
3. 2 tjänster som institutionstekniker, 2 tjänster som cxpeditionsför

man samt biträdeshjälp (+188 000 kr.). 
4. ökad medelsanvisning till resor ( +26 000 kr.). 
5. Medel till prenumerationsavgifter för tidningar och tidskrifter 

( +76 000 kr.). 
6. ökad medelsanvisning till expenser ( +42 000 kr.). 

Föredraganden 

Vid min beräkning av anslagsposten till lokalkostnader har jag utgått 
från att renhållning och städning vid högskolorna handhas av fastighets
tjänsten på resp. ort. 

Med hänvisning till sammansHillningen hemställer jag, att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Journalisthögskolorna för budgetåret 1972/73 anvisa ett 
förslagsanslag av 5 245 000 kr. 

E 34. Latinamerika-institutet i Stockholm 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

48 891 

1000 
1000 

!bero-amerikanska institutet i Stockholm förstatligades genom stats
makternas beslut år 1969 (prop. 1969: 21, SU 1969: 47, rskr 1969: 138). 
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Institutet har till uppgift att främja studiet av samhälls- och kultur
utvecklingen i de latinamerikanska länderna. Det åligger institutet sär

skilt att driva och främja forskning och utbildning om Latinamerika, 
driva biblioteksverksamhet och utgöra dokumentationsccntrum för latin
amerikaforskningen. Institutet skall vidare anordna kurser, föreläsningar 
och seminarier och i övrigt sprida information om latinamerikanska 
förhållanden samt medverka till ekonomiska och allmänkulturella kon
takter med Latinamerika. Driftkostnaderna för institutet täcks genom 

att behållningen av den iberoamerikanska fonden tas i anspråk. Kungl. 
Maj:t har den 29 maj 1969 fastställt instruktion för institutet (ändrad 
senast den 11 december 1970). Genom beslut den 14 maj 1970 föreskrev 
Kungl. Maj:t att institutet skall benämnas Latinamerika-institutet i 

Stockholm. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anm. Härutöver finns för in
stitutet en tjänst inom var
dera gruppen inrättad vid 
kungl. biblioteket. 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar (även för 

utrikes resor) 
Lokalkostnader 
Expenser 
Bokinköp 
Lönekostnader för 

bibliotekspersonal 

U ppbördsmedel 
Fondmedel 

Nettoutgift 

Universitetskanslersämbetet 

1971172 

2 
0,5 

2,5 

1 000 
165 100 l 

10 000 I 
4000 

21 000 
33 ooo I 
s1 900 I 

316 000 

315 000 

1000 

Berliknad ändring 1972/73 

Universitets- Föredraganden 
kanslcrsämbelet 

of. of. 
+2 of. 

+2 of. 

+ 15 0-00 
of. 

+so 100 
+ 1 000 
+ 1 000 
+ 1 700 
+ 3 300 

+40 900 
+ 8 000 

+91000 +30 000 

+91 000 +30 000 

of. of. 

Det nuvarande förslagsanslaget till institutet bör budgetåret 1972/73 
ersättas med ett reservationsanslag. Därvid bör medlen anvisas under 
två anslagsposter med karaktär av särskilda reservationsanslag, en be
nämnd Förvaltningskostnader m. m. och en benämnd Biblioteksverk
samhet. Under den förra bör beräknas medel till lönekostnader för för
valtningspersonal, sjukvård, reseersättningar, lokalkostnader och expen
ser samt under den senare medel till bokinköp m. m. och lönekostnader 
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för bibliotekspersonal. Ämbetet beräknar ytterligare medel för biträdes
och vaktmästarpersonal samt extra arbetskraft, för expenser liksom för 
en tjänst som biblioteksassistent. Dessutom bör en buffertpost skapas 
som gör det möjligt för institutet att i samband med övergången till 
reservationsanslag vid behov täcka kostnader för vikarier. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 
att till Latinamerika-institutet i Stockholm för budgetåret 1972/73 

anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 35. Vissa kurser för utländska studerande 

1970 /71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1605 743 
1522000 
1679000 

Från förevarande förslagsanslag utgår bidrag till styrelsen för the 
Stockholm University Institute for English-Speaking Students för an
ordnande vid universitetet av internationell engelskspråkig undervisning. 
Bestämmelser för verksamheten 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 univcrsitetskanslcrsämbetets överinseende och meddelas vid 
universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm och Umeå samt 
högskolenhetcn i Linköping. Kungl. Maj:t har beträffande dessa kurser 
meddelat bestiimmclser den 27 maj 1971. 

1. Internationell engelsk
språkig kursverksamhet för 
utländska studerande 

2. Kurser i svenska språket 
för icke svensktalande 
studerande m. fl. 
a) Lönekostnader för 
lärarpersonal 
b) Driftkostnader 
c) Studievägledning m. m. 

1971/72 

245 000 

1 106 000 
171 000 

1522 000 

Berliknad ändring 1972/73 

Univcrsitcls
kanslers:imbetet 

+ 25 000 

+511 000 
+190000 
+ 81 000 

+807 000 

Förcdrug:mden 

+ 25 000 

+111 000 
+ 21 000 

+157 000 
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Universitetskanslersämbetet 

1. Löne- och prisomräkning 157 000 kr. 
2. Medel för lönekostnader för lärarpersonal vid ytterligare 53 kurser 

i svenska för icke svensktalande studerande ( +400 000 kr.). 
3. ökad medelsanvisning för driftkostnader ( + 169 000 kr.). 
4. Medel för studievägledning m. m. ( +81 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag räknar under detta anslag inte med andra förändringar än sådana 
av automatisk natur. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Vissa kurser för utländska studerande för budgetåret 

1972173 anvisa ett förslagsanslag av 1 679 000 kr. 
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d) gemensamt för universitet och högskolor 

E 36. Universiteten m. m.: Gemensamma driftkostnader 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

156 360 593 
155 770 000 

199 522 000 

I följande sammanställning redovisas de anslagsposter som innevaran
de budgetår beräknats under förevarande anslag samt de beräknade 

ändringarna för budgetåret 1972/73. 
I enlighet med vad jag anförde i prop. 1971: 1 (bil. 10 s. 307) om för

söksverksamhet med programbudgetering vid Chalmers tekniska högskola 
har medel för ifragavarandc verksamhet vid denna läroanstalt beräknats 
under anslaget Tekniska fakulteterna m. m.: Chalmers tekniska hög
skola. Medel för lokalhyror samt briinslc, lyse och vatten vid högskolan 
beräknas dock under förevarande anslag. 

1971/72 Beriiknad ändring 1972/73 

Myndig- Föredra-
hetcrna ganden 

1. Sjukvård 641 000 641 000 641 000 
2. Reseersättningar 475 000 475 000 475 000 
3. Telegram och telefon 4 020 000 4 020 000 4 020 000 
4. Vissa expenser vid akade-

miska högtidligheter m. m. 133 000 133 000 133 000 
s. Arbetare vid de botaniska 

trädgårdarna vid universi-
teten i Uppsala och Lund 976 000 976 000 976 000 

6. Driften av den botaniska 
trädgården i Frescati 440 000 440 000 440 000 

7. Lokalhyror 114 977 000 +62 904 000 +62 904 000 
8. Bränsle, lyse och vatten 13 765 000 + 4 069 000 + 4 063 000 
9. Renhållning och städning 17 219 000 -17 219 000 -17219000 

10. Lönekostnader vid fastig-
hctstjänsten 3 124 000 + 974 000 + 689 000 

155 770 000 +44 043 0001 +43 752 0001 

1 Därav 1 419 000 kr. motsvarande medel som för innevarande budetår an
visats under anslaget till socialhögskolorna. 

Myndigheterna 

Kungl. Maj:t uppdrog den 27 maj 1970 åt universitetskanslersämbetet 

att redovisa erforderligt underlag för att medel som beräknas för de 
ändamål för vilka kostnaderna bestrids från anslagsposterna 1-3, 5 
och 9 skall kunna anvisas från andra anslag, främst driftkostnadsanslag. 
Ämbetet föreslår att samtliga anslagsposter förs över på skilda anslag 
och att förevarande anslag utgår ur riksstaten. 
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Ändringsförslagen rörande posterna till lokalhyror, bränsle, lyse och 
vatten samt avlöningar vid fastighetstjänsten innebär följande. 

1. Lokalhyror ( +61534000 kr., varav 534 000 kr. för socialhög
skolorna). 

2. Bränsle, lyse och vatten ( +4 020 000 kr., varav 50 000 kr. för social
högskolorna). 

3. Avlöningar vid fastighetstjänsten ( +654 000 kr.). 
4. Löneomräkning 320 000 kr. 

Föredraganden 

Under förevarande anslag bör även i fortsättningen föras upp anslags
poster till lokalhyror, bränsle, lyse och vatten samt avlöningar vid fas
tighetstjänsten. Jag har under detta anslag även beräknat medel för 
lokalhyror samt bränsle, lyse och vatten vid socialhögskolorna. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Universiteten m. m.: Gemensamma driftkostnader för bud
getåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 199 522 000 kr. 

E 37. Ersättning åt vissa opponenter vid disputationer 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

945 154 
800000 
950000 

Från detta förslagsanslag bestrids kostnader för ersättning åt vissa 
opponenter vid disputationer inom de läroanstalter, för vilka universi
tetskanslersämbetet är central förvaltningsmyndighet. För anslaget gäller 
föreskrifter enligt Kungl. Maj:ts beslut den 27 maj 1971. 

Universitetskanslersämbetet 

Reformeringen av forskarutbildningen kommer enligt ämbetets be
dömning att leda till en ökning av antalet disputationer. Mot denna 
bakgrund räknar ämbetet med att anslaget successivt behöver ökas och 

föreslår att anslaget för nästa budgetår höjs med 50 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänsyn till anslagsbelastningen förordar jag att anslaget höjs med 

150 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Ersättning åt vissa opponenter vid disputationer för bud

getåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 950 000 kr. 
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E 38. Ersättning åt sakkunniga i befordringsärenden 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

2597 139 
3 500 000 
3 650 000 

365 

Från detta förslagsanslag bestrids kostnader för ersättning åt sakkun
niga i alla sådana befordringsärenden inom åttonde huvudtitelns om
råde, där ersättning inte skall utgå av för ändamålet särskilt anvisade 
medel. För anslaget gäller föreskrifter enligt Kungl. Maj:ts beslut den 
2 juni 1961 (senast ändrade den 27 maj 1971 ). 

U niversi te tskanslersämbe te t 

1. Löneomräkning 350 000 kr. 
2. Höjning av anslaget med hänsyn till vissa kostnadsökningar 330 000 

kr. 

Föredraganden 

Med hänsyn till kostnadsökningar av automatisk natur bör anslaget 
räknas upp med 150 000 kr. för nästa budgetår. Jag hemställer, att 
Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Ersättning åt sakkunniga i bef ordringsärenden för budget
året 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 3 650 000 kr. 

E 39. Gästföreläsningar 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

489 698 
443 000 
443 000 

Reservation 216 974 

Från detta rcservationsanslag utbetalas dels arvoden, reseersättningar 
och traktamenten till gästföreläsare och gästprofessorer samt lärare 
som deltar i nordiskt lärarutbyte, dels nordiska docentstipendier, dels 
bidrag till gruppresor för studerande till de övriga nordiska länderna. 
Bestämmelser för anslaget har meddelats av Kungl. Maj:t den 27 maj 
1971. 

Universitetskanslersämbetet 

Ämbetet föreslår att anslaget för nästa budgetår höjs med 100 000 kr. 
för att utgifter för lönekostnadspålägg skall täckas. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Gästföreläsningar för budgetåret 1972/73 anvisa ett reser
vationsanslag av 443 000 kr. 
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E 40. Stipendier för främjande av högre vetenskapliga studier 

1970171 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

10 882 622 

11942000 
12 480 000 

Reservation 1527 529 

Från detta reservationsanslag bestrids kostnader för dels stipendier för 
forskarutbildning (doktorandstipendier), dels lieentiand- och doktorand
stipendier enligt äldre bestämmelser vid de läroanstalter, för vilka uni
versitetskanslersämbetet är central förvaltningsmyndighet, samt vid 
Handelshögskolan i Stockholm. Innevarande budgetår bekostas samman
lagt omkring 1 100 stipendier för främ.iande av högre vetenskapliga stu

dier från anslaget. 
Stipendium för forskarutbildning (doktorandstipendium) utgår med 

10 750 kr. per år. Licentiandstipendium och doktorandstipendium enligt 
äldre bestämmelser utgår med resp. 6 500 och 9 500 kr. för nio månader, 
varjämte stipendiat efter särskild ansökan kan erhålla tilläggsstipendium 
för ytterligare högst tre månader per år. 

För anslaget gäller föreskrifter enligt Kungl. Maj:ts beslut den 27 
maj 1971. 

Universitetskanslersämbetet 

Mot bakgrund av forskarutbildningens expansion finner ämbetet en 
betydande förstärkning av anslaget nödvändig för att studiefinansierings
villkoren för denna utbildning skall motsvara de intentioner som kom 
till uttryck i prop. 1969: 31. 

Ämbetet föreslår att anslaget för nästa budgetår höjs med 2 600 000 kr. 

Föredraganden 

För budgetåret 1972/73 beräknar jag medel för ytterligare 50 stipen
dier för forskarutbildning (doktorandstipendier). Förevarande anslag bör 
sålunda höjas med 538 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår 

riksdagen 
att till Stipendier för främjande av högre vetenskapliga studier 

för budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 

12 480 000 kr. 

E 41. Pedagogiskt utvecklingsarbete vid universiteten m. m. 

1970/71 Utgiftl 
1971/72 Anslagt 

1972/73 Förslag 

5 309 053 
7 877 0002 

8 777 000 

Reservation 1 220 953 

1 Anslaget Pedagogiskt utvecklingsarbete m. m. vid universitet och högskolor. 
• Av anslaget får 545 000 kr. inte disponeras budgetåret 1971/72. 

Ed 



Prop. 1972: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 367 

För anslaget gäller föreskrifter enligt Kungl. Maj:ts beslut den 27 
maj 1971. 

Universitetskanslersämbetet 

Anslaget bör höjas med 3 682 000 kr. till 11 559 000 kr. för nästa 
budgetår. 

Forskningsprojckt 
Utvccklingsarbetc 
Läromedc!sframställning 
Pedagogisk försöksverksamhet 
Planering, uppföljning, information, lokala universitets

pedagogiska enheter 

3 272 000 
3 927 000 
1 963 000 

436 000 

1 961 000 

11559 000 

För pedagogisk utbildning av lärare vid universitet och högskolor 
utgår budgetåret 1971/72 ca 1,3 milj. kr. från förevarande anslag. Ämbe
tet föreslår att för budgetåret 1972/73 4 404 000 kr. tas upp under ett 
reservationsanslag benämnt Lärarfortbildning m. m. Från detta anslag 
bör bestridas kostnader för dels pedagogisk utbildning av Hirare, dels 
utbildning för andra personalkategorier inom ämbetets verksamhets
område. Ämbetet anger som mal för lärarfortbildningen att under en 
femårsperiod dels genomföra en pedagogisk grundutbildning för samt
liga lärare vid universitet och högskolor, dels erbjuda befattningsinrikta

dc påbyggnadskurser för bl. a. studierektorer. I ämbetets förslag röran
de övrig personalutbildning läggs tyngdpunkten vid personalutbildning 
i anslutning till införandet av nya samarbetsformer samt utbildning av 
administrativ och teknisk personal vid institutioner och universitetsför
valtningar. 

Syftet med det pedagogiska utvecklingsarbetet är att studera och för
bättra arbetsmetoderna i universitetsutbildningen och att bidra till att 
undervisningen och examinationen efter hand får en för både studeran
de och lärare mer adekvat utformning. Det pedagogiska utvecklings
arbetet måste få mycket hög prioritet och i det nuvarande utbyggnads
skedet utvidgas i den takt som de personella resurserna kan göra möj
lig. På grundval av universitctspcdagogiska utredningens slutbetänkande 
och remissyttrandena över detta har ämbetet antagit ett handlingspro
gram för det pedagogiska utvecklingsarbetet under den närmaste fem
årsperioden. 

Verksamheten med forskningsprojekt, utförda på ämbetets uppdrag, 
befinner sig fortfarande under uppbyggnad. Budgetåret 1971/72 om
fattar denna verksamhet åtta större och ett antal mindre projekt. Ämbe
tet framhåller särskilt .betydelsen av forsknings- och utvecklingsarbete 

rörande metoder för målprecisering och resultatkontroll samt rörande 
studiemiljön. För budgetåret 1972/73 beräknar ämbetet en begränsad 
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ökning av antalet projekt och en relativt kraftig utbyggnad av verk
samheten inom vissa av de pågående projekten. 

Vid läroanstalterna pågår ett omfattande utvecklingsarbete i form av 
s. k. institutionsprojekt. Dessa organiseras och genomförs i nära sam
arbete mellan universitetspedagogiska enheter inom de lokala universi
tetsförvaltningarna och de berörda institutionerna. Projekten är inrikta

de mot akuta undervisningsproblem och förutsätts tämligen omedelbart 
avsätta tillämpbara resultat. Intresset för denna typ av utvecklings
arbete är mycket stort vid läroanstalterna. Under budgetåret 1972/73 
bör sådana projekt bedrivas i ökad omfattning. 

Flera av de nuvarande institutionsprojekten är helt eller delvis in
riktade på utveckling av läromedel. Därutöver har ämbetet under en 
följd av år stött läromedelsproduktion genom att medge universitets
lärare partiell tjänstebefrielse för att författa läroböcker m. m. Bidrag 
har också lämnats till manusframställning, tryckningskostnader etc. 
Ämbetet bör få väsentligt ökade möjligheter att stödja produktion av 

läromedel. 
Ämbetet finner det betydelsefullt att genom en systematisk försöks

verksamhet pröva förutsättningarna för och konsekvenserna av en mer 

studerandeanpassad undervisning. Ämbetet planerar en sådan försöks
verksamhet vid totalt ca 20 institutioner representerande samtliga fakul
teter. Vid försöksinstitutionerna kommer att bedrivas dels en mer lång
siktig projektverksamhet i syfte att utveckla och förbättra metoder för 
beskrivning av olika utbildningsfunktioner, dels också klart ämnesin
riktade projekt med syfte att genom preciseringar av kurser och utbild
ningsmetodik öka utbildningseffektiviteten. Huvuddelen av kostnaderna 
för försöksverksamheten avses bestridas från fakulteternas avlönings
och driftkostnadsanslag, varvid institutionerna skall disponera sina re
surser enligt gällande principer för ram- eller programbudgetering. 
Försöksinstitutionerna måste ges vissa tillfälliga resursförstärkningar 
för utveckling av metoder för mål- och mediaanalys, för utvärdering 
av utbildningens resultat samt för genomförande av specifika ämnes
inriktade uppgifter, t. ex. utarbetande av måldokument och individuali
serade läromedel. Kostnaderna härför, liksom för ledning och utvärde

ring av försöksverksamheten, bör bestridas från förevarande anslag. 
Inom flertalet läroanstalters centrala förvaltningar finns enheter för 

pedagogiskt utveck/ingsarbete. I dessa enheter ingår i regel pedagogiska 
konsulenter, läromedelskonsulenter och personal med uppgifter inom 

läromedelscentralerna. Erfarenheterna av de gångna årens arbete är 
klart positiva. Enheterna bör få ökade resurser. 

Sveriges f örf attarf örbund har i särskild skrivelse understrukit vikten 
av att, inom ramen för förevarande anslag, ökade resurser ges till stö~ 
för läromedelsproduktion. Univcrsitetskanslersämbetet har yttrat sig 

i ärendet. 
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Föredraganden 

Sedan ett särskilt anslag för pedagogiskt utvecklingsarbete m. m. vid 

universitet och högskolor första gången fördes upp budgetåret 1967/68 
har resurserna för detta ändamål ökats kraftigt. 

Vissa kostnader inom detta område bestrids även från anslagen Uni
versitetskanslersämbetet: Förvaltningskostnader och Förvaltningarna 
m. m. vid universiteten och vissa högskolor, nämligen för dels personal 

m. m. vid enheten för pedagogiskt utvecklingsarbete vid universitcts
kanslcrsämbetet, dels läromedelsccntralerna och bevakningen av läro
medelsfrågor på universitetsorterna. 

Universitetskanslersämbetet har i sin anslagsframställning för budget
året 1972/73 gett en fortsatt utbyggnad av det pedagogiska utvecklings
arbetet på universitetsområdet hög prioritet. Enligt min mening utgör 
denna verksamhet ett betydelsefullt led i strävandena att förbättra ut
bildningen. ökade resurser bör därför successivt tillföras det pedagogiska 
utvecklingsarbetet på universitetsområdet. 

Behovet av moderna läromedel inom den högre utbildningen iir 
mycket stort. Det är angeläget att ämbetet i ökad utsträckning kan 
understödja såväl mera långsiktiga projekt rörande utveckling av läro
medel som direkt produktion av läromedel inom bristområden. Vid min 
medelsberäkning har jag utgått ifrån att det skall vara möjligt för 
ämbetet att i större omfattning än innevarande budgetår ge stöd till 
läromedelsproduktion. 

Jag delar ämbetets uppfattning om behovet av de s. k. institutions
projekten. Dessa har ett värde inte enbart på grund av det konkreta 
utbytet utan också som intresse- och aktivitetsstimulerande faktorer 

inom den högre utbildningen. I likhet med ämbetet anser jag att sådana 
projekt bör bedrivas i successivt ökad omfattning. 

Det är av stor vikt att åstadkomma ett bättre utnyttjande av personal 
och övriga resurser på den högre utbildningens område. En särskild för
söksverksamhet enligt av ämbetet skisserade riktlinjer bör enligt min 
mening kunna bidra till detta. Sådan försöksverksamhct bör bedrivas i 

samråd med ledningsgruppen för programbudgetarbetet inom högre 
utbildning och forskning. 

Jag anser det angeläget att inte endast lärare utan även andra perso
nalkategorier inom ämbetets verksamhetsområde samt ledamöter i be

slutande universitetsorgan skall kunna i ökad omfattning ges fortbild
ning av föreslagen art. Vad beträffar lärarfortbildning bör emellertid 
enligt min mening de organisatoriska frågor som hänger samman med 
anordnandet av sådan utbildning övervägas ytterligare. Jag är inte be

redd att förorda att ett särskilt anslag förs upp i riksstaten för nu ifråga
varande ändamål. 

Ämbetet bör successivt överta ansvaret för de prefektkurser som 
hittills anordnats av statens personalutbildningsnämnd. Jag beräknar 
medel för detta ändamål under förevarande anslag. 
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Kostnader för utbildning av studievägledare bestrids f. n. från anslaget 
Förvaltningarna m. m. vid universiteten och vissa högskolor. Dessa kost

nader bör fortsättningsvis bestridas från anslaget till pedagogiskt utveck
lingsarbete. Jag beräknar därför medel för nämnda verksamhet under 

förevarande anslag och har i det föregående beräknat motsvarande 
minskning av medelsanvisningen under anslaget till universitetsförvalt
ningarna. 

Jag har i det föregående, under anslaget Decentraliserad universitets
utbildning tagit upp medel för en begdinsad försöksverksamhet med 
U 68:s delprojekt Il och III. Jag vill erinra om att kostnader för denna 

försöksverksamhet får bestridas även från förevarande rescrvations
anslag. 

Benämningen av det nuvarande rescrvationsanslaget Pedagogiskt ut

vecklingsarbcte m. m. vid universitet och högskolor bör ändras till Peda
gogiskt utvecklingsarbcte vid universiteten m. m. Detta bör emellertid 
inte medföra att anslaget skall behandlas som ett nytt reservations
anslag. 

För nästa budgetår bör anslaget ökas med 900 000 kr. Jag hemställer, 
att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Pedagogiskt utvecklingsarbete vid universiteten m. m. för 
budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 8 777 000 

kr. 

E 42. Universitetens datamaskinccntraler 

1970/71 Nettoinkomst 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1376 012 

1 000 
1000 

Organisationen av den automatiska c.latabehandlingen inom den högre 
utbildningens och forskningens område fastställc.les av statsmakterna år 
1965 (prop. 1965: 40, SU 1965: 107, rskr 1965: 297 och prop. 1965: 42, 
SU 1965: 91, rskr 1965: 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 datamaskinanlägg

ningarna sker över statens datamaskinfond, som förvaltas av statskon

toret. 
Datamaskincentralerna skall vara ekonomiskt självbärande. Utgifterna 

skall alltså täckas genom avgifter för utnyttjande av centralernas tjäns
ter, varvid den del av avgifterna som utgör avskrivning och ränta in
levercras till fonden. Förevarande förslagsanslag belastas med de under
skott som kan uppstå ett enskilt budgetår med hänsyn till ojämnheter 
i utnyttjandet av maskinerna m. m. På motsvarande sätt uppkommande 

överskott tillförs statsverket genom budgetutjämningsfonden. 
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För datamaskincentralerna finns under univcrsitetskanslersämbetct 

en gemensam styrelse. 
För anslaget gäller föreskrifter enligt Kungl. Maj:ts beslut den 27 

maj 1971. 

Uni11ersitetska11slersämbetet 

Ämbetet föreslår att anslaget Kostnader för datamaskintid för budget
året 1972/73 förs upp med 26,6 milj. kr. Av detta belopp ber1iknar 
ämbetet att ca 24,5 milj. kr. kommer att utnyttjas för bearbetningar 

vid universitetens datamaskinccntraler och återstående 2,1 milj. kr. för 
bearbetningar på andra maskinanläggningar. Ämbetet uppskattar centra
lernas inkomster genom försäljning av datamaskintid till avnämare 
utanför universitetsområdet till ca 11 milj. kr. De sammanlagda in
komsterna skulle sålunda uppgå till ca 35,5 milj. kr. under budgetåret 

1972/73. 
Utgifterna beräknas för nästa budgetår uppgå till omkring 35 milj. kr. 

Enligt en preliminär bedömning bör verksamheten vid universitetens 
datamaskincentraler sålunda kunna leda till ett överskott på ca 0,5 milj. 
kr., om ämbetets förslag rörande anslaget Kostnader för datamaskintid 
bifalls. 

Vid ämbetets bedömning har hänsyn tagits till att enligt Kungl. Maj:ts 
bemyndigande den 26 mars 1971 ett datamaskinsystem IBM 370/155 
kommer att anskaffas och placeras vid datamaskincentralen i Uppsala. 
I övrigt har utgifter beräknats bl. a. för ett bibehållande tills vidare av 
den i Uppsala nu befintliga anläggningen CD 3600. 

Universitetskanslersämbetet föreslår att förevarande anslag för nästa 
budgetår förs upp med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Som jag framhållit i det föregående skall datamaskincentralerna vara 
ekonomiskt självbärande och förevarande anslag endast belastas med de 
underskott som kan uppstå enskilda budgetår med hänsyn tiII ojämn
heter i utnyttjandet av maskinerna m. m. Pä motsvarnnde sätt uppkom
mande överskott tillförs statsverket. Taxorna vid centralerna utformas 
så att ev. underskott skall kunna återvinnas genom motsvarande över
skott från driften under ett senare skede av verksamheten. 

För budgetåret 1970/71 beräknades inkomster och utgifter komma att 
balansera. Utfallet av verksamheten detta budgetår innebar emellertid 

en nettoinkomst under anslaget på nära 1,4 milj. kr. Skillnaden mellan 
beräknat netto och faktiskt utfall beror främst på att intäkterna från 
avnämare utanför universitet och högskolor blev större än beräknat. 
För innevarande budgetår har för driften beräknats att inkomster och 
utgifter kommer att balansera. 

Utfallet av verksamheten budgetåret 1970/71 innebär att de samlade 
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underskotten under tidigare budgetår nu har återvunnits. Följande sam
manställning illustrerar det anslagsmässiga och det driftmässiga utfallet 
för universitetens datamaskincentraler för budgetåren 1965/66-1970/71. 

Budgetår Anslag Anslagsmässigt utfall Driftmässigt utfall 

Nettoinkomst Nettoutgift överskott Underskott 

1965/66 1 000 1 322 434 58 777 
1966/67 5000 161 489 130 836 
1967/68 5000 1280267 1708755 
1968/69 3 000000 634 764 661 465 
1969/70 500 000 534 959 796 988 
1970/71 5000 1376012 801 827 

Totalt för perioden Nettoinkomst: 104 523 Överskott: 741138 

Den av statsmakterna år 1965 fastställda organisationen av den auto
matiska databehandlingen inom den högre utbildningens och forsk
ningens område är fr. o. m. budgetåret 1970/71 helt utbyggd (jfr prop. 
1965: 42 s. 46, SU 1965: 91, rskr 1965: 224). Installationen av en ny ma
skin vid datamaskincentralen i Uppsala, som beräknas ske under inne
varande budgetår, innebär en ytterligare förstärkning av datamaskin

centralernas samlade kapacitet. Universitetskanslersämbetet utreder nu 
i samråd med statskontoret - mot bakgrund av erfarenheterna av den 
år 1965 fastställda organisationen - det framtida behovet av datama
skinkapacitet inom den högre utbildningens och forskningens område 
och hur detta behov skall kunna tillgodoses. 

I enlighet med universitetskanslersämbetets förslag bör förevarande 
anslag för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag hem
ställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Universitetens datamaskincentraler för budgetåret 1972/73 
anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 43. Kostnader för datamaskintid 

1970171 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972173 Förslag 

20 643 619 

22 650 000 
23 450000 

Från detta förslagsanslag bestrids kostnader för sådant utnyttjande 
av datamaskinanläggning, som är avsett för högre utbildning, samt för 
sådana projekt, som prövas ha vetenskapligt intresse och vara utan di
rekt förvärvssyfte. För anslaget gäller föreskrifter enligt Kungl. Maj:ts 
beslut den 27 maj 1971. 

Universitetskanslersämbetet 

Kungl. Maj:t har den 24 april 1970 uppdragit åt universitetskanslers
ämbetet att i samråd med statskontoret utreda det framtida behovet av 
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datamaskinkapacitet och hur detta behov skall tillgodoses. Ämbetet 
räknar med att ett handlingsprogram, grundat på detta utredningsarhete, 

skall kunna läggas fram under år 1972. 
Behov av ökad tillgång till datamaskin finns enligt ämbetet såväl 

inom forskningsverksamheten som inom den högre utbildningen, främst 
för utbildning i informationsbehandling. Även för dokumentations
verksamhet ökar detta behov. Som särskilda skäl för resursförstärkning 
budgetåret 1972/73 anför ämbetet utbyggnaden av en högskolenhet i 
Luleå och den fortsatta utbyggnaden av högskolcnheten i Linköping. 

Ämbetet föreslår att anslaget för budgetåret 1972/73 höjs med 
4000000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget till kostnader för datamaskintid har under en relativt kort 
period ökat mycket kraftigt, från 2,5 milj. kr. budgetåret 1964/65 till 
22,6 milj. kr. innevarande budgetår. I det pågående utredningsarbctet 

rörande programbudgetering övervägs f. n. i vilka former medel i fort
sättningen skall kunna anvisas för att utnyttjande av datamaskintid ef
fektivare skall kunna vägas mot utnyttjande av andra typer av resurser 
(jfr prop. 1969: 1 bil. 10 s. 372). Hithörande frågor torde även komma 
att beröras i det tidigare nämnda utredningsarbctet inom universitets
kanslersämbetet och statskontorct rörande det framtida behovet av data
maskinkapacitet och hur detta behov skall tillgodoses. 

Vid min medelsberäkning för nästa budgetår har jag beaktat att vissa 
kostnadsökningar,_ främst av automatisk natur, vid universitetens data
maskincentraler kan komma att medföra ett ökat behov av medel under 
förevarande anslag. 

Anslaget bör för nästa budgetår ökas med 800 000 kr. Jag hemställer, 
att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Kostnader för datamaskintid för budgetåret 1972/73 an
. visa ett förslagsanslag av 23 450 000 kr. 

E 44. Extra utgifter vid universiteten m. m. 

1970/71 Utgift 1 

1971/72 Anslagl 

1972/73 Förslag 

1147 854 

1015000 
1015000 

Reservation1 

' Anslaget Extra utgifter vid universitet och högskolor. 

938 417 

Detta reservationsanslag är genom beslut av Kungl. Maj:t i rcglerings
brev den 27 maj 1971 för innevarande budgetår fördelat enligt följande 

sammanställning. 
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1. Universitetet i Lund 
2. Universitetet i Göteborg 
3. Universitetet i Stockholm 
4. Universitetet i Umeå 
5. Karolinska institutet 
6. Tekniska högskolan i Stockholm 
7. Högskolenhcten i Linköping 
8. Till universitetskanslersiimbetets disposition 
9. Till Kungl. Maj:ts disposition 

374 

85 000 
55 000 
65 000 
40 000 
50 000 
20 000 
10 000 

150 000 
540 000 

1015000 

Posterna 1-7 disponeras i enlighet med beslut av resp. konsistorium. 
Från posten Till Kungl. Maj:ts disposition bestrids kostnader för er
forderliga förstärkningsåtgärder - huvudsakligen vad avser undervis
ningsresurserna - vid universiteten och vissa högskolor inom utbild

ningsdepartementets verksamhetsområde. 

Universitetskanslersämbetet 

Ämbetet föreslår att anslaget förs upp med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Benämningen av det nuvarande reservationsanslaget Extra utgifter 
vid universitet och högskolor bör ändras till Extra utgifter vid universi

teten m. m. Detta bör emellertid inte medföra att anslaget skall be
handlas som ett nytt reservationsanslag. 

Förevarande anslag bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat 
belopp. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter vid universiteten m. m. för budgetåret 
1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 1015000 kr. 
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e) vissa forskningsändamål 

Vissa gemensamma frågor 

Föredraganden 
Forskningsråden inom utbildninssdepartementets verksamhetsområde 

redovisar i sina förslag till anslagsäskanden för budgetåret 1972/73 ett 
ökat medelsbehov om sammanlagt ca 90 milj. kr. Jag kommer i det 
följande vid min anmlilan av anslagen till resp. forskningsråd att i kort

het redovisa rådens förslag. 
En stor del av resurserna för grundforskning anvisas under anslagen 

till forskningsråden inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. 
Den vetenskapliga utvecklingen och det ökande antalet vetenskapliga 
specialområden har emellertid medfört att gränserna mellan råden för

sk.iutits och i vissa fall blivit mindre klara. ökningen av olika statliga 
insatser för forskning och utvccklingsarbete har inte kunnat ske utan 
att medföra gränsdragnings- och samordningsproblem när det gäller 
förhållandet mellan forskningsråden och andra myndigheter och organ. 
Utbildningsutskottet har i sitt beHinkande i anledning av motioner angå
ende vissa frågor rörande forskning och forskningsplanering (UbU 

1971: 31) anfört bl. a. att forskningsråden har spelat en stor roll i den 
statliga forskningspolitiken och måste förutsiittas komma att även i fort
sättningen vara ett viktigt instrument för statsmakternas styrning av 
forskningsresurserna till prioriterade områden. Utskottet förordar att 
i första hand forskningsrådens sammansättning och organisation i övrigt 
samt befogenheter och ställning i relation till myndigheter och andra 
instanser som har forskningsansvar utreds. Jag avser att i annat sam
manhang föreslå Kungl. Maj:t att tillkalla sakkunniga för utredning 
rörande i första hand forskningsrådens verksamhet, beslutsformer och 
sammanslittning. 

Frun anslagen till forskningsråden bestrids kostmtder för bl. a. fors
kargrupper. Sådana grupper har indittals inom områden där en fors
kare etablerat en betydelsefull forskning. Varje forskargrupp leds av en 
professor eller biträdande professor. Innevarande budgetar finns 25 
extra ordinarie tjänster som professor och biträdande professor vid 

forskningsråden. I samband med att sådana tjänster föreslagits inrättade 
har hittills, i enlighet med förslag av vederbörande forskningsråd, också 

förordats förste innehavare. Med hänsyn till att tjänster av detta slag 
alltid vid inrättandet ges en speciell, för en viss forskare avpassad in
riktning är det normalt nödvlindigt att vid den förste innehavarens av
gång ompröva inriktningen av tjänsten. Det är med hänsyn härtill, en-
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ligt min mening, lämpligare att i fortsättningen i stället inrätta person
liga tjänster som professor eller biträdande professor vid råden. 

Jag kommer att i det följande förorda att en personlig professur i 
språklig databehandling inrättas vid statens humanistiska forskningsråd 
och att en personlig professur i komparativ fysiologisk psykologi inrättas 

vid statens råd för samhällsforskning. Därjämte kommer jag att beräkna 
medel för en personlig tjänst som biträdande professor i experimentell 
hämatologi vid statens medicinska forskningsråd. 

Inom ramen för forskningsrådens anslag bestrids även kostnader för 
bl. a. särskilda forskartj1inster (U 21). Innevarande budgetår finns sam
manlagt 76 sådana tjänster vid råden. Jag avser att i annat sammanhang 
återkomma till Kungl. Maj:t i fråga om inrättande av ytterligare 
forskartjänster. 

I syfte att ta tillvara de speciella forskningsresurser som finns vid AB 
Atomenergis forskningsstation i Studsvik anvisades genom statsmak

ternas beslut år 1959 (prop. 1959: 1 bil. 29 s. 36, SU 1959: 69, rskr 
1959: 191) medel för uppförande av ett forskningsrådens laboratorium 
i anslutning till forskningsstationen. Kungl. Maj:t uppdrog genom be
slut den 30 juni 1960 åt dåvarande jordbrukets forskningsråd, statens 
medicinska forskningsråd, statens naturvetenskapliga forskningsråd, sta
tens råd för atomforskning och dåvarande statens tekniska forsknings
råd att tills vidare utöva ledningen av verksamheten vid detta labora
torium. Forskningsrådens samarbetsdelegation har hemställt att forsk
ningsrådens laboratorium i Studsvik den 1 juli 1972 ombildas till ett fri
stående forskningsinstitut underställt univcrsitetskanslersämbetet. Ären
det har remissbehandlats och bereds f. n. i utbildningsdepartementet. 
I avvaktan på ett ställningstagande i denna fråga räknar jag inte med 
någon förändring av ledningen av verksamheten vid laboratoriet. 

Styrelsen för stiftelsen Emigrantinstitutet har anhållit att för budget
året 1972/73 anvisas ett anslag för bidrag till driften av Emigrantinstitu
tet i Växjö. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till att statens huma
nistiska forskningsråd i särskild skrivelse framhållit att rådet beaktar 
behovet av att stödja forskning inom institutet och att rådet är berett 

att välvilligt överväga framställningar från institutet om anslag till forsk
ningsändamål. 

Sverige deltar i såväl nordiskt som annat internationellt forsknings

samarbete. Jag vill erinra om vad jag anförde i prop. 1971: 1 (bil. 10 s. 
330 f.) vid min anmälan av vissa för forskningsråden gemensamma 
frågor rörande internationellt forskningssamarbete. Jag kommer i det 
följande att i korthet redovisa några aktuella frågor rörande sådant 

samarbete. 
Den 15 mars 1971 undertecknade de nordiska fänderna ett avtal om 

kulturellt samarbete. Avtalet har godkänts av riksdagen (prop. 1971: 54, 

KrU 1971: 13, rskr 1971: 188) och ratificerats av berörda länder. Det 
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trädde i kraft den 1 januari 1972. Detta nordiska kulturavtal innebär 
bl. a. att en gemensam nordisk verksamhetsbudget skall göras upp för 
gemensamma institutioner, projekt m. m. inom avtalets ram. 

De nordiska länderna har gemensamt upprättat bl. a. institut vilkas 
verksamhet i flertalet fall helt eller delvis utgörs av forskning. Den 
svenska andelen av kostnaderna för följande gemensamma nordiska pro
jekt har t. o. m. innevarande budgetår redovisats under avsnitt E e) 
Vissa högskolor m. m. och avsnitt E e) Vissa forskningsändamål, näm
ligen nordiska afrikainstitutet, nordiska institutet för samhällsplanering, 
centralinstitutet för nordisk asienforskning, nordiska institutet för sjö
rätt, nordiska institutet för teoretisk atomfysik och nordiska samarbets
rådet för kriminologi. 

Som ett led i förberedelserna för en gemensam nordisk verksamhets

budget bör en samlad redovisning av de svenska bidragen till nordiska 
projekt komma till stånd. Jag kommer diirför i det följande att förorda 
att resurser för nämnda institut fr. o. m. budgetåret 1972/73 redovisas 
under avsnitt I b) Nordiskt kulturellt samarbete. 

Sverige deltar bl. a. i den europeiska konferensen för molekylärbio
logi, CEBM. Inom denna organisation pågår planering av ett nytt euro
peiskt samarbetsprojekt som avser ett laboratorium för molckyförbio
logi. Frågan om Sverige skall ta del i detta projekt har remissbehandlats. 
Beredningen av frågan är ännu inte avslutad. 

Sverige deltar vidare i forskningssamverkan i Unescos:s regi. Som 
exempel på sadana samarbetsprojekt kan nämnas den internationella 
hydrologiska dekaden och det internationella oceanografiska program
met. Unescos:s generalkonferens fattade år 1970 beslut om ett inter
nationellt miljövilrdsforskningsprogram kallat Människan och biosfären. 
Ett av generalkonferensen tillsatt internationellt koordinerande råd 
bestående av representanter för 25 medlemsstater, däribland Sverige, 
diskuterade vid ett sammanträde hösten 1971 inriktningen av och inne
hållet i detta program. För beredning av frågan om ett eventuellt svenskt 
deltagande i detta forskningsprogram har svenska uncseorådet på upp
drag av Kungl. Maj:t tillsatt en nationalkommitte. 

Ett bifall till vad jag kommer att föreslå under anslagen till de olika 
forskningsändamål som redovisas under detta avsnitt innebär följande 
ökningar i förhållande till medelsanvisningarna innevarande budgetår 
(1 000-tal kr.). 

Anslag Deriiknad Anslag 
Ändamål 1971/72 li;HJring 1972/73 

1972/73 

Medicinsk forskning 42 960 + 4070 47 030 
Humanistisk forskning 8 760 + 1 100 9 860 
Samhällsforskning 9 900 + 1 300 11 200 
Naturvetenskaplig forskning 46 350 + 5 140 51 490 
Atomforskning 17 650 + 4 730 22 380 

125 620 +16 340 141960 
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CERN 
ESRO 
Vissa forskningsinstitut m. m. 

E 45. Medicinsk forskning 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

40 983 972 
42 960 000 
47 030 000 

19 815 
18 185 
7 630 

171250 

+ 2930 
- 1465 
+ 509 
+18 314 

Reservation 

378 

22 745 
16 720 
8 139 

189 564 

2 345 743 

Från detta reservationsanslag bestrids kostnader för dels forsknings
projekt, forskargrupper och 25 särskilda forskartjänster inom statens 
medicinska forskningsråds verksamhetsområde, dels medicinsk publice
ringsverksamhet, dels rådets förvaltning. 

1971/72 Beräknad ändring 1972173 

RAdet Föredra-
gandcn 

1. Allmlinmedicinsk och yr-
kesmedicinsk forskning 38 590 000 +32410 000 +4 070 00 

2. Försvarsmedicinsk forsk-
ning 4 370 000 + 1630000 of. 

42 960 000 +34 040 000 +4 070 00 

För förvaltningskostnadcr får budgetåret 1971/72 användas högst 

750 000 kr. av anslaget. 

Statens medicinska forskningsråd 

1. Inom ramen för rådets indirekta initiativverksamhet behandlas 
ansökningar om medel för utvecklande av nya eller utbyggnad av redan 
etablerade forskningsområden. Med hänsyn till bl. a. den framtida forsk
ningspotentialen måste, framhåller rådet, denna verksamhet i form av 
forskningsprojekt ges kraftigt ökade resurser. 

En betydande förstärkning behövs även av resurserna för rådets di
rekta initiativverksamhet. Denna omfattar bl. a. inrättande av plane
ringsgrupper, forskarrekryteringstjänster, kliniska forskarstipendier samt 
dokumentationsverksamhet. Genom direkta initiativ önskar rådet för
stärka resurserna för bl. a. näringsforskning, hjärt- och kärlforskning 
samt arbetsvetenskap inkl. forskning rörande bullrets medicinska verk

ningar. 
2. För att rådet skall kunna tillgodose forskarnas behov av framför 

allt tung utrustning erfordras en betydande förstärkning av resurserna. 
3. Två forskningsprofessurer bör inrättas vid rådet den 1 juli 1972, 

nämligen en extra ordinarie tjänst som biträdande professor i experi
mentell hämatologi med placering vid universitetet i Uppsala och med 
docenten vid universitetet Lars Garby som förste innehavare samt en 
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extra ordinarie professur i kardiologi med placering vid universitetet i 
Göteborg och med docenten vid universitetet Edvardas Varnauskas som 
förste innehavare. Universitetskanslersämbetet har tillstyrkt dessa för
slag. 

4. Ytterligare 17 särskilda forskartjänster. 
5. Tjänst som byråchef i Ce 1 vid rådet. 
6. Inom ramen för anslaget för nästa budgetår bör medlen för för

valtningskostnader beräknas till 1 150 000 kr., vilket innebär en höjning 
med 400 000 kr. 

Föredraganden 

Inom ramen för den av mig förordade ökningen av anslaget för nästa 
budgetår räknar jag medel för en extra ordinarie tjänst som biträdande 
professor i experimentell hämatologi, personlig för docenten vid uni
versitetet i Uppsala Lars Garby. Jag avser senare föreslå Kungl. Maj:t 
att inrätta tjänsten den 1 juli 1972. 

Beträffande den försvarsmedicinska forskningen räknar jag, efter 
samråd med chefen för försvarsdepartementet, som bedömt frågan från 
totalförsvarssynpunkt, inte med någon ökning för nästa budgetår jäm
fört med det belopp som för innevarande budgetår anvisats under före
varande anslag för nämnda ändamål. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Medicinsk forskning för budgetåret 1972/73 anvisa ett 
reservationsanslag av 47 030 000 kr. 

E 46. Humanistisk forskning 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

7 610453 
8 760000 
9 860 000 

Reservation 502187 

Från detta reservationsanslag bestrids kostnader för dels forsknings
projekt och 10 särskilda forskartjänster inom statens humanistiska forsk
ningsråds verksamhetsområde, dels en extra ordinarie professur i histo

ria, särskilt de svenska folkrörelsernas historia, dels rådets förvaltning. 
För förvaltningskostnader får budgetåret 1971/72 användas högst 

285 000 kr. av anslaget. 

Statens humanistiska forskningsråd 

1. Rådet bör ges ökade resurser för att dels kunna fullfölja de projekt 
som är under arbete, dels kunna ta upp nya projekt inom områden som 
inte tillräckligt har tillgodosetts, t. ex. forskning rörande sambandet mel
lan filmen och litteraturen samt emigrationsforskning och massmedia
forskning. 
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2. En extra ordinarie professur i språklig databehandling bör inrättas 
vid rådet den 1 juli 1972 med placering vid universitetet i Göteborg och 
med docenten vid universitetet Sture Allen som förste innehavare. Uni

versitetskanslersämbetet har tillst~Tkt förslaget. 
Vidare bör en extra ordinarie professur i estetisk miljövård inrättas 

vid rådet den 1 juli 1972. 
över detta förslag har yttranden avgetts av universitetskanslersäm

betet, statens naturvårdsverk, statens planverk samt nordiska institutet 
för samhällsplanering. Universitetskanslersämbetet framhåller bl. a. att 

en klarare avgränsning av professurens område är önskvärd. Frågan 
om i vilka former syftet med professuren skall tillgodoses bör, enligt 
ämbetet, ingående prövas. Liknande synpunkter förs fram av statens 
planverk som tillstyrker inrättande av professuren. Även nordiska insti

tutet för samhällsplanering tillstyrker rådets förslag. 
3. Ytterligare 6 särskilda forskartjänster. 

4. Tjänst som sekreterare i C 1 vid rådet. 
5. Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med 4 000 000 kr. till 

12 760 000 kr. Inom ramen för detta belopp bör medlen för förvalt
ningskostnader beräknas till 400 000 kr., vilket innebär en höjning med 
115 000 kr. 

6. Ett särskilt anslag om 1,5 milj. kr. bör ställas till rådets förfogande 
för bekostande av tryckning av doktorsavhandlingar inom humaniora 

och teologi. 

Föredraganden 

Jag förordar att en extra ordinarie professur i språklig databehand
ling, personlig för docenten vid universitetet i Göteborg Sture Allen, 
inrättas den 1 juli 1972. 

Jag förordar att anslaget för nästa budgetår räknas upp med 1100 000 
kr. till 9 860 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
1) bemyndiga Kungl. Maj:t att vid statens humanistiska forsk

ningsråd inrätta en extra ordinarie professur i språklig data
behandling enligt vad jag förordat i det föregående, 

2) till Humanistisk forskning för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

reservationsanslag av 9 860 000 kr. 

E 47. Sambällsforskning 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

8 036 303 

9 900000 
11200 000 

Reservation 1864815 

Från detta reservationsanslag bestrids kostnader för dels forsknings-
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projekt i regi av statens råd för samhällsforskning, dels rådets forskar

grupper och 14 särskilda forskartjänstcr, dels rådets förvaltning. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Rådet Föredra-
ganden 

1. Socialvetenskaplig forsk-
ning och publiceringsverk-
samhet 4 455 000 +3 575 000 

2. Rättsvetenskaplig forskning 
och publiceringsverksamhet 990 000 + 800 000 +1300000 

3. Psykologisk och pedagogisk 
forskning och publicerings-
verksamhet 4 455 000 +3 575 000 

9 900 000 +7 950 000 +1300 000 

För förvaltningskostnader får budgetåret 1971/72 användas högst 
365 000 kr. av anslaget. 

Statens råd för samhälls! orskning 

1. Antalet ansökningar om forskningsanslag har ökat kraftigt. Rådet 
behöver ökade resurser för att bättre kunna täcka behovet av forsk

ning bl. a. kring frågor som rör levnadsförhållandenas utveckling för 
olika befolkningsskikt, den politiska beslutsprocessen i olika miljöer och 
framväxten av det s. k. utbildningssamhället. Rådet bör vidare få större 
möjligheter att bevilja medel för såväl forskare som biträdespersonal 
samt att fortsätta och förbättra sin utrednings- och initieringsvcrksam
het. 

2. Vid forskningsrådet finns bl. a. en professur som enligt beslut av 
Kungl. Maj:t skall hållas vakant (jfr regleringsbrev 1971 /72 E 49). Rådet 
föreslår att en forskargrupp för komparativ fysiologisk psykologi inrättas 
vid rådet den 1 juli 1972 med placering vid universitetet i Göteborg. 
Gruppen bör ledas av en extra ordinarie professor. Docenten vid uni
versitetet Knut Larsson bör som ledare för gruppen förordnas till inne
havare av den vakanta tjänsten som professor. 

3. Tjänst som kanslichef i C 1 vid rådet. 
4. Inom ramen för anslaget för nästa budgetår bör medlen för för

valtningskostnader beräknas till 505 000 kr., vilket innebär en höjning 
med 140 000 kr. 

Föredraganden 

Jag förordar att en extra ordinarie professur i komparativ fysiologisk 
psykologi, personlig för docenten vid universitetet i Göteborg Knut 

Larsson, inrättas den 1 juli 1972. Samtidigt bör den vakanta tjänsten 
som professor vid rådet dras in. 

Från förevarande anslag bestrids innevarande budgetår kostnaderna 
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för Sveriges bidrag till nordiska samarbetsrådet för kriminologi (prop. 
1961: 78 s. 24, SU 1961: 106, rskr 1961: 277). Jag kommer i det följande 
att föreslå att ifrågavarande kostnader fr. o. m. nästa budgetår bestrids 
från anslaget Nordiska samarbetsprojekt m. m. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen att 

1) bemyndiga Kungl. Maj:t att vid statens råd för samhällsforsk

ning inrätta en extra ordinarie professur i komparativ fysio
logisk psykologi enligt vad jag förordat i det föregående, 

2) till Samhällsforskning för budgetåret 1972/73 anvisa ett reserva
tionsanslag av 11200000 kr. 

E 48. Naturvetenskaplig forskning 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

41044736 

46 350000 
51490000 

Reservation 7 322 929 

Från detta reservationsanslag bestrids kostnader för dels forsknings
projekt, forskargrupper och 22 särskilda forskartjänster inom statens 
naturvetenskapliga forskningsråds verksamhetsområde, dels rådets för

valtning. 

Naturvetenskaplig forskning 
fysik-matematik 
rymdverksamhct 
geovetenskap 
kemi 
biovetenskap 
övrigt 

Naturvetenskaplig 
publicerings verksamhet 

Förvaltning 

1971/721 

43 150 000 
8 769 000 
2 700 000 
6 563 000 

10 617 000 
Il 036 000 
3 465 000 

1900000 
1300000 

46 350 000 

Beriiknad ändring 1972/73 

Rådet F<ircdrnganden 

+31 150 000 
+7 600 000 
+ 700 000 
+s 200 ooo 
+ 7 350 000 
+9100 000 
+1200000 

+ 700 000 
+ 800 000 

+32 650 000 

+s 140 ooo 

+5140 000 

1 Delposterna anger rådets medelsanvisning till olika ämnesområden. 

Statens naturvetenskapliga forskningsråd 

1. Rådet prioriterar resurser för främst ekologi och molekylärbio

logi inom ramen för den föreslagna förstärkningen för biovetenskaplig 
forskning. För att rådet skall kunna tillgodose det akuta behovet av 
tyngre apparatur krävs betydande belopp. Rådet bör vidare få resurser 
för att i ökad utsträckning kunna bl. a. dels stödja oceanografisk forsk
ning, dels svara för kostnader för assistent- och biträdespersonal samt 
övrig personal. 
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2. Från förevarande anslag bestrids även kostnader för Sveriges del
tagande i vissa internationella forskningsprojekt bl. a. det europeiska 
samarbetet på det molekylärbiologiska ämnesområdet (CEBM) (jfr 
prop. 1968: 1 bil. 10 s. 342, SU 1968: 41, rskr 1968: 114), den europeiska 
organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen 
(ESO) (jfr prop. 1961: 78 s. 23, SU 1961: 106, rskr 1961: 277) och den 

s. k. internationella hydrologiska dekaden (lHD) (jfr prop. 1965: 40 s. 
63, SU 1965: 107, rskr 1965: 297). 

För nästa budgetår räknar rådet med ett ökat medelsbehov för såväl 
de direkta bidragen till de berörda organisationerna som forskning med 
anknytning till det internationella forskningssamarbetet, bl. a. astronomi 
och hydrologi. 

3. Ytterligare 5 särskilda forskartjänster. 

Föredraganden 

Statens naturvetenskapliga forskningsråd har under senan~ år lämnat 
bidrag om ca 3 milj. kr. per år till den rymdverksamhet som forsknings

rådens rymdnämnd haft ansvaret för. Vid min anmälan av anslaget till 
europeiskt samarbete inom rymdforskningen m. m. redovisar jag att 
förslag kommer att föreläggas Kungl. Maj:t att för riksdagen lägga fram 
särskild proposition, innefatande bl. a. ställningstagande till frågan om 
svenskt övertagande av raketfältet ESRANGE i Kiruna. Beredning av 
denna fråga samt den i detta sammanhang aktualiserade frågan om den 
svenska rymdverksamhetens organisation och finansiering pågår. I av
vaktan på ett slutligt ställningstagande till dessa frågor beräknar jag 
medel under förevarande anslag för en oförändrad insats inom rymd
området. Jag avser att i annat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t hur 
dessa medel skall disponeras. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Naturvetenskaplig forskning för budgetåret 1972/73 an
visa ett reservationsanslag av 51490000 kr. 

E 49. Atomforskning 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 

1972/73 Förslag 

16 018 423 

17 650 000 

22380 000 

Reservation 2 196 228 

Från detta reservationsanslag bestrids kostnader för dels forsknings
projekt i regi av statens råd för atomforskning, dels en extra ordinarie 
professur i plasmafysik med fusionsforskning och 5 särskilda forskar
tjänster, dels rådets förvaltning. Från anslaget utgår även medel för del 
av det svenska bidraget till CERN:s program för en 300 GeV-accelera
tor (jfr prop. 1971: 55, UbU 1971: 18, rskr 1971: 175). 
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1971/721 Beräknad ändring 1972/73 

Rl\det Föredraganden 

Atomforskning 16 820 000 +10130 ooo I 
elementarpartikelfysik 2100 000 + 800 000 
kärnstrukturforskning 5 540 000 +2 830 ooo I 
merkostnader för svenskt del-
tagande i CERN:s program för 
en 300 GeV-accelerator 2 960 000 +3 650 000 1 
plasmafysik 1 580 000 +1000000 l 
fasta tillstllndets fysik, +4 730 000 
neutron- och reaktorfysik m. m. 750 000 + 500 000 
kärnkemi och strålningskcmi 2 030 000 + 500 000 
radiofysik och strälningsbiologi 1250000 + 300 000 
övrigt 610 000 +1150 000 I 

Förvaltnings kostnader 830 000 + 50 000 
Löne- och prisomräkning + 970 000 

17 650 000 +11750000 +4 730 000 
1 Delposterna anger rådets preliminära fördelning på iimnesområdcn. 

Statens råd för atomforskning 
1. I enlighet med de av riksdagen godkända riktlinjerna för finan

sieringen av ett svenskt deltagande i CERN:s program för en 300 GeV
accelerator (prop. 1971: 55, UbU 1971: 18, rskr 1971: 175) skall samtliga 
faktiska merkostnader för Sveriges deltagande i detta program bestridas 
inom ramen för detta anslag. Det av rådet beräknade ökade medels
behovet för att bestrida ifrågavarande merkostnader grundar sig på de 

beslut som fattades av CERN:s råd i februari 1971. 
2. Rådet räknar med ett ökat medclsbehov för att inom den natio

nella elementarpartikelfysiken och kärnstrukturforskningen i större ut
sträckning än hittills kunna utnyttja CERN:s forskningsresurser. 

3. En förstärkning av rådets resurser behövs för att möjliggöra bl. a. 
en upprustning av synkrocyklotronanläggningen vid Gustaf Werners in
situt i Uppsala. En ombyggd accelerator kommer, enligt rådet, att få 

väsentliga uppgifter inom såväl den grundläggande fysikaliska, biolo
giska och kemiska forskningen som inom den tilliimpade experimen
tella och kliniska radioterapin. 

4. Ytterligare 4 särskilda forskartjänster. 

Föredraganden 

I enlighet med de av riksdagen godk~inda riktlinjerna för finansiering

en av ett svenskt deltagande i CERN:s program för en 300 GeV-acccle

rator skall samtliga faktiska merkostnader för Sveriges deltagande i 
detta program bestridas inom ramen för detta anslag genom en mot

svarande reduktion av de medel som står eller kan komma att ställas 
till förfogande för övrig forskning (prop. 1971: 55, UbU 1971: 18, 
rskr 1971: 175). CERN:s råd har nu fastställt budget för år 1972 för 
detta program till ett belopp som i viss utsträckning avviker från det 
belopp som atomforskningsrädet utgått från vid sin beräkning av me
delsbehovct. Beslut om budget för år 1973 föreligger ännu inte. Mer
kostnaderna för nästa budgetår för Sveriges deltagande i programmet 

Ee 



Prop. 1972: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 385 

kan beräknas uppgå till i runt tal 6,9 milj. kr. Statens naturvetenskap

liga forskningråd och styrelsen för teknisk utveckling har, som jag redo

visade i prop. 1971: 55 (s. 15), beslutat att bidra till kostnaderna för 

programmet med sammanlagt 3 milj. kr. budgetåren 1971172-1973/74. 

'För nästa budgetår räknar atomforskningsrådet med bidrag om samman

lagt 1 milj. kr. 

Kostnaderna för programmet för en 300 GeV-accelcrator kommer att 

stiga mycket snabbt fram t. o. m. år 1974. I prop. 1971: 55 (s. 16) an

förde jag bl. a. att vid beräkningen av anslaget till atomforskning föi

jande budgetår borde beaktas rådets behov av särskilda medel för att 

undvika en alltför kraftig reduktion av medlen för övrig forskning. Jag 

beräknar därför för nästa budgetår ett särskilt belopp till rådet om 2 

milj. kr. De anslag som under budgetåren 1975/76-1978/79 kan komma 

att ställas till rådets förfogande bör, i enlighet med rådets ställnings

tagande den 27 januari 1971 Gfr prop. 1971: 55 s. 11), reduceras med 

motsvarande belopp. 
Med hänsyn till inriktningen av verksamheten vid Gustaf Werners 

institut i Uppsala är det enligt min mening rimligt att också andra 

forskningsråd (motsv.) än statens råd för atomforskning bidrar till kost

naderna för en upprustning av synkrocyklotronen vid institutet. 

Med hänvisning till sammanställningen ber:iknar jag anslaget till 

(17 650 000 + 2 730 000 + 2 000 000 =) 22 380 000 kr. Jag hemställer, 

att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Atomforskning för budgetåret 1972/73 anvisa ett reserva

tionsanslag av 22 380 000 kr. 

E 50. Europeiskt samarbete inom kärnforskningcn 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

18 493 067 
19 815 000 

22 745 000 

Från detta förslagsanslag bestrids kostnaderna för Sveriges deltagande 

i det europeiska samarbetet på kärnforskningens omrf1de, CERN (prop. 

1953: 127, SU 1953: 77, rskr 1953: 167; prop. 1966: 1 bil. 10 s. 560, 

SU 1966: 42, rskr 1966: 125; prop. 1971: 55, UbU 1971: 18, rskr 

1971: 175). 

Statens råd för atomforskning 

1. Inom ramen för CERN:s grundläggande program pågår arbete för 

att successivt öka forskningsmöjligheterna huvudsakligen genom förbätt

ringar av organisationens protonsynkrotron för en effekt av 28 GeV. 

Detta förbättringsarbete som enligt planerna skall avslutas under år 
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1972 kommer, tillsammans med de planerade stora partikeldetektorerna 
av bubbelkammar- och gnistkammartyp, att möjliggöra nya former av 
experiment som tidigare inte kunnat utföras. 

CERN:s tilliiggsprogram innebär att protonsynkrotroncn komplet
teras med s. k. lagringsringar (jfr prop. 1966: 1 bil. 10 s. 560). Dessa 
färdigställdes under våren 1971 varefter den inledande forskningsverk
samheten påbörjades. 

I samband med beslutet av CERN:s råd i februari 1971 att anta ett 
program för en 300 Ge V-accelerator beslöt rådet att med början år 1972 
göra vissa inskränkningar i det grundläggande programmet och pro
grammet för lagringsringar jämfört med den år 1969 fastställda kost
nadsutvecklingen för dessa program. 

Det svenska bidraget till det grundläggande programmet och pro
grammet för lagringsringar för nästa budgetår kan därför preliminärt 

beräknas till sammanlagt 21 305 000 kr. (+I 770 000 kr.). 
2. I enlighet med de av riksdagen godkända riktlinjerna för finan

sieringen av ett svenskt deltagande i CERN:s program för en 300 GeV
accelerator (prop. 1971: 55) skall samtliga faktiska merkostnader för 
Sveriges deltagande i detta program bestridas inom ramen för reserva
tionsanslaget Atomforskning. Kostnaderna i övrigt för programmet, mot
svarande de av CERN:s råd beslutade nedskärningarna i det grundläg
gande programmet och programmet för lagringsringar, skall t.v. bestri
das från förevarande anslag. Enligt preliminära beräkningar kan ifråga
varande kostnader för nästa budgetår for Sveriges del beräknas till 
1 360000 kr. (-1-1080000 kr.). 

3. Inom ramen för anslaget för nästa budgetår bör rådet få disponera 
33 000 kr. för svenska representanters deltagande i sammanträden med 
CERN samt dess kommitteer och arbetsgrupper. 

Föredraganden 

CERN:s råd har nu fastställt budget för år 1972 för såväl det grund
läggande programmet och tilläggsprogrammet som programmet för en 

300 GeV-accelerator till belopp som i viss utsträckning avviker från vad 
som preliminärt beräknats. Beslut om budget för år 1973 för dessa pro
gram föreligger ännu inte. 

Sveriges bidrag till CERN:s grundläggande program och tilläggspro
gram för lagringsringar uppgår innevarande budgetår till sammanlagt 
19 535 000 kr. Med utgångspunkt i en preliminiir bidragskvot av 4,64 % 
räknar jag med en ökning av det svenska bidraget till dessa program 
med uppskattningsvis l 710 000 kr. till 21245000 kr. 

I enlighet med de av riksdagen godkända riktlinjerna för finansi
eringen av ett svenskt deltagande i CERN:s program för en 300 GeV
accelcrator (prop. 1971: 55, UbU 1971: 18, rskr 1971: 175) skall samtliga 
faktiska merkostnader för Sveriges deltagande i detta program bestridas 
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inom ramen för reservationsanslaget Atomforskning. Kostnaderna i öv
rigt för programmet för en 300 GeV-accelerator, motsvarande den 
svenska andelen av de - i anledning av beslutet att anta detta program 
- beslutade nedskärningarna i det grundläggande programmet och till
!~iggsprogrammet, skall t.v. bestridas från förevarande anslag. 

De sammanlagda kostnaderna för Sveriges deltagande budgetåret 

1972173 i programmet för en 300 GeV-accelerator kan - med utgångs
punkt i en preiiminär bidragskvot av 4,77 % - beräknas till ca 8,4 milj. 
kr. Av detta belopp motsvarar i runt tal 6,9 milj. kr. de merkostnader 
som, i enlighet med vad jag redovisat vid min anmlilan av reservations
anslaget Atomforskning, skall bestridas inom ramen för nämnda anslag 
och uppskattningsvis 1 500 000 kr. ( + 1 220 000 kr.) de övriga kost

nader, som skall bestridas från förevarande anslag. 
Ett bifall till vad jag sålunda förordat inneb[ir att förevarande anslag 

för nästa budgetår räknas upp med sammanlagt 2 930 000 kr. till 

22 7 45 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Europeiskt samarbete inom kärnforskningen för budget
året 1972/73 anvisa ett forslagsanslag av 22 745 000 kr. 

E 51. Europeiskt samarbete inom rymdforskningen m. m. 

I riksstaten för innevarande budgetår finns upptaget ett förslagsanslag 
för europeiskt samarbete inom rymdforskningen av 18 185 000 kr. för 
bestridande av kostnaderna för Sveriges deltagande i den europeiska 
rymdforskningsorganisa tionen (ESR 0 ). 

Mot bakgrund av förhandlingar angående det framtida europeiska 
rymdsamarbetet som förts mellan organisationens medlcmsstater har 
ESRO:s råd beslutat om delvis nya riktlinjer för organisationens fort

satta programverksamhet. Detta beslut har aktualiserat bl. a. ett svenskt 
övertagande av raketfältet ESRANGE i Kiruna. Förslag kommer senare 
att föreläggas Kungl. Maj:t om proposition till riksdagen i bl. a. detta 
iimne. I riksstatförslaget bör tas upp ett preliminärt belopp av 16 720 000 
kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Europeiskt 

samarbete inom rymdforskningen m. m. för budgetåret 1972/73 
beräkna ett förslagsanslag av 16 720 000 kr. 

E 52. Forskningsinstitutet för atomfysik: Förvaltningskostnadcr 

1970 /71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1 972111 
1919000 

2 108 000 
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Forskningsinstitutet för atomfysik förstatligades år 1964 (prop. 

1964: 47, SU 1964: 47, rskr 1964: 148). Enligt sin stadga, fastställd av 

Kungl. Maj:t den 29 juni 1964 (ändrad senast den 14 maj 1971), har 

institutet till uppgift att bedriva forskning och utbildning inom atom

fysikens område. Universitetskanslersämbetet är central myndighet för 

institutet. 

1971172 Beräknad ändring 1972/73 

Personal 
Forskarpersonal 
övrig personal 

Ans Jag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalhyror 
Bränsle, lyse och vatten 
Renhållning och städning 
Telegram och telefon 

Universitetskanslersämbetet 

10 
16 

26 

1449000 
10 000 
1500 

227 000 
160 000 
45 500 
26 000 

1919 000 

1. Löne- och prisomräkning 174 000 kr. 

2. Tjänst som intendent ( +61 000 kr.). 

Universitets
karu;Iersämbetet 

of. 
+7 

+1 

+531 000 
+ 1000 
+ 5000 

of. 
+ 20 000 

of. 
+ 2000 

+559 000 

Föredraganden 

of. 
of. 

of. 

+151 000 
+ 1000 
+ 5 000 

of. 
+ 20 000 
+ 10000 
+ 2000 

+189 000 

3. överföring av 4 tjänster som Iaboratorieingenjör, 1 tjänst som 
verkmästare samt 1 tjänst som förste instrumentmakare från statens 
råd för atomforskning till institutet ( +283 000 kr.). 

4. För institutets övriga verksamhet behövs en förstärkning av med
len till bl. a. extra arbetskraft ( +41 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beriiknar jag anslaget till 

2 108 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Forskningsinstitutet för atomfysik: Förvaltningskostnader 

för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsans!ag av 2 108 000 kr. 

E 53. Forskningsinstitutet för atomfysik: Materiel m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

231 003 

222 000 
247 000 

Reservation 102045 
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Universitetskanslersämbetet 

Medlen för förbrukningsmateriel m. m. till institutets basorganisation 
bör höjas med 78 000 kr. 

Föredraganden 

Jag förordar att anslaget med hänsyn till den allmänna kostnadsut

vecklingen höjs med 25 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Forskningsinstitutet för atomfysik: Materiel m. m. för 
budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 247 000 kr. 

E 54. Bidrag till Institutet för internationell ekonomi 

1970171 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

704000 
709 000 
780 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för verksamheten vid Institutet 
för internationell ekonomi (jfr prop. 1962: 1 bil. 10 s. 525, SU 1962: 102, 
rskr 1962: 245). Enligt sina stadgar, fastställda av Kungl. Maj:t den 6 
juni 1962 (ändrade senast den 18 oktober 1968), skall institutet, som 
även är institution vid universitetet i Stockholm, bedriva forskning 

rörande internationella ekonomiska relationer. 

Vniversitetskanslersämbetet 

1. Löneomräkning 65 000 kr. 
2. Förstärkning av bl. a. gästforskarverksamheten ( + 100 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänsyn till löne- och prisstegringar m. m. bör anslaget för nästa 
budgetår räknas upp med 71 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Institutet för internationell ekonomi för budget

året 1972/73 anvisa ett anslag av 780 000 kr. 

E 55. Bidrag till Konung Gustaf V :s forskningsinstitut 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

585 679 
628 000 

749 000 

Från anslaget bestrids vissa personalkostnader vid Konung Gustaf V:s 
forskningsinstitut. övriga kostnader för verksamheten täcks av medel 
från Konung Gustaf V:s 80-årsfond. Vid institutet, där ett fyrtiotal 
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forskare är verksamma, bedrivs väsentligen forskning med inriktning 
mot reumatiska och andra invalidiserande folksjukdomar (jfr prop. 
1947: 272 s. 451, SU 1947: 247, rskr 1947: 446). 

Styrelsen för Konung Gustaf V:s forskningsinstitut 

1. Löneomräkning 121 000 kr. 

2. Omvandling av en tjänst som kansliskrivare till en tjänst som 
kanslist i reglerad befordringsgång ( + 5 000 kr.). 

Föredraganden 

Under förevarande anslag räknar jag inte med andra födindringar 
än sådana som hänför sig till löncstegringar. Jag förordar därför att 
anslaget för nästa budgetår räknas upp med 121 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Konung Gustaf V:s forskningsinstitut för bud

getåret 1972/73 anvisa ett anslag av 749 000 kr. 

E 56. Bidrag till Internationella meteorologiska institutet i Stockholm 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

320000 
322 000 
357 000 

Från anslaget bestrids vissa driftkostnader vid Internationella me
teorologiska institutet i Stockholm (jfr prop. 1955: 1 bil. 10 s. 697, SU 
1955: 8, rskr 1955:8). Enligt sina stadgar, fastställda av Kungl. Maj:t den 
28 december 1956, har institutet till uppgift att bedriva forskning i mete
orologi och därmed sammanhängande ämnen samt att främja internatio
nellt vetenskapligt samarbete på meteorologins område. 

Styrelsen för Internationella meteorologiska institutet i Stockholm 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 35 000 kr. 

2. Förstärkning av institutets gästforskarverksamhet ( + 166 000 kr.). 
3. För institutets övriga verksamhet behövs en förstärkning av biträ

despersonalen samt medel för bl. a. datamaskintid ( +243 000 kr.). 

Föredraganden 

Under förevarande anslag räknar jag inte med andra förändringar 
än sådana som hänför sig till löne- och prisstegringar. Jag förordar där
för att anslaget för nästa budgetår räknas upp med 35 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Internationella meteorologiska institutet i Stock

holm för budgetåret 1972/73 anvisa ett anslag av 357 000 kr. 
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E 57. Bidrag till Riksföreningen mot cancer 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

3 000 000 

3 000000 
3 000000 

Reservation 

391 

Detta reservationsanslag är avsett som bidrag till verksamheten inom 

Riksföreningen mot cancer för forskning såväl i gränsområdet mellan 
grundläggande biologisk forskning och cancerforskning som för direkt 

tillämpad klinisk forskning rörande tumörsjukdomarnas diagnostik och 

behandling (prop. 1971: 1 bil. 10 s. 355, UbU 1971: 3, rskr 1971: 84). 

Som villkor för statsbidraget gäller bl. a. att socialstyrelsen och statens 

medicinska forskningsråd utser vardera en ledamot i Riksföreningens 

mot cancer forskningsnämnd samt att föreningens beslut om beviljande 

av anslag som överstiger 300 000 kr. skall underställas Kungl. Maj:ts 

prövning. 

Riksföreningen mot cancer 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 500 000 kr. 

2. Riksföreningcn hemställer att en för docenten Hans Olof Sjögren 

personlig extra ordinarie professur i tumörimmunologi inrättas vid uni

versitetet i Lund. Kostnaderna för professuren skall bestridas av Riks

föreningen som. genom att ta i anspråk gåvor och insamlade medel, 

avser att ställa särskilda medel till förfogande för universitetet i Lund. 

Föredraganden 

Jag vill erinra om att jag vid min anmälan av anslaget Medicinska 

fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal förordat att en för 

docenten Hans Olof Sjögren personlig extra ordinarie professur i tumör

immunologi inrättas vid universitetet i Lund den l juli 1972. 

Jag förordar att anslaget för nästa budgetår förs upp med oförändrat 

belopp. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Riksf ören ingen mot cancer för budgetåret 

197'2/73 anvisa ett reservationsanslag av 3 000 000 kr. 

E 58. Institutet för social forskning 

I riksstaten för innevarande budgetår finns upptaget ett förslags:mslag 

till institutet för arbetsmarknadsfrågor m. m. av 830 000 kr. 

I enlighet med statsmakternas beslut år .1971 (prop. 1971: 141, UbU 

1971: 32, rskr 1971: 348) angående ett institut för social forskning 

har institutet för arbetsmarknadsfrågor den 1 januari 1972 ombildats 
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till ett insiitut för social forskning. I nämnda proposition anmälde jag, 

att jag - efter att tagit del av remissyttrandena över betänkandet (Ds U 
1971: 4) l\'1ål och riktlinjer för verksamheten vid ett institut för social 
forskning - ämnade föreslå Kungl. Maj:t att lägga fram förslag till 
1972 års riksdag om institutets verksamhet fr. o. m. budgetåret 197'2/73 
och om dess resurser för nämnda budgetår. 

Beredningen av dessa frågor är ännu inte avslutad. I riksstatförslaget 

för nästa budgetår bör tas upp ett preliminärt belopp av 898 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Institutet för 

social forskning för budgetåret 1972/73 beräkna ett förslags
anslag av 898 000 kr. 
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f) inredning och utrustning 

E 59. Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m. 

I riksstaten för innevarande budgetår finns uppfört ett reservations
anslag av 63 milj. kr. till inredning och utrustning av lokaler vid univer
siteten m. m. 

För nästa budgetår föreligger anslagsframställningar från byggnads
styrelsen, utrustningsnämnden för universitet och högskolor samt tek
niska högskolans i Stockholm byggnadskommitte om sammanlagt 77 
milj. kr. Beredningen av dessa frågor är ännu inte avslutad. I riks
statförs!aget bör tas upp ett preliminiirt belopp av 72 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 universiteten m. m. för budgetåret 
1972/73 beräkna ett reservationsanslag av 72 000 000 kr. 

Ef 
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F LÄRARUTBILDNING 

Vissa gemensamma frågor 

Föredraganden 

I samband med 1967 års lärarutbildningsreform (prop. 1967: 4, SU 

1967: 51, rskr 1967: 143) uttalade dåvarande chefen för cckksiastik

departemcntct att en samordning av den yttre organisationen av lärarut

bildningen inte borde avse endast klasslärare och förare i läroämnen 

utan även inbegripa de många andra lärarkategorier som finns inom 

skolväsendet (prop. 1967: 4, s. 218). Enligt beslut den 29 juni 1970 skall 
de yrkespedagogiska instituten samordnas med liirarhögskolorna på resp. 

orter. En viss samverkan mellan instituten och lärarhögskolorna pågår 

sedan föregående budgetår. Skolöverstyrelsen har i skrivelse den 6 okto
ber 1971 kommit in med förslag bl. a. om hur de yrkespedagogiska in

stituten skall inordnas i lärarhögskolorna. För nästa budgetår bör endast 

den för~indringen göras att de yrkespedagogiska institutens utbildningar 

organisatoriskt inordnas i lärarhögskolorna. 
Som jag anmälde i föregående i'trs statsvcrksproposition (prop. 1970: 1 

bil. 10) har en viss del av förskolliiraruthildningcn förlagts till lärarhög

skolorna. En förläggning av förskollärarutbildning till lärarhögskolor är 
önskvärd både med hänsyn till de ökade möjligheterna till samverkan 
mellan lågstadielärarlin.ie och förskollärarlinje och de rationaliserings
vinster som uppkommer. 

Den pågående och planerade utbyggnaden av förskoleverksamheten 

medför en stark ökning av personalbehovet. I det följande kommer jag 
att förorda en utökning av kapaciteten för förskollärarutbildningen med 
totalt 150 platser. Under innevarande budgetår kommer vidare att i ar

bctsmarknadsstyrclsens regi anordnas speciell utbildning för beteende

vetare till förskolfärare. För att barnstugan skall kunna erbjuda en så 

utvecklande miljö som möjligt krävs att personalen har grundUiggande 

psykologiska och pedagogiska kunskaper och är orienterad om olika 

sociala förhållanden som påverkar barnens situation, t. ex. invandrarnas 

problem. Förändringar i utbildningen av barnstugepersonal kan komma 

att aktualiseras som en följd av barnstugeutredningens arbete. 
Genom riksdagens beslut om studie- och yrkesorientcring i grundskola 

och gymnasieskola (prop. 1971: 34, UbU 1971: 21, rskr 1971: 214) har 

en ettårig kurs i studie- och yrkesvägledaing fr. o. m. budgetåret 1971(12 

förlagts till lärarhögskolorna i Stockholm, Malmö och Umeå. Kursen är 

avsedd som utbildning av personal för studie- och yrkesvägledning inom 

bl. a. utbildningsväsendets och arbetsmarknadsverkets verksamhetsområ-
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den. Den avser också att ge lämplig utbildning för andra fält av arbets

livet. Kursen är ett led i str1ivandena att göra den högre utbildningen 
mer yrkesinriktad. Riksdagens beslut innebär att en kraftig utbyggnad 
av studie- och yrkesorientcringcn i gymnasieskolan kommer att ske med 

hörjan budgetåret 1972/73. ,·ilket leder till ett ökat personalbehov. Be

hovet av personal för studie- och yrkesorientering ökar också inom 

vuxenuthildningen. Jag kommer i det följande att förorda en fördubb

ling a\' intagningskapaciteten för kursen i studie- och yrkesvägledning. 

Den samordnade specialundervisningen har ökat starkt under ~enare 

är vilket har medfört ett stort behov av lärarpersonal. Majoriteten av de 

förare som f. n. har hand om specialundervisningen saknar särskild vida

reutbildning för detta. Eftersom det är särskilt viktigt att de elever som 
har psykiska, fysiska eller sociala handikapp eller mer tillfälligt behöver 

särskilt stöd, får en så kvalificerad undervisning och hjälp som möjligt, 

förordar jag en kraftig utbyggnad av speciallärarutbildningen. 
Intagningskapaciteten vid lärarhögskolor och övriga berörda lärar

utbildningsanstalter bör under n1ista budgetår uppgå till sammanlagt ca 
10 000 platser. De bör fördela sig enligt följande uppställning. 

)~mnesHirarc 
Uirare för klass på mellanstadiet 
Lirare för klass pfi lågstadiet 
Uirarc för specialundervisning i grundskolan och speciallärare 

i specialskola 
Studie- och yrkesvägledare 
Förskollärare 
Gvmnastik- eller idrottsHirare 
LCirare i bamav<°ml 
Uirare i hemkunskap 
Liirnre i te~ailslöjd 
Lärare i trii- och metallslöjd 
Uirare för industrins och hantverkets omrf1dcn 
Uirarc i v[trdyrkcn 
Uirnre i administrativ eller teknisk databehandling 
Lärare i musik 
Lärare i teckning 

ca 2 100 
1 872 
1 344 

ca 872' 
180 

2 250 
250 

60 
96 

132 
96 

ca 120 
320' 

30 
149°,' 
1020,. 

, J detta antal ingår 1ivcn deltagare i fortbildningskurser om minst en termin. 
' Treterminskurser och 19-veckorskurser vid statens institut för hö~re utbild-

ning av sjuksköterskor. ' 
• Utbildning av dessa Hirarc bekostas ej fr1\n anslag under litt. F (bortsett 

från siirskild utbildnin:; av Hirarc i musik). 
• l detta antal ingår även deltagare i särskild utbildning av förare i musik. 
'' I detta antal ingl!r även deltagare i s1irskild utbildning av lärare i teckning. 

På grundval av pcdagogikutredningcns betänkande Pedagogisk ut

bildning och forskning (SOU 1970: 22) har riksdagen fattat beslut om 

en samordning av verksamheten vid pedagogiska institutioner vid förar

högskolor och universitet m. m. och om en första etapp i utbyggnaden 

av de pedagogiska institutionernas forskningsresurser (prop. 1971: 38, 
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UbU 1971: 12, rskr 1971: 169). För budgetåret 1972/73 förordar jag 
en fortsatt utbyggnad. 

En särskild arbetsgrupp inom skolöverstyrelsen utreder frågan om 

lärarhögskolans ledning och kansliorganisation. En annan utrednings

grupp utreder försöks- och demonstrationsverksamhetens dimensione

ring, innehåll och form. Skolöverstyrelsen arbetar vidare med att utar

beta samlade utbildningsplaner för de olika lärarutbildningslinjerna. 

Utbildningsplaner för ämneslärarlinjen och lågstadielärar- och mellan

stadielärarlinjerna har nyligen fastställts. 

Genom beslut den 29 januari 1971 har Kungl. Maj:t uppdragit åt 
skolöverstyrelsen att i samråd med socialstyrelsen göra en översyn av de 

anvisningar om bedömningen av hälsotillståndet hos utbildnings- och 

anställningssökandc som skolöverstyrelsen utfärdade den 29 juli 1968. 

Skolöverstyrelsen arbetar också med nya meritvärderingsbestämmelser 

för intagning till ämneslärarlinjen. Jag vill i detta sammanhang betona 

att utvecklingen bör gå i riktning mot att erfarenhet av förvärvsarbete 

liksom verksamhet bland barn och ungdomar tillmäts meritvärde vid 

intagning till all lärarutbildning. Det är av stort värde att de som under

visar i skolan också har erfarenhet av andra arbetsmiljöer. 

Kungl. Maj:t har genom beslut den 30 juni 1971 uppdragit åt skol

överstyrelsen att efter samråd med 1968 års lärarutbildningskommitte 
till Kungl. Maj:t komma in med förslag angående utformning av prak

tiken för vissa studerande vid lärarhögskola. Enligt riktlinjerna för ut

redningsarbetet skall den praktisk-pedagogiska utbildningen på ämnes
Hirarlinjcn om sammanlagt ett år fortsättningsvis bilda en integrerad 
helhet. I låg- och mellanstadielärarutbildningen bör nuvarande praktik
termin ersättas av praktikanttjänstgöring varvid en del av tjänstgöringen 

bör infalla på ett tidigt stadium av utbildningen och en del under den 

sista terminen. 
I skrivelse den 20 januari 1971 har skolöverstyrelsen kommit in med 

förslag om vidareutbildning av mellanstadielärare m. m. Förslaget har 

remissbehandlats och bereds f. n. inom utbildningsdepartementet. 

Fortbildningsverksamheten har expanderat starkt. Under senare år 

har fortbildningen kommit att innehålla allt fler inslag av utbildning 

av ctnnan skolpersonal än lärare. Även elever och föräldrar har deltagit 

i fortbildning. Skolöverstyrelsen avser att öka insatserna för dessa grup

per. En arbetsgrupp inom skolöverstyrelsen utreder f. n. frågor rörande 

fortbildningens mål, innehåll och organisation. Möjligheterna till ökad 

systematik och effektmätning av den mångskiftande verksamheten inom 

fortbildningen uppmärksammas och leder kontinuerligt till konkreta 

åtgärder. Undersökningar har planerats och i vissa fall inletts i syfte att 

ge en allmän bild av lärarnas förväntningar i fråga om studiedagarna, 

att presentera preliminära modeller för ett ökat inflytande från lärarnas 

sida vid val av aktivitet på studiedagarna och att få fram ett utvärderings

instrument för studiedagar. 
F 



Prop. 1972: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 397 

I skrivelse den 6 oktober 1971 angående utbildning av lärare i vissa 

yrkesinriktade ämnen i gymnasieskolan har skolöverstyrelsen inkommit 
med förslag om bl. a. uppläggningen av studierna för de blivande lärarna 
i vissa yrkesinriktade ämnen. Förslaget remissbehandlas f. n. För nästa 

budgetår bör man räkna med att nuvarande studievägar - bortsett från 
viss vid de yrkespedagogiska instituten tidigare bedriven vårdyrkesutbild
ning - bibehålls i oförändrade former. 

F 1. Lärarhögskolorna: Avlöningar tm lärarpersonal m. m. 

1970/71 Utgift1 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

201 069 445 
161 483 000 
184 798 000 

' Anslaget Lärarhögskolorna: Utbildningskostnader. 

Lärarhögskolor finns dels i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, 
Umeå och Uppsala (större lärarhögskola), dels i Falun, Gävle, Härnö
sand, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Luleå och Växjö 
(mindre lärarhögskola). Bestämmelser om verksamheten vid lärarhög
skola återfinns i stadgan (1968: 318) för lärarhögskolorna (omtryckt 
1971: 463). 

1971/72 Beräknad ändring 19i2i7~ 

Skolöverstyrelsen Föredraganden 

Personal 
Lärar- och forskarpersonal I 451 +61,5 +44 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 144 283 000 +25 255 000 +18 617 000 
Sjukvård 161 000 + 5 000 + 5 000 
Rescersättningar åt tjänstemän 2 350 000 + 535 000 2 350 000 
Reseersättningar åt studerande 2 660 000 + 1010000 2 660 000 
Vissa expenser 120000 120000 of. 
Lokalkostnader 11914 000 + 9 795 000 + 9 703 000 

161488 000 +36480 000 +23 315 000 
U pphördsmedel 

Upplåtelse av lokaler rn. rn. 5 000 of. of. 

Nettoutgift 161483 000 +36480 000 +23 315 000 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen föreslår för budgetåret 1972/73 oförändrad intag
ningskapacitet på mellanstadielärarlinje och ämneslärarlinje. Inom ra-
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men för antalet platser på ämneslärarlinje beräknas sex studerande som 

genomgått provisorisk ämnesutbildning i musik påbörja praktisk-pedago

gisk utbildning. Förberedande praktisk-pedagogisk utbildning beräknas 

få oförändrad omfattning. 

Skolöverstyrelsens övriga förslag innebär i korthet. 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 16 893 000 kr. 

2. Eftersom behovet av iägstadielärarutbildade torde bli väl täckt 

under de närmaste åren, kan intagning3kapaciteten på lågstadielärarlinje 

minskas med 96 platser (-821 000 kr.). 

3. För att den stora bristen på behöriga speciallärare skall minska före

slås en ökning med 152 nya intagningsplatser på speciallärarlinje 

( + 1 638 100 kr.). 

4. Jntagningskapacitekn på förskollärarlinje bör ökas med 60 platser 

( + 344 200 kr.). 

5. En ökning bör ske från nuvarande 90 till 180 platser i den ettåriga 

kursen i studie- och yrkesviigledning ( + 529 000 kr.). 

6. Med hänsyn till den stora bristen på behöriga musiklärare beräknar 

överstyrelsen medel för 48 platser i särskild utbildning av lärare i musik 

( + 192 000 kr.). 

7. En arbetsgrupp med företrädare för skolöverstyrelsen och universi

tetskanslersämbetet har lagt fram förslag om en organisatorisk samord

ning av röst- och talvårdsverksamheten inom de båda myndigheternas 

förvaltningsområden. Förslaget innebär dels en överföring av medel från 

anslaget Humanistiska fakulteterna: Avlöningar till lärarpersonal till lä

rarhögskolans anslag, dels en utbyggnad av verksamheten, som beräk

nas kosta 387 000 kr. I särskild skrivelse den 4 oktober 1971 har skol

överstyrelsen anhållit om ytterligare 57 000 kr. för utbyggnaden. 

(+561000 kr.) 

8. Lektorer vid lärarhögskolor fär f. n. fullgöra en del av sin tjänst

göringsskyldighet inom fortbildningsverksamheten i en omfattning som 

motsvarar 200 timmar per år för varje större lärarhögskola. Eftersom 

det är angeläget att öka möjligheterna till samverkan mellan grundut

bildning och fortbildning, föreslås en ökning av antalet timmar för 

fortbildningsinsatser inom ramen för tjänstgöringsskyldigheten till 600 

timmar per är för varje större lärarhögskola. ( +490 000 kr.) 

9. Skolöverstyrelsen föreslår en förstärkning av den interna televisions

verksamheten ( +477 000 kr.). 
10. I överensstämmelse med pedagogikutredningens förslag i betänkan

det Pedagogisk utbildning och forskning (SOU I 970: 22) föreslås en 

successiv utbyggnad av lärarhögskolornas pedagogiska institutioner. Me

del begärs för två tjänster som bitriidande professor och tre tjänster 

som forskningssekreterarc. De två föreslagna professorstjänsterna bör 

tilldelas vardera 500 assistenttimmar. Fyra lärarhögskolor bör vidare 

tilldelas 1 000 assistenttimmar vardera. ( +690 000 kr.) 
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11. Tidigare beslutade kapacitetsförändringar innebär vissa kostnads
ökningar och kostnadsminskningar som sammantaget medför ett minskat 
medelsbehov (-1 570 600 kr.). 

12. På grund av ökad belastning föreslår skolöverstyrelsen en uppräk

ning av medlen för metodiklektorers tillgodoräkningstimmar enligt 

Kungl. Maj:ts beslut den 9 juni 1967 ( +900 000 kr.). 

13. På grund av ökad belastning föreslås en uppräkning av medlen 
för tjänstgöringstillägg i samband med praktisk-pedagogisk utbildning 
(+5 403 000 kr.). 

14. På grund av ökade utgifter för städning, bevakning, uppvärmning 
och lokalhållning i övrigt m. m. föreslår skolöverstyrelsen att medlen 
för lokalkostnader räknas upp ( + 1 350 000 kr.). 

15. Genom Kungl. Maj:ts beslut den 29 juni 1970 kommer de yrkes
pedagogiska instituten att samordnas med lärarhögskolor den 1 juli 1972. 
Medel beräknas under detta anslag. Utbildningen av förare i vårdyrken 
i kurser på 19 veckor föreslås upphöra. För övrigt föreslås oförändrad 
utbildningskapacitet. Klasstorleken bör ökas från ca 20 studerande till 

ca 24. Verksamheten i Linköping bör upphöra. (+5116000 kr.) 

16. Medel från anslaget Ersättning till deltagare i utbildning av förare 
vid yrkesundervisningen, ur vilket utbildningsarm<len, resor och trakta
menten till deltagare i kurser vid yrkespedagogiska instituten f. n. bekos
tas, bör beräknas under förevarande anslag ( +5 047 000 kr.). 

17. Skolöverstyrelsen föreslår en överföring till anslaget Skolöversty
relsen av medlen för central intagning till lärarutbildningen (-702 000 
kr.). 

Skolöverstyrelsen har i skrivelse den 16 augusti 1971 inkommit med 
förslag till bestämmelser om särskild metodisk fortbildningskurs för be
hörighet till extra ordinarie tjänst som lärare för ämneskombinationer 
som omfattar dels något av limnena gymnastik, musik, teckning, trä
och metallslöjd, textilslöjd, hemkunskap eller barnkunskap, dels ett 
av följande ämnen, nämligen svenska, matematik och vissa andra 
ämnen (jfr 15 kap. 14 ~ första stycket 1 och 16 kap. 27 s första stycket 
1 skolstadgan [1971: 235]). Kostnaderna för ersättning till medverkande 
i utbildningen har beräknats till 41 000 kr. och föreslås belasta detta 
anslag. 

Föräldraföreningen för Synskadade barn i Stockholm har i skrivelse 

den 10 september 1968 hemställt att en ny kurs för speciallärare till 
synklassema anordnas. Skolöverstyrelsen har den 31 januari 1969 avgett 
yttrande i ärendet. Svenska skolläkarföreningen har i skrivelse den 24 
november 1970 framhållit önskvärdheten av att lärare bereds möjlighet 

till utbildning i talpedagogik. 
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I skrivelse den 5 juli 1971 har Svenska facklärarförbundct framhållit 

bl. a. att antalet platser i den särskilt anpassade vidareutbildningen för 

yrkes!ärare m. fl. som f. n. anordnas vid de yrkespedagogiska instituten 

i betydande utstriickning understiger antalet sökande. Ur studiesynpunkt 

är det viktigt att vidareutbildningen kommer direkt efter de förberedan

de studierna. För att det sk::tll bli möjligt att öka antalet deltagare anser 

förbundet att kurserna bör kunna omfatta 30 deltagare i stället for nu
varande 26. 

Föredraganden 

Lärarutbildningskapaciteten har de senaste ~1ren varit hög. Den tidi

gare betydande bristen på klass- och ämneslärare minskas härigenom 
successivt. Utbildningskapaciteten vid lärarhögskolorna i fråga om dessa 

förarkategorier bör diirför kunna slinkas något. Jag räknar med en 

minskning av intagningskapaciteten på lågstadielärarlinjen med 96 plat

ser. Vidare räknar jag med en minskning på mellanstadielärarlinjen 

med 96 platser och på iimnesHirarlinjen med 200 platser. Reguljära ut

bildningsplatser bör efter beslut av Kungl. Maj:t kunna utbytas mot 
utbildningsplatser i särskild utbildning till lärare för klass på lågstadiet 

e1\cr mellanstadiet i grundskolan för personer som saknar föreskriven 
utbildning men under längre tid undervisat på låg- och mellanstadier. 

Det råder brist på behöriga musiklärare samtidigt som alla kvalifice

rade sökande inte kunnat antas till den särskilda utbildningen i musik 

som anordnats under budgetåren 1970/71 och 1971/72. Jag beräknar 
därför i enlighet med skolöverstyrelsens förslag medel för 48 utbildnings

platser för budgetåret 1972/73. 
Med hänsyn till den stora bristen på behöriga l:irare för specialunder

visning i grundskolan och speciallärare i specialskolan biträder jag 
sko\överstyrelsens förslag om en utbyggnad av speciallärarlinjen. Jag 
beräknar medel för 120 nya intagningsplatser på utbildningsgren 1 på 
speciallärarlinje, diir bl. a. lärare för hjiilpundervisning, observations

undervisning, undervisning av elever med fas- och skrivsvårigheter, 
undervisning av rörelsehindrade elever och undervisning av elever med 

synsvårigheter utbildas. Jag beräknar vidare medel för 8 nya intag

ningsplatser för blivande talpedagoger på utbildningsgren 2. Med hän

syn till behovet av förare i siirskolans triiningsskola beräknar jag medel 

för 24 nya intagningsplatser på utbildningsgren 3. 

Försk.o11ärarutbildningm bör byggas ut ytterligare. Jag återkommer 

till frågan om förskollärarutbildningens fördelning mellan lärarhög-

5kolor och förskoleseminarier under anslaget Förskoleseminarierna: Ut

bildningskostnader. 
Bl. a. med hänsyn till den beslutade förstärkningen av studie- och 

yrkesorienteringen i gymnasieskolan (prop. 1971: 34, UbU 1971: 21, rskr 

1971: 214) tillstyrker jag skolöverstyrelsens förslag om en ökning av in-
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tagningskapaciteten för kurs i studie- och yrkesvägledning med 90 plat
ser. 

Förslaget om en organisatorisk samordning och utökning av resur
serna för röst- och talvårdsverksamheten inom skolöverstyrelsens och 
universitetskanslersämbetets förvaltningsområdcn kan jag nu inte bi
träda. Beträffande den interna televisionsverksamheten förordar jag att 
de 850 000 kr. som från detta anslag f. n. tas i anspråk för denna verk

samhet förs över till reservationsanslaget Lärarhögskolorna: Driftkost
nader. Detta gör det möjligt för de lärarhögskolor som så önskar att 
genom besparingar och omfördelning inom anslagets ram bygga ut den 
interna televisionsverksamheten. 

På grundval av pedagogikutredningens betänkande Pedagogisk utbild
ning och forskning (SOU 1970: 22) fattade statsmakterna beslut om bl. a. 
en utbyggnad av de pedagogiska institutionernas forskningsresurser 
(prop. 1971: 38, UbU 1971: 12, rskr 1971: 169). Aven för nästa budgetår 

bör en utbyggnad komma till stånd. Jag har vid min anmälan av anslaget 
Samhällsvetenskapliga faktulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal 
beräknat medel för en tjänst som professor i pedagogik vid universitetet 
i Göteborg. Under förevarande anslag beräknar jag medel för en tjänst 

som biträdande professor vid lärarhögskolan i Uppsala samt för 500 

assistenttimmar. 

Jag har ingenting att erinra mot skolöverstyrelsens förslag om upp
räkning av medlen för metodiklektorers tillgodoräkningstimmar, medlen 
för tjänstgöringstillägg i samband med praktisk-pedagogisk utbildning 
och medlen för lokalkostnader. Jag har heller ingen erinran mot skol
överstyrelsens beräkning i anslagsframställningen av medelsbehovet för 
verksamheten vid de yrkcspedagogiska instituten, vilka den I juli 1972 
inordnas i lärarhögskolorna i Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå. 
I likhet med Svenska facklärarförbundet anser jag att skolöverstyrelsen 
bör pröva möjligheterna att öka antalet deltagare i den särskilt anpas

sade vidareutbildningen för yrkeslärare m. fl. genom att låta varje kurs 
omfatta 30 deltagare. Jag tillstyrker förslaget om överföring av medel till 
förevarande anslag från anslaget Ersättning till deltagare i yrkesunder
visningen med undantag av den del som hänför sig till reseersättningar 
åt studerande. Jag förordar nämligen att dessa medel förs över till 
anslaget Lärarhögskolorna: Driftkostnader. Även övriga medel för rese
ersättningar åt studerande m. fl. och åt tjänstemän bör föras över till 
anslaget. Medel för central intagning till lärarutbildningen bör även 
för nästa budgetår beräknas under förevarande anslag. 

Från detta anslag bör inte anvisas medel till kostnaderna för särskild 
metodisk fortbildningskurs för behörighet till extra ordinarie tjänst som 
lärare för ämneskombinationer som omfattar dels något av ämnena 
gymnastik, musik, teckning, trä- och metallslöjd, textilslöjd, hemkun-
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skap eller barnkunskap, dels ett av följande ämnen, nämligen svenska, 

matematik och vissa andra ämnen (jfr 15 kap. 14 § första stycket 1 och 

16 kap. 27 § första stycket 1 skolstadgan (1971: :!35). Kostnaderna 

härför bör bestridas inom ramen för de medel som anvisas under ansla

get Särskilda lärarutbildningsåtgiir<ler. 

Med hänvisning till vad jag nyss har anfört hemställer jag att Kungl. 

l\faj:t föreslår riksdagen att 

1) bemyndiga Kungl. Maj:t att besluta om antalet intagningsplat

ser vid lärarhögskolorna, 

2) bemyndiga Kungl. l\faj:t att vidtaga de åtgärder som erfordras 
för att inordna d·~ yrkespedagogiska instituten i lärarhögsko

lorna, 

3) till Lärarhögskolorna: Avlöningar till lärarperso11al 111. m. för 

budgetåret 197:::/7 3 anvisa ett förslagsanslag av 184 798 000 ki. 

F 2. Lärarhögskolorna: Driftkostnader 

1970 /71 Utgiftl 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

9 509 117 

22 630000 

33 889 000 

Reserrn tion t 

' Anslaget Uirarhögskolorna: Materiel rn. rn. 

1259715 

Anslaget är fördelat på 16 anslagsposter. Anslagsposterna 1-15 

upptar belopp som fördelats på de femton lärarhögskolorna. Från dessa 

anslagsposter, som för budgetåret 1971/72 uppgår till sammanlagt 21 

milj. kr., bekostas dels expenser vid förvallningarna, dels tjänster på 

löneplan A enligt särskilda bestämmelser samt extra arbetskraft, dels 

materiel m. m. Under anslagsposten 16. Viss utrustning m. m., som ut

betalas av skolöverstyrelsen, har för budgetåret 1971 /72 beräknats 
l 630 000 kr. till bl. a. undervisningsmateriel och vissa personalkostnader 

vid lärarhögskolorna, materiel för centralplanerad produktion av in

terna televisionsprogram m. m. 

Skolöverstyrelsen 

l. Löne- och prisomräkning m. m. 2 481 000 kr. 

2. Lärarhögskolornas tillgång på läromedel har ökat under de se

naste åren. En förstärkning av bibliotekspersonalcn krävs ( +486 000 kr.). 

3. Arbetsbelastningen pa vaktmästarpersonalen har ökat. ökade medel 

för tjänster som expeditionsförman och vaktmästare begärs ( +217 000 

kr.). 

4. För att avlasta lektorerna vissa sysslor krävs fler tjänster som labo

ratorieassistent ( +78 000 kr.). 
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5. För information, databehandling, psykometrisk och statisk expert
medverkan, teknikerhjälp m. m. vid lärarhögskolornas pedagogiska insti

tutioner föreslås ökade medel ( +462 000 kr.). 
6. För utvecklingsarbete, metodförsök, inköp av nya läromedel m. m. 

vid lärarhögskolornas institutioner krävs ökade medel ( +200 000 kr.). 
7. Med hänsyn till den föreslagna ökningen av intagningsplatser på 

speciallärarlinje, förskollärarlinje och kurs i studie- och yrkesorientering 
samt den önskade förstärkningen av röst- och talvårdsverksamheten, 
den interna televisionsverksamheten m. m. begärs ökade medel för 
expenser, material m. m. ( +908 000 kr.). 

8. För praktisk-pedagogisk utbildning av lärare som genomgått provi

sorisk ämnesutbildning i musik behövs utrustning, inredning av lokaler 
och materiel ( + 100 000 kr.). 

9. Behovet av nyanskaffning minskar och expenser m. m. för särskild 
utbildning av lärare i musik faller bort (-87 000 kr.). 

10. En överföring av medel från anslaget Yrkespedagogiska instituten 
föreslas (+865 000 kr.). 

I skrivelse den 12 oktober 1971 har skolöverstyrelsen anmält att man 
på grund av överföring av arb(!tsuppgifter från lärarhögskolorna till 
skolöverstyrelsens redovisningscentral och vissa ration:iliseringar i sam
band härmed kan göra en besparing av 531 600 kr. pl d.:tta anslag. 

Föredraganden 

Med innevarande budgetår har en anslagsomläggning skett vid lärar

högskolorna i syfte att åstadkomma en friare resursdisposition för 
de enskilda högskolorna (prop. 1971: 38, UbU 1971: 12, rskr 1971: 169). 
En sådan ordning har tidigare införts för universiteten. D~nna r:itt 

till friare anslagsdisposition bör kunna stimulera intresset för rationali
seringar. Utvecklingen mot en friare medelsdisposition för verksamheten 
vid lärarhögskolorna bör fortsiitta. Jag förordar därför att medlen för 
intern telcvisionsverksamhet och för reseersättningar ut tjiinstemiin och 
åt studerande m. fl. förs över från anslaget Lärarhögskolorna: Avlö
ningar till lärarpersonal m. m. till förevarande anslag. Även medel för 
de reseersättningar som under innevarande budget<'tr beräknats under 
anslagen Yrkespedagogiska instituten och Ersättning till deltagare i ut

bildning av lärare vid yrkesundervisningen bör föras över till anslaget. 
Jag beräknar en ökning av medlen för resc.:rsiittningar åt tjiinsiemfo 

jämfört med innevarande budgetår. 

Jag bitr3<ler skolöverstyrelsens förslag om överföring av medel från 
anslaget Yrkespedagogiska instituten. Jag beräknar en ökning av med
len för viss utrustning m. m. med hänsyn till bl. cl. den provisoriska 
ämnesutbildningen i musik och den ökade intagningen för utbildning 

på speciallärarlinjen och av studie- och yrkesvägledare. Vid beräkningen 
av anslaget har jag beaktat de besparingar som uppkommer genom över-
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föring av vissa arbetsuppgifter från lärarhögskolorna till skolöverstyrel

sens redovisningscentral. 

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen att 

till Lärarhögskolorna: Drif tkostnadcr för budgetåret 1972/73 an

visa ett reservationsanslag av 33 889 000 kr. 

F 3. Folkskoleseminarierna: Utbildningskostnader 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

7 532 503 

5 449 000 

3 585 000 

Folkskoleseminarium finns under budgetåret 1971/72 i Haparanda, 

Landskrona och Skara. Folkskoleseminariet i Landskrona upphör med 

utgången av juni 1972 och seminarierna i Haparanda och Skara har bör

jat avvecklas innevarande läsår. Bestämmelserna om verksamheten vid 

folkskoleseminarium finns i stadgan (1958: 427) för folkskolescmina

rierna (ändrad senast 1970: 789). 

Personal 
Lärarpersonal 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar f1t tjänstemän 
Reseersättningar åt lärarkan-

didater 
Lokalkostnader 
Expenser 
Bidrag till studie- och idrotts

utfärder 
Skötsel av trädgårdar 

Vppburd.1111edel 

Skolöverstyrelsen 

Nettoutgift 
Avrundat 

1971/72 

55 
15 

70 

4 791 500 
8 400 

15 500 

21 000 
533 000 

70 000 

2 500 
10 800 

5 452 700 

3 700 

5 449 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Skol över- Föredraganden 
styrelsen 

-27 -27 
- 5,5 - 5,5 

-32,5 -32,5 

-2 024 400 -2 025 500 
3 400 3 400 
4 000 5 000 

12 000 12 000 
+ 218 900 + 218 000 

30 000 30 000 

1 300 1 300 
7 000 6 800 

-1863 200 -1866 000 

1 500 1 500 

-1 861 700 -1864 500 
- l 862 000 -1864000 

Genom pågående avveckling minskar antalet seminarieklasser från 

tio under innevarande budgetår till tre. Antalet klasser vid övningsskolan 
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minskar från nuvarande 26 till 15 budgetåret 1972/73. För löne- och 
prisomräkning beräknar överstyrelsen ett ökat medelsbehov av 1 669 600 
kr. Anslagsförändringarna i övrigt föranleds av det minskade antalet 

klasser. 

Föredraganden 

Kungl. Maj:t har genom beslut den 27 maj och den 29 december 1970 
förordnat att folkskoleseminaricrna i Skara och Haparanda skall upp

höra med utgången av juni 1973. Jag hemställer att Kungl. Maj:t före
slår riksdagen 

att till Folkskoleseminarierna: Utbildningskostnader för budget
året 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 3 585 000 kr. 

F 4. Folkskoleseminariema: Materiel m. m. 

1970 /71 Utgift 

1971 /72 Anslag 
I 972/73 Förslag 

Skolöverstyrelsen 

169 495 

134000 
60000 

Reservation 737 

På grund av föreslagen minskning av folkskoleseminarieorganisationcn 
bör anslaget minskas med 74 000 kr. överstyrelsen föreslår, att anslaget 
förs upp med 60 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänsyn till pågående avveckling av seminarieorganisationen räk
nar jag med en minskning av medelsbehovet under detta anslag för nästa 
budgetår. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Folkskoleseminarierna: Materiel m. m. för budgetåret 
1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 60 000 kr. 

F 5. Förskoleseminariema: Utbildningskostnader 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

19150 758 
24405 000 

28531000 

Förskoleseminarium finns i Borås, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå, 
Malmö, Norrköping, Solna, Stockholm, Södertälje, Umeå, Uppsala, Väs

terås och Örebro. För verksamheten gäller Kungl. Maj:ts bestämmelser 

den 29 april 1964 rörande förskoleseminarierna (ändrade senast den 4 

juni 1971). 

F 



Prop. 1972: 1 Bilaga 10 Utb.ildningsdepartementet 406 

Personal 
L:ira rpersonal 
övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvf1rd 
Rcseers1ittningar åt tjänstemän 
Reseersättningar åt Hiwrbndi-

dater 
Lokalkostnader 
Expenser 
Studieutfärder 
Skötsel av trädgårdar 

Skolöverstyrelsen 

Avrundnt 

1971/7::! 

218 
44 

262 

19 8R4 000 
25 000 

144 000 

82 000 
3 708 000 

509 000 
42 000 
11 000 

24 405 000 

Beräknad ändring 1972173 

Skollivor
styreJsen 

+20.5 
+ 2,5 

+23,0 

+2 683 000 
+ 3000 
+ 24 000 

+ 11 000 
+1243000 

69000 
+ 6 000 

of. 

+39ill 000 

Föredraganden 

+17,5 
+ 2,0 

+19,5 

+2 675 500 
+ 2 000 
+ 31 000 

+ 15 000 
-!-1 351 000 
+ 48 000 
+ 4000 

of. 

+4126 500 
+4 126 000 

Fr. o. m. budgetåret 1971/72 är förskollärarlinje inrättad vid lärar
högskolorna i Kalmar och Kristianstad. Genom inriittande av för
skollärarlinje på orter med lärarhögskola kan såviil lokalerna som de 
materiella resurserna vid lärarhögskolan utnyttjas på ett rationellt och 
ändamålsenligt sätt. Enligt överstyrelsens planering för fortsatt utbygg
nad av förskollärarutbildningen kommer förskolfärarlinje att inrättas 
vid lärarhögskolorna i Karlstad och Växjö fr. o. m. budgetåret 1973/74 

och vid lärarhögskolan i Linköping fr. o. m. budgetåret 1975/76. 

En nära lokalmässig samordning mellan förskoleseminarium och lärar
högskola sker i Gävle och Jönköping. Sådan samverkan iir förestående i 
Luleå med början senast under budgetåret 1972/73. 

För vissa lärarhögskolor på orter, där förskoleseminarium finns, har 
lokalprogram fastställts, enligt vilka förskollärarutbildningen är inord
nad i lärarhögskolan. Sådana orter är Göteborg, Malmö, Stockholm, 
Umeå och Uppsala. 

Genom en lokalmässig samordning skapas förutsättningar även för en 
pedagogisk samverkan. Denna samverkan innebär till en början gemen
samt utnyttjande av lärarresurser och kan byggas ut i den mån integra

tion av innehållet i utbildningarna för förskolestadiet och lågstadiet 
genomförs. överstyrelsen ägnar denna fråga särskild uppmärksamhet 

vid pågående översyn av studieplanerna för resp. lärarutbildning. 
Det beslutade antalet intagningsplatscr i förskolfärarutbildning uppgår 

läsåret 1971/72 till 2 100, av vilka 180 är förlagda till lärarhögskolorna 

i Kalmar och Kristianstad och 1 990 till förskoleseminarierna. Intag

ningen sker både höst- och vårtermin. 
överstyrelsen framhåller att en fortsatt ökning av intagningskapacite

ten för förskollärarutbildning är angelägen med hänsyn till bristen på 
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förskollärare. Den långsiktiga planeringen bör syfta till att successivt, 
men med någon tidsförskjutning, uppnå en organisation av den omfatt
ning som föreslogs i anslagsframställningen för innevarande budgetår. 
Med en ökning av 360 intagningsplatser budgetåret 1972/73, 300 intag
ningsplatser per budgetår under perioden 1973/76 och 120 intagnings
platser budgetåret 1976/77 kan detta genomföras. 

överstyrelsen räknar med att totala antalet intagningsplatscr till för
skollärarutbildning läsåret 1972/73 skall omfatta 2 460 platser jlimt för
delade på höst- resp. vårtermin. 

överstyrelsens förslag i övrigt innebär i korthet. 
1. Löne- och prisomräkning m. m. 721 000 kr. 
2. Budgetåret 1971 /72 tillkom 210 intagningsplatser vid förskolesemi

narierna vilket under nästa budgetår medför ett större antal klasser i 
årskurs 2 (+2 489 000 kr.). 

3. Medel begärs för ytterligare 300 intagningsplatser vid förskolesemi

narierna (+I 233 700 kr.). 
4. Under förevarande anslag upptaget belopp till extra personal för 

arbete med central intagning föreslås överfört till anslaget Skolöver
styrelsen (-405 000 kr.). 

5. Omvandling av halvtidstjänst som vaktm~istare till heltidstjänst som 
sådan samt ökade kostnader för bevakning (+27 300 kr.). 

Föredraganden 

Under den gångna 10-årsperioden har utbyggnaden av förskollärar
utbildningen varit mycket stark. Budgetåret 1962/63 fanns 289 intag

ningsplatser och budgetåret 1971/72 finns 2 100 intagningsplatser till 

ifrågavarande utbildning. En ytterligare ökning av utbildningskapaciteten 
är motiverad med hänsyn till den utbyggnad av barntillsynen i olika for
mer som skett och som enligt kommunernas planer avses ske inom de 
närmaste åren. En fortsatt utbyggnad av förskollärarutbildningen bör 
vid den sammanlagda avvägningen mellan olika verksamheter inom den 
offentliga sektorn prioriteras högt. Efter samråd med statsrådet Odhnoff 
förordar jag att antalet utbildningsplatser för förskollärarutbildningen 
ökas med 150 till 2 250. En eventuell ytterligare ökning av intagnings
kapacitcten till förskollärarutbildningen bör kunna övervägas av arbets
marknadspolitiska skäl. Kungl. Maj:t bör bemyndigas att under n:ista 

budgetår fastställa intagningens omfattning. 
Kungl. Maj:t bör även bemyndigas besluta om fördelningen av intag

ningsplatser till förskollärarutbildning mellan lärarhögskolor och för
skolescminar ier. 

Jag beräknar medel för ökat antal platser i förskolcseminaricorga.nisa
tionen enligt mitt förslag till intagning samt för den utbyggnad av års
kurs 2 som följer av redan av statsmakterna fattade beslut. Såsom an

förts under anslaget Skolöverstyrelsen bör medel för arbete med central 
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intagning av blivande förskollärare alltjämt anvisas under förevarande 

anslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen att 

1) bemyndiga Kungl. Maj:t att besluta om antalet intagningsplat

ser vid förskollärarutbildningen, 

2) bemyndiga Kungl. Maj:t att besluta om fördelningen av intag

ningsplatser till förskollärarutbildning mellan lärarhögskolor 

och förskoleseminarier, 

3) till Försko/eseminariema: Utbi/d11i11gskost11ader för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 28 531000 kr. 

F 6. Förskoleseminarierna: Materiel m. m. 

1970/71 Utgift 

1971 /72 Anslag 

1972/73 Förslag 

Skolöverstyrelsen 

1 191 323 

l 410 000 

1468000 

Reserrntion 240 930 

1. För förbrukningsmateriel m. m. disponerar överstyrelsen under in

nevarande budgetår sammanlagt 456 000 kr. Medlen för detta ändamål 

föreslås öka med 58 000 kr. 

2. För inredning och utrustning med hänsyn till bl. a. föreslagen kapa
citctsökning beräknar överstyrelsen 956 000 kr. ( + 108 000 kr.). 

3. Till crsättningsanskaffning av materiel utgår under budgetåret 

1971/72 106 000 kr. Dessa medel föreslås öka med 14 000 kr. 

Föredraganden 

Jag har under föregående anslag förordat en utbyggnad av intag

ningen till förskoleseminarierna. Med hänsyn härtill, samt till den av 

statsmakterna för innevarande budgetår beslutade utbyggnaden av för

skoleseminarierna, bör förevarande anslag föras upp med sammanlagt 

1468 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Förskoleseminarierna: Materiel m. m. för budgetåret 

1972/73 amisa ett reservationsanslag av 1 468 000 kr. 
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F 7. Gymnastik· och idrottshögskoloma: Utbildningskostnader 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

5 767 558 
6 978 000 
9154 000 

Gymnastik- och idrottshögskola finns i Stockholm och Örebro. Be

stämmelser för verksamheten återfinns i stadgan (1967: 273) för gym

nastik- och idrottshögskolorna (ändrad senast 1971: 263). Utbildningen 

på gymnastiklärarlinje och idrottslärarlinje omfattar två år. Den senare 

linjen finns endast i Stockholm. Ledningen av högskolorna utövas av 

styrelsen för gymnastik- och idrottshögskolorna. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Styrelsen Föredraganden 

Personal 
Lärarpersonal 44 +4,5 +2,5 
övrig personal 26 +2 ..L., 

,~ 

70 +6,5 +4,5 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 4 803 000 +1065300 + 855 200 
Sjukvård 4600 of. of. 
Reseersättningar åt tjänstemän 

m. fl. 116 100 + 15 000 + 24 000 
Reseersättningar åt studerande 290 500 ..L 37 200 + 43 000 
Lokalkostnader 1672500 + 1 205 900 +1235000 
Expenser 104 300 + 17 000 + 19 000 

därav engångsutgifter 7 000 -7000 +13 000 

6 991000 +2 340 400 +2176 200 
U ppbördsmedel 
Lokalhyror m. m. 13 000 of. of. 

Nettoutgift 6 978 000 +2 340 400 +2176 200 
Avrundat +2 340 000 +2176 000 

Styrelsen f är gymnastik- och idrottslzögskolorna 

1. Lönc- och prisomräkning m. m. 1 331 000 kr. 
2. Medel begärs till en extra tjänst som lektor i pedagogik vid hög

skolan i Stockholm för att möjliggöra bl. a. försök med differentierade 
gruppstorlekar ( +90 900 kr.). 

3. En tjänst som förste laboratorieassistent vid den fysiologiska insti

tutionen vid högskolan i Stock110Im bör inrättas. En personalförstärk

ning med kvalificerad biträdcskraft i förmansställning är erforderlig 

med hänsyn till laboratoricarbctets art och utbildningens behov. 
( +46 200 kr.) 

4. För högskolan i Örebro begärs medel för de tjänster m. m. som er

fordras vid en ökad intagning av 25 elever per läsår fr. o. m. läsåret 

1972/73. Bl. a. begärs en utökning till heltidstjänst av nuvarande halv

tidstjänst som lektor i anatomi, inrättande av vardera en lärartjänst 
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i gymnastikens och idrottens metodik och en tjänst som materialförval

tare samt en ökning av de båda reseersättningsposterna. ( +326 000 kr.) 

5. Engångsanvisning för utbyte av förslitna inventarier vid högskolan 
i Stockholm ( +:!O 000 kr.). 

Föredraganden 

Vid gymnastik- och idrottshögskolorna finns f. n. 225 intagningsplatser, 

varav 75 vid högskolan i Örebro. I anslagsframställningen för budgetåret 

1972/73 har styrelsen för gymnastik- och idrottshögskolorna föreslagit 
att intagningskapaciteten vid skolan i Örebro fr. o. m. nästa budgetår 

ökas med 25 platser. Jag tillstyrker den föreslagna ökningen av intag

ningskapaciteten och räknar medel för det med ökningen samman
hängande personalbehovet. (-'.-307 000 kr.) 

Jag beräknar 1 331 000 kr. till löne- och prisomräkning m. m. I övrigt 

hänvisar jag till sammanställningen och hemställer att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att till Gymnastik- och idrottshögskolorna: Utbildningskostnader 

för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 9154000 

kr. 

F 8. Gymnastik- och idrottshögskoloma: Materiel m. m. 

1970/71 Utgift 

1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

274 446 

295 000 
310 000 

Reservation 

Styrelsen för gymnastik- och idrottshögskolorna 

I. Prisomräkning 3 000 kr. 

137 086 

2. För nästa budgetår föreslås på grund av ökade kostnader för un

derhåll m. m. en uppräkning av anslaget med 12 000 kr. 
3. Anskaffning av materiel till örebrohögskolan ökar medelsbehovet 

med 3 000 kr. 
4. Särskilda medel begärs för genomförande av sista etappen av en 

utrustningsplan för anskaffande av apparatur för institutionen för 

fysiologi vid högskolan i Stockholm (+50 000 kr.). Samtidigt förutsätts 

en engångsanvisning för innevarande budgetår för genomförande av 
andra etappen av utrustningsplanen falla bort (-50 000 kr.). 

5. Styrelsen föreslår att fr. o. m. nästa budgetår särskilda medel an

visas till bestridande av kostnader för materiel och viss apparatur 

samband med specialarbeten på idrottslärarlinjen ( +35 000 kr.). 

Föredraganden 

Den sista etappen i den successiva upprustningen av institutionen för 

fysiologi vid stockholmshögskolan avses ske under budgetåret 1972/73. 
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Sålunda bör även för nästa budgetår 50 000 kr. beräknas för detta än
damål. Anslaget bör höjas med totalt 15 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Gymnastik- och idrottshögskolorna: Materiel m. m. för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett rescrvationsanslag av 310 000 kr. 

F 9. Seminarierna för huslig utbildning: Utbildningskostnader 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 
l 972/73 Förslag 

14 383 921 
15 077 000 
16 862 000 

Seminarium för huslig utbildning finns i Göteborg, Stockholm, Umeå 
och Uppsala. Bestämmelser för verksamheten vid seminarium för huslig 
utbildning återfinns i stadgan (1961: 433) för seminarierna för huslig 
utbildning (ändrad senast 1970: 791). Vid sådant seminarium utbildas 

barnavårdslärare, hushållslärare och textillärare på treårig linje. Vidare 
utbildas ekonomiföreståndare på tvåårig linje. Det totala antalet intag
ningsplatser är på barnavårdslärarlinjen 60, på hushållslärarlinjcn 132, 
på textillärarlinjen 132 samt på ekonomiföreståndarlinjen 60. 

1971/72 Beräknad ändring 19i2/7.l 

Personal 
Lärarpersonal 
övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar åt tjänsternlin 
Rcseersättningar åt studerande 
Lokalkostnader 
Expenser 
Bidrag till studieutfärder 
Skötsel av trädgårdar rn. rn. 
Särskilda kurser för fortbild-

ning av lärare i storhushåll 

Avrundat 

Skolörerstyrelse11 

174,5 
36 

210,5 

12 017 800 
14 500 
78 200 

104 000 
2 146 700 

630 900 
11 000 
29 900 

44 000 

15 077 000 

Skolöver
styrelsen 

of. 
+o.5 
+o.5 

+1581000 
of. 
of. 
of. 

+ 525 000 
of. 
of. 
of. 

+ 4000 

+2110 000 

Föredraganden 

-4 
-2 
-6 

+1193 500 
of. 

+ 5 000 
+ 4000 
+ 575 000 
+ 6000 

of. 
of. 

+ 2000 

+1785500 
+ l 785 000 

överstyrelsen föreslår för budgetåret 1972/73 en oförändrad intag-
ningskapacitet vid seminarierna. 

överstyrelsens förslag i övrigt innebär i korthet. 
1. Löne- och prisomräkning m. m. 2 046 500 kr. 
2. Extra biträdcspersonal och skrivhjälp åt lärare ( + 16 500 kr.). 
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3. Medel för experter för pedagogiskt utvecklingsarbete och tillfälliga 
föreläsare ( + 11 000 kr.). 

4. Vissa utgifter för uppvärmning och lokalhållning ( + 36 000 kr.). 

Föredraganden 

Tillgången på hushällslärare är god. Antalet sökande till denna utbild

ning var innevarande läsår mindre än antalet intagningsplatser. Med 

hänsyn härtill räknar jag med en minskning av antalet intagningsplatser 

på hushallslärarlinjen med 36 till 96. Jag räknar därvid med att någon 

intagning till hushållslärarlinjen vid seminariet i Stockholm ej kommer 

att ske fr. o. m. läsåret 1972/73. Jag avser senare föreslå Kungl. Maj:t 

att uppdra åt skolöverstyrelsen - efter samråd med lärarutbildnings

kommittcn -- att i samband me<l anslagsframställningen för budget

året 1973/74 komma in med förslag till erforderliga justeringar i orga

nisationen för de husliga seminarierna. Ifrågavarande förslag bör bl. a. 

med hänsyn till den ansträngda lokalsituationen vid seminariet i Stock

holm ha som utgångspunkt att intagning ej skall ske vid nämnda semi

narium fr. o. m. läsåret 1973/74. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att till Seminarierna för huslig utbildning: Utbildningskostnader 

för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 16 862 000 

kr. 

F 10. Seminarierna för huslig utbildning: Materiel m. m. 

1970/71 Utgift 

1971 /72 Anslag 

1972/73 Förslag 

Sko/ iii ·ers t yrelsc n 

414 717 
396 000 

396 000 

Reservation 1 362 

1. För nästa budgetår begärs för löpande förbrukning ytterligare me

del ( +22 000 kr.). 

2. För nyanskaffningar beräknas ytterligare medel för utökning av 

den maskinella utrustningen ( + 10 000 kr.). Vidare begärs siirskilda me

del för inredning av nya lokaler vid seminariet i Umeå (--!--18 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänsyn tagen till den av mig under föregående anslag föreslagna 

minskade intagningskapaciteten på hushållslärarlinjen bör anslaget mins

kas med 15 000 kr. Jag riiknar vidare med ett ökat medelsbehov om 

15 000 kr. för att täcka kostnadsökningen. f-'örevarande anslag bör så

lunda föras upp med ett oföriindrat belopp om 396 000 kr. 
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Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Seminarierna för huslig utbildning: Materiel m. m. för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett rescrvationsanslag av 396 000 kr. 

F 11. Slöjdlärarseminariet: Utbildningskostnader 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1 062490 
1020000 
1309000 

Slöjdlärarseminariet, som är beläget i Linköping, har till ändamål 
att utbilda lärare i trä- och metallslöjd. Bestämmelser för verksamheten 

vid seminariet återfinns i stadgan (1960: 511) för slöjdlärarseminariet 
(ändrad senast 1970: 790). Utbildningen vid seminariet lir ettårig. 

Personal 
Lärarpersonal 
övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar åt tjänstemän 
Reseersättningar åt studerande 
Lokalkostnader 
Expenser 
Bidrag till studieutfärder 

Skolöverstyrelsen 

1971/72 

10 
3,5 

13,5 

850 600 
1400 
7 400 
8100 

128 100 
22 300 
2100 

1020 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Skolöver
styrelsen 

of. 
of. 

of. 

+322000 
of. 
of. 
of. 

+118000 
of. 
of. 

+440 000 

Föredraganden 

of. 
of. 

of. 

+ 170 000 
of. 

+ 500 
+ 1000 
+116 500 
+ 1 000 

of. 

+289 000 

överstyrelsen räknar för budgetåret 1972/73 med oföriindrad intag
ning, dvs. 96 intagningsplatser. 

För löne- och prisomräkning beräknar överstyrelsen ett ökat medels
behov av 440 000 kr. 

Föredraganden 

Jag har ingen erinran mot skolöverstyrelsens förslag angående intag
ning vid slöjdlärarscminariet för budgetåret 1972/73. Med hänvisning 
till sammanställningen hcmstiillcr jag att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Slöjdlärarseminariet: U tbildningskostnader för budgetåret 
1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 1 309 000 kr. 
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F 12. Slöjdlärarseminariet: Materiel m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

26000 
60000 
62000 

Reservation 

414 

30000 

Ur detta anslag utgår medel för anskaffning av materiel m. m. vid 
slöjdlärarseminariet. Skolöverstyrelsen har förordat att anslaget för nästa 
budgetår förs upp med oförändrat belopp. Jag anser <lock att en upp
räkning om 2 000 kr. av anslaget är berättigad och hemställer att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Slöjdlärarseminariet: Materiel m. m. för budgetåret 

1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 62 000 kr. 

F 13. Statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

11679594 
10584 000 
13 476 000 

De av riksdagen godtagna riktlinjerna för vidareutbildning av sjuk
sköterskor m. m. (prop. 1968: 66, SU 1968: 108, rskr 1968: 259) innebär 
bl. a. att institutet i fortsättningen huvudsakligen skulle svara för lärar
utbildning och viss kursverksamhet i anslutning till denna. övergångsvis 
förutsattes dock vissa uppgifter utanför lärarutbildningen ligga kvar hos 
institutet. Sålunda skulle i mån av behov särskilda avdelningsskötcrskc
kurser och anestesikurser kunna anordnas i samma omfattning som hit
tills och på oförändrade villkor t. o. m. budgetåret 1970171. I erforder
lig omfattning skall t. v. även administrativa kurser kunna anordnas 

vid institutet. 
Enligt siirskilt avtal den 2 april 1971 mellan staten och Svenska lands

tingsförbundet skall under en övergångstid kunna anordnas anestesikur

ser och avdelningssköterskekurser. 
För verksamheten gäller bestämmelser i Kungl. Maj:ts brev den 11 

november 1966 (ändrat senast den 29 december 1970). 
Genom beslut den 17 juli 1968 uppdrog Kungl. Maj:t åt skolöversty

relsen att utreda förutsättningarna för att organisatoriskt samordna den 
lärarutbildning som bedrivs vid de yrkespcdagogiska instituten och lärar

utbildningen vid sjuksköterskeinstitutet. 
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1971172 Beräknad ändring 1972/73 

Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Resecrsättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Ersättning till vissa elever 
övriga utgifter 
a) inköp och underhåll av un

dervisningsmateriel m. m. 
b) diverse utgifter 

U ppbördsmedel 
Ersättning för kurser 

Nettoutgift 

Skolöverstyrelsen 

4 270 000 
3 000 

62 000 
515 000 
212 000 

5 925 000 

90 000 
7 000 

11084000 

500 000 

10584 000 

Skolöverstyrelsen 

+1696000 
of. 
of. 

+ 82 000 
+ 10000 
+2 848 000 

+ 60000 
of. 

+4 696 000 

of. 

+4 696 000 

Föredraganden 

+1 291 000 
of. 
of. 

+ 83 000 
+ 24 000 
+1576 000 

of. 
of. 

+2 974 000 

+ 82 000 

+2 892 000 

De yrkespedagogiska instituten och lärarhögskolorna skall samordnas 
den 1 juli 1972. I sin anslagsframställning för innevarande budgetår ut
talade skolöverstyrelsen att SIHUS i likhet med de yrkcspedagogiska 
instituten borde samordnas med lärarhögskolorna vid samma tidpunkt. 
Enligt den bedömning som överstyrelsen nu gjort bör av olika omstän
digheter samordningen komma till stånd tidigast fr. o. m. den 1 juli 1973. 

Den av överstyrelsen föreslagna omfattningen av verksamheten nästa 
budgetår - utom såvitt gäller fullföljande av redan påbörjade kurser -
jämförd med planerad verksamhet innevarande budgetår framgår av 

följande sammanställning. 

Lärarkurser 
Kompletteringskurser för yrkcslärare 
Administrativa kurser 
A vdelningssköterskekurser 
Anestesikurser 
Särskild ämnesutbildning av vissa lärare i vård
yrken 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 073 000 kr. 

1971/72 

11 
1 
1 

20 
4 

Antal kurser 

överstyrelsens 
förslag för 

1972/73 

11 
3 
3 

20 
4 

5 

2. Skolöverstyrelsen föreslår att lärarutbildningen vid institutet under 
budgetåret 1972/73 ökas med två kompletteringskurser för yrkeslärare. 

I avvaktan på att Svenska landstingsförbundets utredning angående ut
bildning av sjukhusadministratörer föreligger färdig föreslår överstyrel
sen att tre administrativa kurser anordnas vid SIHUS under budgetåret 

1972/73. 
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3. Vid de yrkespcdagogiska instituten har hittills anordnats kurser 
om 19 veckor för utbildning av vissa lärare i vårdyrken. I dessa kurser 
ingår ämnesutbildning endast i ringa omfattning. På samma sätt som 
möjlighet till ämneskomplettering erbjuds dem som vid SIHUS genom

gått s. k. yrkeslärarkurs bör enligt skolöverstyrelsen ämnesfördjupnings
kurser anordnas för dem som genomgått kurs vid yrkespedagogiska 
instituten för lärare i vårdyrken eller för dem som har för avsikt att 
framledes vinna inträde till praktisk-pedagogisk utbildning vid lärarhög
skola. Under anslagen till lärarhögskolorna har för budgetåret 1972/73 
inte föreslagits någon ny grundutbildning om 19 veckor av lärare i vård
yrken. I stället har medel motsvarande kostnaderna för den utbildning 
av hundra vårdyrkeslärare som nu bedrivs vid yrkespedagogiska institu
ten beräknats under detta anslag. ( + 589 000 kr.) 

De föreslagna förändringarna vid institutet medför ett ökat behov av 
studieledare ( + 135 000 kr.) samt ökade medel för ersättning åt tillfälliga 
lärare m. m. ( +270 000 kr.). 

4. Antalet elever som uppbär utbildningsarvode beräknas öka från 
70 % till 80 % per kurs vilket medför en utgiftsökning ( +940 000 kr.). 
Den föreslagna ämnesutbildningen av vissa lärare i vårdyrken medför 
ett behov för ersättning till elever ( + 1 000 000 kr.). Ersättningen till 
elever i lärarkurs om två terminer beräknas falla bort fr. o. m. budgetåret 
1972173 (-220 000 kr.). 

5. Med anledning av den föreslagna utvidgade verksamheten vid insti
tutet föreslår överstyrelsen att expenspostcn räknas upp ( + 10 000 kr.). 
Vidare föreslås att medel beräknas för inköp av viss undervisningsmate

riel ( +60 000 kr.). 
Skolöverstyrelsen har med skrivelse den 6 oktober 1971 överlämnat 

förslag till utbildning av lärare i vissa yrkesinriktade ämnen i gymnasie
skolan. I avvaktan på en mera slutlig lösning av ämnesutbildningens 
uppläggning och organisation inom vårdområdet föreslår överstyrelsen 
bl. a. påbyggnadsutbildning för vissa lärartjänster inom vårdområdet. 

Svensk sjuksköterskeförening har kommit in med skrivelse angående 
vidareutbildning av sjuksköterskor. 

Föredraganden 

I lik.het med överstyrelsen räknar jag med att någon förändring av 
institutets yttre organisation inte skall komma till stånd under budget

året 1972/73. 
För nästa budgetår räknar jag med oförändrad omfattning av de kur

ser som f. n. bedrivs vid institutet. Kungl. Maj:t bör dock kunna besluta 
att planerad kurs utbyts mot annan kurs. 

Enligt det avtal som träffats mellan staten och Svenska landstings
förbundet den 2 april 1971 om anordnande av ytterligare anestesikurser 
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och avdelningssköterskckurser skall kursavgifterna justeras vid för

ändring i löneläget för den personal som medverkar i kurserna. Efter 

samråd med Svenska landstingsförbundet har en viss justering gjorts, 

vilket innebär att anslagspostcn Uppbördsmcdcl beräknas öka med 
82 000 kr. 

I avvaktan på en mera långsiktig lösning av lärarutbildningen inom 

vårdsektorn har jag inte något att erinra mot att fem fortbildnings

kurser om 19 veckor anordnas i enlighet med överstyrelsens förslag. 

Jag avser att i annat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att studiemedel 

enligt studiemedelsförordningen skall utgå till deltagarna. Kurserna för

utsätts inte leda till införande av nya slag av lärartjänster i gymnasie

skolan eller till någon utvidgning av liirarnas behörighet. 

Jag räknar med att utbildning under budgetåret 1973174 anordnas 

huvudsakligen motsvarande den ·.utbildning av vissa lärare i vårdyrken 

som hitintills bedrivits vid de yrkespedagogiska instituten. Kursdelta

garna bör erhålla ersättning enligt samma grunder som nu gLiller för 

deltagare i den nämnda liirarutbildningen vid YPI. Dessa kursdeltagare 

kommer då att inleda sin lärarutbildning med att deltaga i en av de nyss

nämnda kurserna. 

Det av skolöverstyrelsen framlagda förslaget angående påbyggnads

utbildning för vissa lärartjänster inom vårdområdet avser jag att åter

komma till under anslaget Lärares fortbildning m. m. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

13 476 000 kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t förcslar riksdagen att 

a) bemyndiga Kungl. Maj:t att besluta om anordnandet av kurser 

vid statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor, 

b) till Statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor för 
budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 13 476 000 kr. 

F 14. Särskilda läramtbildningsåtgärder 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972173 Förslag 

Skolöverstyrelsen 

1856417 

2142 000 

2 342 000 

Reservation 2 177 280 

Skolöverstyrelsens förslag till disposition av anslaget för budgetåret 

1972/73 framgår av följande uppställning. 

Löneomräkning 
Bilimneskurser och kurser i psykologi och pedagogik 
Studiestipendier till folkskollärare och till vissa deltagare i kurser 

som anordnas av Hcrmods 
Kurs för förskolfärarc: som tjänstgör eller avser att tjänstgöra som 

lärare vid förskollärnrutbildning 
Utredningsarbcte m. m. för kurs i yrkesvägledning för s:irskolans 

lärare efter budgetåret 1972/73 

14 Riksdagen1972. lsaml. Nrl. Bil.JO 

243 000 
111 000 

105 000 

250 000 

5 000 
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Pedagogisk utbildning av lärare för lantbrukets yrkesutbildning 
m. fl. 

Pedagogisk utbildning av lärare för skogsbrukets yrkcsutbildning 
m. fl. 

Vissa fortbildningskurser för lärare vid skogsbmkets yrkesutbild
ning 

Förberedande åtgiirder för inrättande av förskolliirarlinje vid vissa 
lärarhögskolor samt samordning av yrkespedagogiskt institut 
och färarhögskola m. m. 

Undervisning i simning för icke-simkunniga studerande på låg
och mellanstadielärarlinjer vid färarhögskolorna 

Andra sfö·skilda hirarutbildningsiitgärder 

418 

871 000 

393 000 

239 000 

248 000 

37 200 
615 000 

3 117 200 

Större delen av reservationsmedlen kommer att användas för att täcka 

kostnader under innevarande budgetår. De återstående reservations

medlen beräknas bli utnyttjade under budgetåret 1972/73. Med hän

visning till det redovisade medelsbehovet för budgetåret 1972/73 föreslår 

skolöverstyrelsen att anslaget ökas med 543 000 kr. 

Föredraganden 

Jag har i stort ingen erinran mot skolöverstyrelsens förslag till 
disposition av anslaget. Jag har dock räknat med ett större medelsbehov 

för bfömneskurser och kurser i psykologi och pedagogik och lägre kost

nader för andra särskilda lärarutbildningsåtgärder. Jag dknar vidare 

medel för den särskilda metodiska fortbildningskurs som jag anmiilt 

under anslaget Lärarhögskolorna: ;\ vlöningar till förarpersonal m. m. 

Vid beräkningen av det totala medelsbehovet för de olika utgifts

ändamålen har jag beaktat reservationen under anslaget. Jag hemställer 

att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Särskilda lärarutbildningsatgiirder för budgetåret 1972/73 

anvisa ett reservaiionsanslag av 2 342 000 kr. 

F 15. Lärares fortbildning m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

34 952 332 

36 553 000 

39 453 000 

Reservation 11 086 380 

Ur detta anslag bekostas fortbildning av skolle<lare, lärare samt per

sonal av olika kategorier för skolans elevvårdande verksamhet m. fl. 
Verksamheten bedrivs till större delen dels av lärarhögskolornas fort

bildningsavdelningar, dels av länsskolnfornderna. övrig fortbildning be

drivs under skolöverstyrelsens direkta ledning eller av lärarorganisatio

ner. Bidrag ur anslaget utgår också till Svenska Dalcroze-seminariet. 
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1971/72 Beriiknad ändring t 972/7 3 

Skolöver- Föredraganden 
styrelsen 

Personal 
Uirarpersonal 190 +12,5 of. 
övrig personal . '.9 of . of. 

229 +12,5 of. 
Anslag 
Skolöverstyrelsens fortbild-

ningsverksamhct 2 843 000 +1196 000 I 
Lärarhögskolornas fortbild-

ningsverksamhet 17 560 000 +3931500. +2 900 000 Lä:isskoln~imndernas fortbild-
ningsverksamhet 15 915 000 +3 112 400 I 

Bidrag till viss verksamhet 235 000 of. 

36 553 000 +s 239 900 +2 900 000 
A\Tundat +s 240 ooo 

Skolöverstyrelsen 

1. Löneomräkning 2 116 400 kr. 
2. Skolöverstyrelsen föreslår en ökning av medlen för yrkesstudier 

(+50000 kr.). 
3. Skolöverstyrelsen föreslår att mer reguljär information till närings

livet om praktisk yrkesorientering (pryo) snarast kommer till stånd och 
att medel anvisas så att kurser för utbildning av pryohandledare kan 

starta över hela landet budgetåret 1972/73 ( + 175 700 kr.). 

4. Skolöverstyrelsen föreslår en uppräkning av posten Resestipendier 
(+so ooo kr.). 

5. Fortbildningen av lågstadielärare i engelska (JET-projektet), sär
skilda stödåtgärder för deltagare som underkänts i centrala provet och 
en fyraveckors behörighetskurs för mellanstadielärare sommaren 1972 
medför ett ökat medelsbehov för behörighetsutbildning och stipendier 
i engelska ( +2 162 700 kr.). 

6. Skolöverstyrelsen föreslår en gemensam fortbildning av lärarut
bildare och fortbildningskonsulenter, bl. a. i form av en årlig Hirarut
bildarvecka, seminarier och feriekurser. F. n. disponeras 1600000 kr. 
för sådan fortbildning. Föi" att genomföra planerna krävs ökade medel. 
( +718 900 kr.) 

7. För en utvidgning och intensifiering av handledarutbildningen 
krävs ökade medel ( +272 700 kr.). 

8. Med hänsyn till genomförand~t av gymnasieskolan bör ett ökat 

antal skolledare få grundläggande chefsutbildning. Vidare bör antalet 
kursplatser för skolledare vid folkhögskola ökas från 30 till 60. 
(+164 600 kr.) 

9. För fortbildning av lärare med anledning av införandet av de nya 
ämnena teknik och ekonomi på grundskolans högstadium kri\vs ytter
ligare medel ( +411 600 kr.). 
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10. På grund av reviderad läroplan för gymnasieskolan krävs fort
bildning av bl. a. lärare på de tvååriga ekonomiska och sociala linjerna 
och på den byggtekniska grenen (+272 700 kr.). 

11. För en förstärkning av fortbildningen av lärare i svenska för 
vuxna invandrare krävs ökade medel ( +617 400 kr.). 

12. Skolöverstyrelsens ungdomsledarutredning (SULU) har före

slagit att fortbildning av lärare inom fritidsledarutbildningen skall an
ordnas ( +77 200 kr.). 

13. F. n. finns 243 tjänster som fortbildningskonsulent. Fullt utbyggd 

bör organisationen omfatta 535 tjänster. Skolöverstyrelsen föreslår att 
292 tjänster inrättas under den närmaste fyraårsperioden, varav 25 
fr. o. m. budgetåret 1972/73 och resterande tjänster jämnt fördelade på 
tre år ( + 1 150 000 kr.). 

14. Skolöverstyrelsen föreslår att arvodestjänsterna som biträdande 
fortbildningslcdare vid lärarhögskolorna och arvodestjänsterna som fort
bildningsledare vid länsskolnämnderna fr. o. m. budgetåret 1972/73 byts 
ut mot extra ordinarie tjänster med förordnande t. v. för högst sex år. 

Skolöverstyrelsen har i skrivelse den 6 oktober 1971 framlagt förslag 
till utbildning av lärare i vissa yrkesinriktade ämnen i gymnasieskolan 
bl. a. påbyggnadsutbildning för vissa lärare inom vårdområdet. De totala 
kostnaderna, inklusive reseersättning och ersättning till kursdeltagare 

beräknas till 3 189 000 kr. för budgetåret 1972/73. 
I skrivelse den 12 oktober 1971 har skolöverstyrelsen anmält alt man 

på grund av överföring av arbetsuppgifter från lärarhögskolorna till 
skolöverstyrelse.ns redovisningscentral och vissa rationaliseringar i sam
band härmed kan göra en besparing av 166 100 kr. på detta anslag. 

Föredraganden 

Fortbildningen bör bidra till att förbättra arbetet i skolan och göra 
det mer stimulerande. En viktig del av fortbildningen är den som varje 
arbetstagare själv bedriver i form av kontinuerliga studier. Den fortbild
ning som samhället organiserar bör bl. a. ge möjlighet att till berörda 
myndigheter på lokal och central nivå förmedla personalens erfaren

heter och förslag om hur skolarbetet praktiskt kan utformas för att för
verkliga läroplanernas mål. I de mål och riktlinjer för lärarutbildningen 

som fastställts av Kungl. Maj:t den 29 juni 1970 framhålls att läraren 
aktivt skall medverka till att utveckla elevernas förmåga att tänka kri
tiskt och självständigt och att motsvarande krav på allsidig redovisning 
av fakta och värderingar och träning i kritisk analys måste stiillas på 

lärarutbildningen. Detta gäller även fortbildning av lärare och annan 

skolpersonal. 
Fortbildningsvcrksamhcten har expanderat kraftigt under senare år. 

Statens andel av kostnaderna uppgår f. n. under detta anslag till ca 36 
milj. kr. För budgetåret 1971172 har en tillfällig kraftig expansion av 
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verksamheten skett för att bl. a. möta behoven ifråga om den särskilda 
fortbildning i engelska av lärare i klass på lågstadiet. Härför utnyttjas 
reservationsmedel. Skolöverstyrelsen bör i det pågående utredningsar
betet om fortbildningen undersöka möjligheter till besparingar genom 
en effektiv organisation. Jag finner det angeläget att fortbildningsverk
samheten kontinuerligt utvärderas och utvärderingen läggs till grund 

för konkreta förändringar. Jag anser också att olika modeller för fort
bildning bör prövas. Hur lärare och annan personal upplever och ut
nyttjar fortbildningen hänger nära samman med attityderna till arbets
förhållandena i skolan överhuvudtaget. Det är därför naturligt att skol
överstyrelsen i arbetet med utvärdering av fortbildningen håller kon
takt med utredningen om skolans inre arbete. Jag vill i detta samman
hang erinra om vad departementschefen anfört under anslaget Peda
gogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet. 

Från lärarnas sida har man i olika sammanhang betonat svårigheterna 
att konkret förverkliga läroplanernas övergripande mål i skolarbetet. 

Större delen av de fortbildningskurser som erbjuds under ferietid utgörs 
f. n. av ämnesfördjupning. Det finns anledning att i betydligt större 

omfattning genomföra fortbildningskurser som huvudsakligen tar upp 
problemställningar med anknytning till hur läroplanens övergripande 
mål kan tillämpas i undervisningen. Detta görs ofta med fördel i kon
kret anknytning till ämnesmetodiken för olika ämnen och stadier. En 
omdisponering av medlen för feriekursverksamhet och studiematerial
framställning i detta syfte förutsätter dock en omfattande planering. 
Jag räknar därför med att den kan komma till stånd först under budget

året 1973/74. Redan för budgetåret 1972/73 bör dock i görligaste mån 
tyngdpunkten förskjutas. 

I planeringen av kursverksamheten för år 1972 ägnar skolö\'erstyrelsen 
särskild uppmärksamhet åt bl. a. handikappområden, elevvården, under
presterande elevers situation, invandrarproblemen, studie- och yrkcs
orientering, internationalisering samt personlighets- och utvecklingspsy
kologi. Även inom fortbildningen av lärarutbildare kommer tyngdpunk
ten att läggas på motsvarande delvis ämnesövergripande frågor. Även 
jag anser att dessa områden bör prioriteras. Jag vill i detta sammanhaRg 
understryka att könsrollsfrågan bör ägnas speciell uppmärksamhet, sär
skilt i fortbildningen av skolledare och lärarutbildare. Frågan om objek

tivitet i undervisningen har aktualiserats i olika sammanhang under det 
gångna året. Eftersom det är angeläget att kontroversiella frågor kon

tinuerligt belyses i undervisningen, bör fortbildningen i större utsträck
ning än nu behandla de problem som sammanhänger med objektivitets

kravet. 
Med anledning av gymnasieskolreformen (prop. 1968: 140, SU 

1968: 195, rskr 1968: 404) krävs fortbildning av lärare i vissa yrkesinrik
tade ämnen. Denna fortbildning bör prioriteras högt. För budgetåren 
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1968/72 har sammanlagt 9,3 milj. kr. anvisats för detta ändamål. För 
budgetåret 1972/73 beräknar jag ytterligare 3,3 milj. kr. för verksam
heten. Jag vill i detta sammanhang erinra om vad departementschefen 
anfört under anslaget Bidrag till driften av gymnasieskolor vid behand
lingen av yrkesutbildn ingsberedningens sista be fän kan de. 

Läkare kan i allt mindre antal engageras inom vånlutbildningen i 
gymnasieskolan och vid sjuksköterskeskolorna. Jag har bl. a. mot denna 

bakgrund inte något att erinra mot att fortbildning för vissa lärare an
ordnas inom områdena anatomi, fysiologi och mikrobiologi i enlighet 
med överstyrelsens förslag. För budgetåret 1972/73 beräknar jag medels
behovet för undervisningen till ca 900 000 kr. Frågan om de studiesociala 
förmånerna bereds f. n. inom utbildningsdepartementet. 

Med anledning av revideringen av grundskolans läroplan (prop. 

1968: 129, SU 1968: 179, 1968: 201, 2LU 1968: 71, rskr 1968: 366, 
1968: 378) krävs bl. a. särskilda fortbildningsåtgärder för att utbilda 
lärare i teknik och ekonomi på grundskolans högstadium och i engelska 
på grundskolans lågstadium. För fortbildning i teknik och ekonomi har 
för budgetåren 1970/72 anvisats sammanlagt 2,7 milj. kr. För budgetåret 
J 972/73 beräknar jag 1,3 milj. kr. för detta ändamål. Skolöverstyrelsen 

har beräknat att de sammanlagda kostnaderna för fortbildningen i 
engelska av lärare för kla~s pfr lågstadiet under budgetåren 1969/72 
uppgår till ca 10,5 milj. kr. Betydligt fler lärare iin beräknat har visat 
sig intresserade av fortbildningen. För budgetåret 1972/73 r~iknar jag 
med en viss ökning av medlen för denna fortbildning. 

I likhet med skolö\·erstyrelsen anser jag att fortbildningen av lärar
utbildare är väsentlig. Jag avser att senare återkomma till Kungl. Maj:t 
beträffande förslaget om en lärarutbildarvecka. 

Fortbildning av lärnre med an!edning av reviderad läroplan för gym
nasieskolan bör ske inom ramen för anslaget (10). Med hiinvisning till 
vad departementschefen anfört under anslaget Bidrag till driften av 
gymnasieskolor beriiknar jag inte medel för fortbildning av lärare inom 

f ritidsledaru tbildn ingen. 

Under innevarande budgct<ir omfattar fortbildningskonsulentorganisa

tionen 243 konsulenttjänster till en kostnad av ca 10,3 milj. kr. Bl. a. 
med hänsyn till länsskolnämndsutredningens arbete är jag inte beredd 
att nu förorda en fortsatt utbyggnad av organisationen. Förslaget om 

extra ordinarie anställning av fortbildningsledare vid länsskolnämnderna 
och biträdande fortbildningslcdare vid lärarhögskolorna kan jag inte 

tillstyrka. 

Jag förordar att bidrag till stiftelsen Svenska Dalcroze-scminariets 

verksamhet i fortsättningen beviljas från anslaget Bidrag till särskilda 
kulturella ändamål. En överföring av 35 000 kr. bör därför ske från 

fortbildningsanslagct till detta anslag. 
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Med hänvisning till vad jag här anfört räknar jag med ett mcdels

behov för budgetåret 1972/73 av 39 453 000 kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Lärares fortbildning m. m. för budgetåret l 9i2/73 anvisa 

ett reservationsanslag av 39 453 000. 

F 16. Bidrag till Ericastiftelsen 

1970 /71 Utgift 

1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

643 839 

640000 
742 000 

Bidrag till Ericastiftelsen utgår, enligt överenskommelse med Stock

holms kommun, från statens sida med ca 45 % och från kommunens 

sida med ca 55 % av stiftelsens kostnader enligt fastst:illd stat. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen föreslår en höjning av statens andel av bidraget 

med ca 151 000 kr. varav 101 700 kr. för löneomräkning. För en ny 

kurs med inriktning huvudsakligen på gruppsykologiska och miljötera

peutiska moment beräknar skolöverstyrelsen 14 700 kr. För en och en 

halv tjänst som städerska, en ökning av antalet deltagare i den barn

och ungdomspsykoterapeutiska utbildningen, anordnande av handledar

kurs, dubblering av kursen i personlighetsdiagnostik, ökade utgifter för 

telefon och porto m. m. beräknar skolöverstyrelsen 34 600 kr. 

Skolöverstyrelsens anslagsframställning beträffande Ericastiftelsen har 

remitterats till Stockholms kommun. Stockholms kammarkontor har i 
skrivelse den 14 december 1971 meddelat att drätselniimnden beslutat 
föreslå kommunstyrelsen att meddela att kommunen i fortsättningen 

inte kommer att bestrida kostnader för stiftelsen. Förhandlingar om 
överförande av Stockholms kommuns bidrag till Stockholms liins lands
ting pågår, men någon överenskommelse har ännu inte triiffats. 

Föredraganden 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att, under förutsättning att Stockholms kommun eller Stock

holms läns landstingskommun bidrar till verksamheten i an

given omfattning, till Bidrag till Ericastif te/sen för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 742 000 kr. 
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G VUXENUTBILDNING 

Föredraganden 

Vissa förslag på vuxenutbildningens område är avsedda att senare i 

vår presenteras i en särskild proposition. Som en följd härav anges i 
årets statsverksproposition vissa anslag med preliminära belopp, näm
ligen Bidrag till driften av kommunala skolor för vuxna, Bidrag till 
studiecirkelverksamhet samt Bidrag till studieförbund. 

Vid 1967, 1970 och 1971 års riksdagar har fattats beslut som utgjort 
betydelsefulla etapper i utvecklingen på vuxenutbildningens område. 
Startpunkten för de senaste årens satsningar är 1967 års reform, som 
bl. a. innebar kostnadsfria studier för vuxna enligt läroplanen för grund

skolans högstadium och gymnasieskolan inom den kommunala vuxen
utbildningen, förstärkta resurser för folkbildningen samt tillsättandet av 
TRU-kommittcn. 

År 1970 inriktades åtgärderna särskilt på personer med kort och brist
fällig utbildning. Studieförbunden erhöll ökade statsbidrag. En differen

tiering av stödet till studiecirklarna genomfördes så att högre statsbidrag 
numera utgår till vissa prioriterade ämnen. Dessutom infördes statligt 
stöd till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhct samt vissa 
förbättringar av stödet till den kommunala vuxenutbildningen, speciellt 
på grundskolans högstadium. Även förra årets vuxenutbildningsreform 
innebar en prioritering av de utbildningsmässigt mest missgynnade grup
perna. 

De hittills gjorda insatserna har medfört en betydande stimulans för 
vuxenutbildningen. Läsåret 1970/71 var bruttoantalet deltagare i studic
cirkelverksamheten ca 1,7 milj. och antalet studiecirkeltimmar ca 4,5 
milj., av vilka 1,2 milj. timmar avsåg s. k. prioriterade studiecirklar. 
Även den kommunala vuxenutbildningen har expanderat kraftigt och 

antalet elever uppgick under läsåret 1970/71 till ca 166 000. Dessutom 
tar folkhögskolorna emot allt fler studerande. 

Inom den kommunala vuxenutbildningen har 23 särskilda skolenheter 

inrättats på orter där vuxenutbildningen har nått en särskilt stor om
fattning. I slutet av läsåret 1970/71 anordnades kommunal vuxenutbiltl

ning i 323 av landets 464 kommuner. 
TRU:s vuxenutbildningsprogram i radio och tv har ökat. Vuxenut

bildning sänds nu i båda tv-kanalerna och i ljudradion. Bl. a. disponerar 
TRU sändningstid för ett utbildningsblock på kvällstid i tv 2. Särskild 
uppmärksamhet ägnas också vuxenutbildningen i 1969 års radioutretl
ning som utreder frågan om ökat sändningsutrymme i ljudradion för 

utbildnings- och informationsändamål. 
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Kungl. l\faj:t har drn 30 december 1971 bemyndig:.lt mig ati tillkalla 

en kommitte med uppgift att leda den fortsatta försöksverksamheten 

med radio- och tv-utbildningen med huvudsaklig inriktning pi vuxen

utbildning och förskola. 

Efter beslut av 1969 års riksdag (prop. 1969: 52, SU 1969: 112, rskr 

1969: 290) anordnas vid lärarhögskolan i Linköping fr. o. m. vartermi

nen 1970 en särskild praktisk-pedagogisk utbildning om två terminer av 

lärare för i första hand folkhögskolan. Intagningskapacitetcn för denna 

särskilda utbildning är 30 studerande per termin. Vidare anordRas 

fr. o. m. vårterminen 1971 en praktisk-pedagogisk utbildning vid lärar

högskolan i Stockholm som är särskilt avpassad för den statliga och 

kommunala vuxenutbildningen. Intagningskapaciteten är 25 studerande 

per termin. 

Inom ramen för skolöverstyrelsens s. k. LIV-projekt studeras frågan 

om läroplansanpassning och läromedelsutveckling för vuxna. Härigenom 

skall man bl. a. försöka skapa pedagogiska förutsättningar för en pro

duktion av lämpliga läromedel för vuxenstuderande. 

Tidigare har vuxenutbildningsfrågorna handlagts på en rad olika en

heter inom skolöverstyrelsen. Fr. o. m. den 1 juli 1972 föreslås att en 

särskild enhet för vuxenutbildning inriittas, vilket hör kunna få en stor 

betydelse för bl. a. vuxenundervisningens pedagogiska utveckling. 

Trots satsningarna på vuxenutbildningen har det visat sig svårt att na 

dem som har den mest bristfälliga utbildningen. För att finna lösningar 

på detta problem tillsattes kommitten för försöksverksamhet med vuxen

utbildning (FöVUX). Kommitten har till uppgift att genom flexibla stu

dieformer och olika slags studiestimulerande åtgärder försöka nå de 

vuxna som har kort och bristfällig utbildning och som av sociala, psyko
logiska och geografiska skäl nu inte deltar i vuxenutbildning. Verksam

heten bedrivs i form av studiecirklar, dit deltagare rekryteras genom 

uppsökande verksamhet. Kommitten kommer inom kort att i ett betän

kande redovisa erfarenheterna från det första försöksåret. Verksamheten 

avses fortsätta även under budgetåret 1972/73. 

En viktig fråga för de vuxenstuderande är studiefinansieringen, som 

utreds av kommitten för studiestöd åt vuxna (SVUX). Kommitten har 

nyligen publicerat en debattskrift, som tar upp olika aktuella frågor 

kring vuxenutbildningen och s1irskilt kring de framtida formerna för 

de vuxnas studiefinansiering. Ett krav som man enligt SVUX måste 

ställa på ett nytt studiefinansieringssystem ~ir att det skall kunna byggas 

upp successivt, eftersom tillgängliga resurser för ändamålet mäste antas 

vara minst under ett inledningssketle. En grundläggande fråga för kon

struktionen är om stödet skall vara enhetligt, behovsprövat eller ut

göra ersättning för inkomstbortfall. Utöver denna m:!r principiella dis

kussion redovisar kommitten olika förslag till system för vuxnas stu

diefinansiering. En metod är successiva förändringar av studiemedels-
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systemet som gör detta ändamålsenligt för de vuxna. En annan möjlig
het är att konstruera ett system som liknar en utbildningsförsäkring. 
Andra lösningar som SVUX tar upp är studielön, betald ledighet för 
studier samt vidgad rätt till utbildningsbidrag. I debattskriften diskute
ras de olika förslagen till studiefinansicringssystem med utgångspunkt 
från att det är begränsade resurser som står till utbildningssektorns för

fogande och att det därför är nödvändigt att prioritera utbildning för de 
kortutbildade vuxna. 

Vidare har pedagogikutredningen i ett betänkande behandlat vissa 
vuxenpedagogiska frågor. Dessutom sammanhänger vuxenutbildningen 

med frågan om återkommande utbildning som behandlas av 1968 års 
utbildningsutrcdning (U 68). 

För vuxenutbildningen har budgetåret 1971/72 anvisats 437,2 milj. kr. 
För budgetåret 1972/73 beräknas utgifterna för detta ändamål öka med 
86 milj. kr. till 523,2 milj. kr. 

G 1. Viss utbildning via radio och television m. m. 

1970/71 Utgiftt 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

38 843 488 

42 750000 
43 250000 

Reservation 1 3 182 

1 Anslaget Viss utbildning via radio och television m. m. samt del av anslaget 
Ersättning för viss rundradioverksamhet 

Från anslaget bekostas utgifter för den försöksverksamhet med pro
duktion av undervisningsprogram m. m. för radio och television, som 
sedan budgetåret 1967 /68 handhas av kommitten för tv och radio i 
utbildningen (TR U). 

Vidare ersätts kostnader för skolprogramverksamheten vid Sveriges 
Radio. Skolprogramverksamheten handhas inom Sveriges Radio av en 
särskild enhet, utbildningsprogramenheten, som förutom skolprogram
men även ombesörjer den inom Sveriges Radio producerade vuxenun
dervisningen i ljudradio och tv. Denna senare verksamhet finansieras 

av avgiftsmedel. 
I proposition angående omlokalisering av viss statlig verksamhet 

(prop. 1971: 29) föreslog Kungl. Maj:t omlokalisering till Norrköping av 
TRU-kommittens pro<luktionsenhet och delar av Sveriges Radios utbild
ningsenhet. Riksdagen uttalade (InU 1971: 15, rskr 1971: 196) att frågan 

om möjligheten att förHigga verksamheten till Umeå borde bli föremål 
för ytterligare utredning och att även andra lokaliseringsalternativ borde 

kunna övervägas. 
Kungl. Maj:t har den 16 september 1971 uppdragit åt delegationen 

för lokalisering av statlig verksamhet att mot bakgrund av riksdagens 
uttalanden på nytt överväga och framlägga förslag till lokalisering av 
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TRU-kommittens produktionsenhet och delar av Sveriges Radios utbild
ningsenhet. 

T R V-kommit tt!n 

Kungl. Maj:t har den 28 oktober 1971 fastställt TRU-kommittens 
produktionsplan för innevarande budgetår. Enligt planen skall TRU 

under året producera ca 350 tv-program och ca 220 radio-program, var
till kommer viss produktion av annat studiematerial, bl. a. ca 8 000 sidor 
tryckt material. Verksamheten bedrivs inom sex sektorer, nämligen för
skola, gymnasieskola och arbetsmarknadsutbildning, samhällsvetenskap, 
medicin, teknik-naturvc:tenskap och vuxenutbildning. 

Försöksverksamheten inom förskolesektorn har nu lett så långt att 
etersändningar av tv-program börjat hösten 1971. Vuxenutbildningspro
gram sänds i båda tv-kanalerna och i ljudradion. Kommitten disponerar 
bl. a. sändningstid för ett utbildningsblock på kvällstid i tv 2. Produk
tionen för skolsektorn ingår i den försöksvcrksamhet som pågår vid 

vissa skolenheter och omskolningscentra och som avses kulminera under 
läsåret 1973/74 med ett samlat försök. Under innevarande budgetår 
kommer produktionen inom sektorerna för samhällsvetenskap och medi
cin att vara mycket begränsad. Vissa ändringar i produktionsuppdraget 
för högskolcnheten i Linköping har beslutats av univcrsitctskanslers
ämbetet pä förslag av kommitten. 

TRU-kommittcn föreslår att anslagspostcn för kommittens försöks
verksamhet förs upp tned 30 750 000 kr. för budget;\ret 197'2/73, vilket 
inneb~ir en ökning med 12 460 000 kr. i förhållande till innevarande 
budgetår. 

Produktion m. m. 
Inredning, utrustning 
Utprövning m. m. 
Speciella försök 
Anskaffning av mobil förg-

tv-enhet 
Ersättning till televerket för 

distributionskostnader 

Total medclsförbrukning 

./. Inflytande medel 

Anslag/ Anslagsbehov 
Anslagsför~indring 

I. Produktion m. m. 

1971/72 

14 125 000 
600 000 
850 000 

3 600 000 

19175 000 

885 000 

18 290 000 

Beräknat medelsbehov 1972/73 

TRU-kommitten Föredraganden 

18 970 000 

} 1300000 15 960 000 900 000 
1250000 

5 500 000 

3 430 000 3 430 000 

31350 000 19 390 000 

600 000 600 000 

30 750 000 18 790 000 
+12460 000 +500 000 

Kommitten räknar med en viss ökning av produktionsvolymen jämfört 

med innevarande budgetår. 
a) Löne- och prisomräkning m. m. 963 000 kr. 
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b) Förstärkning av nuvarande organisation ( +306 000 kr.). 
c) ökade gemensamma omkostnader ( +85 000 kr.). 

d) ökad produktionsvolym ( +3 635 000 kr.). 
e) Minskade inkomster på grund av ojämnhet i inflytande medel 

(-285 000 kr.). 

2. Inredning och utrustning 

Beräknad återanskaffning ( +700 000 kr.). 

3. Utprövning m. m. 

Kommitten räknar med oförändrad volym för utprövning av produk
tionen. 

4. Speciella försök 

a) Information och inskolning av lärare inför det samlade försöket 
budgetåret 1973/74 inom sektorn för gymnasial utbildning ( +300 000 
kr.). 

b) Väntade uppgifter i anslutning till försöksverksamhet föreslagen av 
U 68 (+300000 kr.). 

c) Läromedclsinsatser för handikappade ( +300 000 kr.). 
d) Försöksverksamhct med regionalt kontaktnät för vuxenutbildningen 

( + 350 000 kr.). 

5. Mobil färg-tv-enhet 

TRU-kommitten föreslår ånyo att en mobil färg-t'.·-enhet anskaffas 
för användning främst inom vårdsektorns utbildning samt för statio
närt bruk vid produktion av förskole- och vuxenutbildningsprogram 
(+5 500 000 kr.). 

6. Ersättning till televerket för distribution av program 

Sändningsvolymen för budgetåret 1971 /72 beräknas ej uppnå den 
tidigare beräknade volymen. Trots en viss ökning av sändningsvolymen 

för förskoleprogram och vuxenundervisning och en av televerket avise
rad höjning av crsättningsbeloppet beräknas därför ersättningen till 

televerket för distribution av program kunna minskas (-170 000 kr.). 

Sveriges Radio 

För budgetåret 1971 /72 beräknas sändningstiden för skolprogrammen 
uppgå till totalt 742 timmar, varav 408 timmar i ljudradio och 334 tim

mar television. 
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a) Sveriges Radios kostnader 
b) Televerkets kostnader 

197l/i2 

18 920 000 
5 540 000 

24 460 000 

Beriiknad iin<lring 1972/?J 

Sveriges Radio 

+3 818 000 
+2 749 000 

+6567 000 

Föredraganden 

of. 
of. 

of. 

I. Allmänna kostnadsstegringar för produktion och distribution av 

skolprogram ( -i-2 060 600 kr.). 

2. Utöver verksamheten under innevarande budgetår föreslås medel 

för bl. a. kurser i engelska för årskurs 3, ökad reprisering, utveckling 

av läromedel för gymnasieskolans tvMiriga linjer, åtgärder för att utvidga 

användningen av tv i årskurserna 3, 6 och 9, program för vissa minori

tetsgrupper, insatser för lärarnas fortbildning, påbörjnndet av en utbygg

nad av en regional skolradio samt inrättandet av vissa tjänster 

( +4 506 400 kr.). 

TRU-kommittcns betänkande 

Inledning 

Genom beslut den 24 februari 1967 bemyndigade Kungl. Maj:t chefen 

för dåvarande ecklesiastikdepartementet, statsr~1dct l::denman, att till

kalla sakkunniga för att utreda frugan om användningen av radio och 

television i utbildningsväscndct samt för att leda f0rsöksverksamhet inom 

detta område (TRU-kommi!tcn). Kommitten har den 2 maj 1971 avläm

nat betänkandet Produktionsresurser för tv och radio i utbildningen 
(SOU 1971: 36).1 

TRU-kommitten fick i uppdrag att bedriva försöksverksamhet med 

radio och television inom vissa sektorer av utbildningsväsendet, samt 

komma in med förslag till lösning av de olika principiella och organisa

toriska problem som är förknippade med ökad användning av radio och 

television p<'t. utbildningsomr<'tdet. Försöksvcrksamhetcn skulle omfatta 

s[1väl material, avsett r.tt distribueras och användas i bandad form, som 

etersända program, avsedda att i första hand tas emot i hemmet. De 

sektorer som angavs var gymnasieskolan, den högre tekniska utbild

ningen i anslutning till produktion av »tv-lektionei>> för tekniska hög

skolenheten i Linköping, de samhällsvetenskapliga fakulteterna och 

vuxenutbildningen. Gencm senare beslut av Kungl. I\faj:t har försöks

\·erksamhcten utvidgats till att omfatta också användandet av tv i den 

' Ledamöter vid tiden för avlämnandet av betänkandet var landshövdingen 
Ragnar Edcnman, ordförande, universitetslektorn Lars-Gunnar Halmström, 
programdirektörcn Rolf Lundgren, byrådircktören Stig Lundgren, general
direktören Jonas Orring, sekreteraren Henry Persson samt departementsrådet 
Ragnar Sohlman. 
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medicinska utbildningen och produktion av förskoleprogram radio 
och tv. 

De sakkunniga fick vidare i uppdrag att leda planering och produk
tion av program för hela försöksverksamhetcn. För detta ändamål har 
kommitten erhållit särskilda anslag över riksstatcn, hittills sammanlagt 
45,6 milj. kr. Den fast anställda personalen vid enheten uppgår till ca 
140 personer. Härtill kommer ett stort antal tillfälligt engagerade exper
ter, programmedverkande osv. 

Kommitten avser att senare överlämna ett andra betänkande med bl. a. 

en utförligare redovisning av de pedagogiska och organisatoriska erfaren
heterna från försöks,·erksamheten. 

Försöksverksamhet 

Verksamheten inom TRU:s sektor för gymnasiala skolformer och ar
betsmarknadsutbildning (TRUAS) har hittills omfattat 14 projekt. Inom 
universitets- och högskolesektorn fördelar sig de 19 utvecklade projekten 
på samhällsvetenskap, medicin och teknik-naturvetenskap. Tv och radio
inslagen har på dessa områden varit fämligen begränsade. Inom den 

eterdistribuerade vuxenundervisningen har inriktningen av utbudet änd
rats från kompetensinriktade kurser till kurser av mer allmän karaktär. 

Vad gäller behovet av tv och radio i undervisningen har TRU-kom
mitten kommit fram till att såväl förskoleverksamhet som vuxenutbild
ning har ett stort behov av produktionsresurser och sändningsutrymme. 
Inom det reguljära skolväsendet räknar TRU-kommitten med en succes
siv nedskärning av eterdistributionen till förmån för en ökad produk
tion av läromedelspaket med radio- och tv-inslag i bandad form. Kom
mitten redogör för Sveriges Radios skolprogramverksamhet, som är av
talsreglerad med skolöverstyrelsen och finansieras av skattemedel. Liis
året 1970/71 sändes 1 727 skolradioprogram och 394 skoltv-program. 
Sveriges Radio inriktar i allt högre grad sin verksamhet på produktion 
av större läromedclsenheter, som avser att inom ett eller flera ämnen 
täcka stadier, årskurser eller kursmoment. 

TRU-kommittfo anser nu att en fastare organisation för hela produk

tionsverksamheten är nödvändig. 

Efter övervägande a\' olika alternativ till organisationsform har kom
mitten kommit fram till att den anslagsfinansierade delen av utbildnings

programenheten vid Sveriges Radio (SR/UTB) och TRU bör samman
läggas till en helstatlig enhet, som skall fortsätta den pågående verk
samheten, i stort sett efter samma riktlinjer som nu. Den nya enheten 
bör bli ett från SR fristående företag, med egna tekniska resurser. En

ligt förslaget bör enhetens huvuduppgift vara framställning av läromedel 
för den eterdistribuerade undervisningen, men den skall även kunna 
motta beställningar från myndigheter, läromedelsförlag m. fl. 
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Produktionen bör finansieras genom statsanslag. TRU-kommitten har 
funnit, att stiftelse är den lämpligaste företagsformen för den nya en
heten. Motivet härför är att kommitten klart velat skilja enhetens stats
finansierade verksamhet från statlig självbärande affärsverksamhet. 

I betänkandet föreslås dessutom att en vuxenutbildningskommitte 

knytes till den föreslagna enheten. Beträffande förskoleverksamheten an

ser kommitten att det bör ankomma på barnstugeutredningen att föreslå 
en motsvarande kommittc för detta område. Kommitten räknar med 
att kostnaderna för den nya enheten budgetåret 1972/73 kommer att 

uppgå till 61,5 milj. kr. 

Reservationer 

Reservation har avgetts av ledamöterna Rolf Lundgren och Jonas 
Orring. Orring föreslår i sin reservation, att SR/UTB:s och TRU:s nuva
rande resurser, i avvaktan på resultat från U 68, läromedelsutredningen 
och 1969 års radioutredning, inordnas i SR:s organisation. Även Lund
gren förordar att den sammanslagna enheten förs till SR. 

Remissyttranden 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av skolöverst_1·

relsen (Sö) - efter hörande av ett begränsat antal Hinsskolnämnder, 
skolstyrelser och lärarutbildningsanstalter -, universitetskanslersämbe

tet (UKÅ) - efter hörande av vederbörande universitet och högskolor 
-, socialstyre/sen, televerket, statskontoret, riksrevisionsrerket (RRV ), 

arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), utredningen om enhetlig reglering i 

grundlag av yttrandefriheten i massmedier m. m., nordiska kommitten 

för översyn av den upphovsrättsliga lagstiftningen, handikapplltredning

en, 1968 års barnstugewredning, läromedelsllfredningen, 1969 års radio

utredning (RUT 69), kommitten för försöksverksamhet med vuxenw

bildning (FÖVUX) och radionämnden. 

Vidare har yttranden avgetts av Sveriges Radio AB, Svenska kom

munförbundet, Svenska landstingsförbundet, Landsorganisationen i Sve

rige (LO), Tjänstemännens centra/organisation (TCO). Si•enska arbets

givareföreningen (SAF), Sveriges industriförbund, Statsföretag AB 

- efter hörande av Svenska utbildningsförslaget Liber AB och Sveriges 
TV-kassett AB -, Arbetarnas bildningsförbund (ABF), Frikyrkliga 

studieförbundet, länsbildningsförbundet i Gävleborgs län, Medborgar

sko/an, Studieförbundet Vuxensko/an, Sveriges kyrkliga studieförbwzd, 

Tjänstemännens bildningsverksamhet (TBV), Sveriges förenade student

kårer (SFS), Sveriges elevers centralorganisation (SECO ), Elevförbundet 

TLE, Sveriges folkhögskolelevers förbund (SFEF), Vuxenstuderandes 

riksorganisation (V RO). Centerns ungdomsförbund, Moderata ungdoms

förbundet, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU). Brev

sko/an och Hermods. 
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Dessutom har skrivelser inkommit frun skoldirektionen i Stockholm, 

skolstyrelsen i Uppsala, personalen vid TRU och SR/UTB, Sveriges 

författarförbund och Föreningen Svenska skolproducenter. 

Följande remissinstanser tillstyrker TRU-majoritetens förslag om in
rättandet av en särskild enhet för utbildning via radio och tv utanför 
Sveriges Radio nämligen, AMS, Svenska landstingsförbundet, LO, ABF, 

SSU, TLE, SFEF och VRO. FÖVUX tar inte ställning till hur radio 
och tv skall användas inom förskolan, ungdomsskolan och högskolan. 
FÖVUX anser däremot det vara synnerligen angeläget att en permanent 
produktionscnhet för vuxenutbildningsprogram snarast tillskapas. 

Flera remissinstanscr påpekar just behovet av ökade vuxenutbildnings
möjligheter. Enligt LO finns det flera skäl att låta eterförmedlad under

visning inrikta sig på de kortutbildade grupperna. En sådan undervisning 
kan verka på olika sätt, dels som ett led i den uppsökande verksam
heten, dels som självständig och individuell utbildningsform, dels i kom
bination med folkbildningens studiecirklar och den kommunala vuxen

utbildningen. 

Svenska landstingsförbundet anser att den sammanslagna enheten bör 
organiseras på ett sådant sätt att den fungerar självständigt och lokalise

ras i nära anslutning till Sveriges Radios distriktsorganisation för till
godogörandet av de naturliga samordningsmöjligheter som finns. 

SSU påpekar att det under de senaste åren har skett en mycket snabb 
utveckling på läromedelsområdct. Nya läromedelsmcdia har tillkommit. 
Det är enligt SSU ofta de stora internationella elektronikbolagen som 
står bakom denna utveckling. För dessa företag representerar läromed
len en marginell marknad. Företagens insatser på denna marknad be
stäms mera av interna koncernintressen än av hänsyn till utbildnings
politiska målsättningar. Det finns en uppenbar risk att den tekniska ut
vecklingen på läromcdelsområdct mer blir anpassad till företagsintressen 
än till skolans målsättningar. SSU anser att den tekniska utvecklingen 
måste utnyttjas av samhället för att underlätta för skolan att uppnå sina 
mål. Slutmålet bör enligt SSU vara att sammanföra den nya enheten för 
band- och eterburen produktion med Utbildningsförlagets resurser i 

samma, icke-kommersiellt drivna samhällsföretag. 

Flera instanser har förordat en provisorisk lösning inom SR:s ram, 
t. ex. Sö, UKÅ·, RUT 69, Svenska kommunförbundet, Utbildningsför

laget, SAF, Industriförbundet, Medborgarsko/an, SFS, SECO, Centerns 

ungdomsförbund, Moderata ungdoms/ örbundet och Hermods. 

Sö hävdar att det är principiellt felaktigt att först besluta om en pro
duktionsorganisation, innan man analyserat, utrett och tagit ställning 

till målet för den avsedda verksamheten. 
Andra remissinstanser har föreslagit att försöksverksamheten skall 

fortsätta t. v. Bland dessa märks RRV, socialstyre/sen, Sveriges Radio, 
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TCO, TBV, Frikyrkliga swdieförbundet och Föreningen Svenska sko/

producenter. 

RRV finner det svårt att ta ställning till TRU:s delförslag innan ut
redningsuppdraget fullgjorts i sin helhet. Utformningen av organisatio
nen måste bli beroende av den målsättning och inriktning som skall gälla 
för radio- och tv-verksamheten inom utbildningen. 

RR V anger dock vissa allmänna synpunkter på hur verksamheten på 
sikt bör organiseras. RR V finner förslaget om en fristående enhet utan
för SR i princip riktigt. Det ingår enligt RR V inte i SR:s primära upp

gifter att bedriva utbildningsverksamhet. 
Sveriges Radio understryker att det förhållandet att företaget i sitt 

yttrande anfört vissa kritiska synpunkter på betänkandet och framhållit 
angelägenheten av att etersända utbildningsprogram i realiteten följer 
samma regler, som gäller för rundradion i övrigt, inte innebär att SR 

anser att företaget framgent skall handha den anslagsfinansierade ut
bildningsverksamheten. SR kan väl tänka sig att det vid de fortsatta ut
redningarna och övervägandena kan komma att visa sig att produktio
nen av dessa ej bör åvila SR. 

I några remissyttranden finns andra förslag till lösningar. Sratskonto

rets förslag går i huvudsak ut på att beställarfunktionen avseende eter
distribuerade läromedel, liksom vad gäller andra läromedel, kan och bör 
skiljas från uppgiften att framställa dem. Detta anser statskontorct bör 

kunna ske fastän produktionen finansieras genom direkta anslag från 
statens sida. Ett sli.rskilt tillskapat organ, benämnt rådet för utbildning 
genom radio och television, föreslås utöva beställarfunktionen för den 
anslagsfinansierade etersända läromedelsproduktionen. 

Läromedelsutredningen anser att det på sikt bör inrättas en särskild 
enhet för teknisk produktion av elektroniska Hiromedel. Denna enhet 
bör kunna utnyttjas såväl för produktion av eterdistribuerad undervis
ning som tv-kassetter och liknande, vilka i en snar framtid torde fä en 
betydande spridning. Bl. a. denna utveckling talar enligt utredningen för 
att enheten med fördel kan vara skild från Sveriges Radio. Som sam
ordningsorgan för de allmänägda Iäromcdelsförctagen bör enligt Hiro
mcdelsutredningen Statsföretag AB fungera. 

Svenska kommunförbundet finner det principiellt feh:ktigt att f. n. 
bygga upp en särskild fristående produktionsenhet, innan mera grund

läggande produktionsfrågor på läromedelsområdet lösts. Av detta skäl 
förordar styrelsen att befintliga tekniska produktionsresurser t. v. an
vänds. Under en övcrgångstid torde produktionsledningen kunna ske 
inom Sveriges Radio. Förbundet är dock medveten om de fördelar, som 
en produktionsenhet utanför Sveriges Radio på sikt kan ha. Förbundet 
framför i sitt svar tanken på ett siirskilt permanent utvecklings- och 
planeringsråd för läromedel. 

I ett par yttrande berörs särskilt den anslagsfinansicrade delen av 
SR/UTB:s verksamhet. 
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Med den dynamiska utveckling som f. n. äger rum inom tclevisions

tekniken, kan det enligt kommunförbundet i dagens läge inte vara eko

nomiskt försvarbart att bara fortsätta den hittillsvarande programverk

samheten för skolundervisningen. Det behov som finns av läromedel 
som reproducerar rörlig bild med eller utan färg, kan i de flesta fall 

tillgodoses med 16 mm film under överskådlig tid. Rent allmänt syns 

ringa hänsyn tas till konsumentledets förmåga att insätta nya tekniker 

i undervisningen och det behov av långtidsplanering som finns i alla 

kommuner. 

Utbild11ingsförlaget ifrågasätter med tanke pä den stabilitet - såväl 

organisatoriskt som personellt -- som nu nåtts inom ungdomsskolan om 

det i dag finns motiv för staten att genom direkta produktionsanslag be

driva en läromedelsutgivning i ~imnen eller ämnesområden <lär det inte 
föreligger någon läromedelsbrist och där förutsättningar finns för en 

vanlig kommersiell förlagsutgivning. Det finns diirför sLil ~om talar för 

en omprövning av SR/UTB:s nuvarande inriktning, ocks;l med hänsyns

tagande till Utbildningsförlagets tillkomst. 

Föredraganden 

Jag har i det föregående redogjort för TRU-kommittcns betänkande 

och för remissyttrandena. Remissinstanserna har i stort sett anslutit sig 

till tanken på fortsatt utnyttjande av radio och television för undervis
ningsändamål. Försöksverksamheten i fråga om vuxenutbildning och 

förskola har mött det starkaste gensvaret i remissopinionen. Enligt min 
mening bör man ta fasta härpå för den framtida utvecklingen. I fråga 
om TRU-kommittens för~lag till organisationsform är remissopinionen 
starkt splittrad. Flera remissinstanser tillstyrker TRU-kommittens för

slag om inrättandet av en särskild enhet för utbildning via radio och tv 
utanför Sveriges Radio. Andra hävdar i likhet med reservanterna att 

man i avvaktan pa resultaten av arbetet i utredningar som Iäromedels
utredningen, RUT 69 och U 68, som en provisorisk lösning, borde lägga 

den sammanslagna enheten inom Sveriges Radio. Andra rcmissinstanscr 

aterigen anser att ingen sammanslagning bör äga rum nu utan att verk

samheten t. v. bör fortsätta i nuvarande. former. 

Enligt min mening bör man -- i avvaktan på bl. a. nyss nämnda ut

redningar - inte nu göra niigon förändring i nuvarande organisations

former för skolradions anslagsfinansierade del och TRU-kommittcns 

verksamhet. I likhet med bl. a. Sveriges Radio anser jag att försöks

verksamheten t.v. bör fortsätta i kommitteform enligt riktlinjer som 

jag nyligen anmält i form av direktiv till särskilda sakkunniga. 

TRU-kommitten har i uppdrag att både leda försöksverksamheten och 

utvärdera den. Kommitten avser att senare överlämna ett andra betän

kande med bl. a. en utförlig redovisning av de pedagogiska och organisa

toriska erfarenheterna frän försöksverksamheten. TRU-kommittt!n bör 
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slutföra sitt pågående arbete med utvärdering av hittillsvarande verk
samhet. Den nya kommitten har fått till uppgift att planera och leda 

en fortsatt försöksverksamhet. Denna skall främst vara inriktad på 
vuxenutbiidning inom alla utbildningsnivåer och på förskola. 

T ett senare skede kommer det att bli aktuellt att ta ställning till en 
framtida mer definitiv organisation. Den nya kommitten skall J:igga 

fram förslag hiirom. 
TRU-kommitten har som speciell uppgift att förse den tekniska ut

bildningen vid högskolenhetert i Linköping med läromedel bestående av 
bl. a. tv-inslag och tryckt material. Den nya kommitten skall med ut
gångspunkt från TRU-kommittens erfarenheter och överväganden 

skyndsamt avge förslag om organisationen i detta avseende av under
visningen vid den tekniska fakulteten vid högskolcnheten i Linköping. 
Förslaget skall utformas i samråd med universitetskanslersämbetct. 

Försöket inom gymnasieskolan och arbetsmarknadsutbildningen bör 
enligt min mening slutföras. Eftersom pågående verksamhet är nära för
bunden med skolöverstyrelsens arbete med föromedelsutveckling bör an
svaret i denna del föras över till överstyrelsen. Produktionen av program 
m. m. skall ombesörjas med utnyttjande av de produktionsresurser som 
den nya kommitten skall förfoga över. 

Jag avser att senare föreslå Kungl. Maj:t att uppdra åt den nya kom
mitten att inkomma med förslag till produktionsplan för budgetåret 
1972/73. Det är önskvärt att även Sveriges Radios utbildningsprogram
enhet, efter samråd med berörda skolmyndigheter, till Kungl. Maj:t redo
visar sin produktionsplan för budgetåret 1972/73. 

För budgetåret 1972/73 räknar jag med en total medelsförbrukning 

av 43 250 000 kr. 
Med hänvisning till sammanställningarna hemställer jag att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 
att till Viss utbildning via radio och telei·ision m. m. för budget

året 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 43 250 000 kr. 

G 2. Statliga skolor för vuxna: Utbildningskostnader 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

4243 979 

5 793 000 
5 855000 

För den riksrckryterande vuxenutbildningen finns statliga skolor i 
Norrköping och Härnösand. Vid dessa ges utbildning enligt läroplanerna 
för grundskolans högstadium, gymnasieskolans tvååriga ekonomiska, so
ciala och tekniska linjer samt tre- och fyraåriga linjer. 

Undervisningen vid statens skolor för vuxna bygger på en kombina-
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tion av muntlig undervisning under periodvis återkommande kurser vid 

skolorna och självstudier i form av brevskolstudier på hemorten (s. k. 
varvad undervisning). I enlighet med beslut av 1967 års riksdag an

ordnas vid skolan i Norrköping även enbart brevskolundervisning. Be
stämmelser om den statliga riksrekryterandc \'Uxenutbildningen har med
delats i kungörelsen (1971: 424) om kommunal och statlig vuxenutbild-
ning. 

1971/72 Ileriiknad ändring 1972/73 

Skolöver- Föredraganden 
styrelsen 

Personal 
Lärarpersonal 61 of. of. 
övrig personal 23,5 of. of. 

84,5 of. of. 
Anslag 
Lönekostnader 5 146 000 + 976 000 of. 
Sjukvård 4 000 + 1 000 + I 000 
Reseersättningar 6 000 of. of. 
Lokalkostnader 

a) Norrköping 262 000 + 31 000 +29 000 
b) Härnösand 96 000 + 16 000 +20 000 

Expenser 
a) Norrköping 160 000 + 5 000 + 6000 
b) Hiirnösand 119 000 + 10 000 + 6000 

5 793 000 +1039 000 +62 000 

Skol6verstyrelsen 

I. Löneomräkning I 026 800 kr. 
2. Inom skolöverstyrelsen pågår en Ö\'ersyn av den statliga \'Uxen

utbildningen. I avvaktan pa resultatet av denna översyn förordar över
styrelsen endast mindre utgiftsförändringar under detta anslag. 

3. överstyrelsen räknar med att den beräknade undervisningen för 
1972/73 kan bestridas inom ramen för c.!c skollcdar- och lärartjänster 
som nu finns inrättade vid skolorna i Norrköping och l-Hirnösand. 

Föredraganden 

Statens skola för vuxna i Norrköping har nu varit verksam sedan år 
1956 och skolan i Hiirnösand sedan år 1962. De båda skolorna utgör en 
viktig del av \'UXenutbildningen och är komplement till den kommunala 

vuxenutbildningen. Skolo:-na iir riksrckryterade. 
Inom skolöverstyrelsen pågår en översyn av den statliga vuxenutbild

ningens organisation m. m. Skolöverstyrelsen har i en skrivelse den 
23 september 1971 aviserat en slutlig rapport med förslag i fråga om den 
riksrekrytcrande vuxenutbildningens form och organisation på längre 
sikt. I avvaktan på detta förslag riiknar jag i likhet med skolöverstyrelsen 
med att verksamheten vid de statliga skolorna för vuxna skall pågå i 
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oförändrade former. Med hänsyn till anslagsbelastningcn beräknar jag 

att anslaget förs upp med 5 855 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 

1faj:t föreslår riksdagen 

att till Statliga skolor f6r vuxna: Utbildningskostnader för budget

aret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 5 855 000 kr. 

G 3. Statliga skolor för vuxna: Material för självstudier 

1970 /71 utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

1 473 582 

3 500000 

1 000000 

Reservation 2 826 418 

Från anslaget bestrids kostnader för material för självstudier vid de 

statliga vuxenskolorna, vid viss förlängd undervisning inom gymnasie

skolorgunisationen samt vid försöksvcrksamhct med särskild gymnasial 

utbildning i glesbygd. 

Kostnader för materiel m. m. 
Arvoden för granskning av 

material för självstudier 

1971/72 

3 412 000 

88 000 

3 500 000 

Bcrciknad ändring 1972/73 

Skolö,·cr
styrelscn 

of. 

of. 

of 

Förc<lragonden 

-2 500 000 

of. 

-2 500 009 

Skolöverstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Utbildningen vid de statliga vuxenskolorna bygger till stOi del på 

elevernas självstudier. Vid skolorna bedrivs ett viirdefullt arbete med 

granskning och sammanställning av material för dessa sjiilvstudicr. Med 

hänsyn till reservationen bör anslaget för nästa budgetflr föras upp med 
I milj. kr. 

Med hiinvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. Maj:t 
föreslår riksdagen 

att till Statliga skolor f är vuxna: Material för sjäfrstudier för 

budseHirct 1972/73 anvisa ett rcserrntionsanslag av 1 000 ()00 

kr. 

G 4. Statliga skolor för vuxna: Undervisningsmateriel m. m. 

1970/71 Utgift 

J 971 /72 Anslag 

1972/73 Förslag 

145000 

293 000 

188 000 

Reservation 158 000 
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Från anslaget bekostas materiel, böcker, utrustningskomplettering 
m. m. vid skolorna för vuxna i Norrköping och Härnösand. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Vuxenskolan i Norrköping 
Vuxenskolan i Härnösand 

Skolöverstyrelsen 

188 000 
105 000 

293 000 

Skolöver
styrelsen 

- 75 000 
- 30 000 

-105 000 

Föredraganden 

- 75 000 
- 30 000 

-105 000 

I avvaktan på resultatet av överstyrelsens översyn av organisationen 
vid de båda statliga vuxenskolorna föreslås en nedskärning av medel till 

utrustningskomplettering med 75 000 kr. vid vuxenskolan i Norrköping 
samt med 30 000 kr. vid vuxenskolan i Härnösand. 

Föredraganden 

Beträffande utgifterna för utrustning gäller att vederbörande kom
muner svarar för inköp och undcrhall av möbler och fast inredning 
medan staten bekostar inköp och underhåll av specialutrustning (jfr 
SOU 1962: 5 s. 73). För budgetåret 1972/73 beräknar jag för norrkö
pingsskolan under förevarande anslag ett belopp av 113 000 kr., varav 
60 000 kr. till utrustningskomplettering. För härnösandsskolan räknar 
jag med ett medelsbchov av 75 000 kr., varav 40 000 kr. till utrustnings

komplettering. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statliga skolor för vuxna: Undervisningsmateriel m. m. för 
budgetåret 1972/73 anvisa ett resen·ationsanslag av 188 000 kr. 

G 5. Bidrag till driften av kommunala skolor för vuxna 

Jag ämnar senare föreslå Kungl. Maj:t att för 1972 års riksdag lägga 
fram en särskild proposition angående vissa vuxenutbildningsfrågor. I 

avvaktan härpå bör i riksstatförslaget under detta anslag tas upp ett 
preliminärt berliknat belopp av 165 milj. kr. för bidrag till driften av 
de kommunala skolorna för vuxna. Med anledning av det anförda hem
ställer jag att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till 

driften av kommunala skolor för vuxna för budgetåret 1972/73 

beräkna ett förslagsanslag av 165 000 000 kr. 
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G 6. Bidrag till studiecirkelverksamhet 
G 7. Bidrag till studieförbund 

439 

Jag har under anslaget Bidrag till driften av kommunala skolor för 
vuxna anmält min avsikt att senare föreslå Kungl. Maj:t att för 1972 
års riksdag lägga fram särskild proposition angående vissa vuxcnutbild
ningsfrågor. I avvaktan härpå bör i riksstatförslaget förevarande båda 
anslag föras upp med preliminärt beräknade belopp. Jag hemställer att 
Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på siirskild proposition i ämnet, för budgetåret 
1972/73 beräkna 

l) till Bidrag till studiecirkelverksamhet ett förslagsanslag av 
165 000 000 kr., 

2) till Bidrag till swdieförbund ett anslag av 9 400 kr. 

G 8. Bidrag till driften av folkhögskolor 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
J 972/73 Förslag 

90 165 560 
108 000 000 
125 000000 

Ur anslaget utgår statsbidrag till driftkostnader för totalt I 07 folk
högskolor. Skolornas verksamhet omfattar dels vinterkurser, dels äm
neskurscr. Elevantalet vid vinterkurserna utgjorde under arbetsåret 

1970/71 ca J 4 300 och vid iimncskurserna ca 16 000. Bidrag till drift
kostnader för folkhögskolor utgår enligt kungörelsen (1966: 758) om 
statsbidrag till driftkostnader för folkhögskolor (ändrad senast 1970: 610) 
till löner m. m. åt förare och skolledare med JOO % av de faktiska 
kostnaderna, till kostnader för viss annan personal med, beroende på 
skolans storlek, 50-150 % av ett indexbundet bidragsunderlag av 
86960 kr. för budgetåret 1970/71 samt till pedagogisk utrustning m. m. 
med 50-150 % av ett bidragsunderlag om 13 000 kr. Utöver nämnda 
bidrag utgår avgiftsbidrag, dvs. bidrag till vissa avgifter enligt lagen 
(1962: 381) om allmän försäkring och förordningen (1968: 419) om all

män arbetsgivaravgift, betriiffande rektor och lärare. Efter skolöversty
relsens prövning i varje särskilt fall kan ur anslaget även utgå bidrag 
till kostnader för personlig assistans åt handikappade elever vid folk
högskolor. Ur anslaget utgår även medel till försöksverksamhet med 

ökad lärartäthet för handikappade elever. 

Skolöverstyrelsen 

1. överstyrelsens anslagsberäkningar för budgetåret 1972/73 framgår 
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av följande sammanställning i vilken jag även redovisar mina mot
svarande beräkningar. 

Justering på grund av anslagsbelastningen 
Förskott på bidrag till lönekostnaderna för 

Hirare och skolledare 
Förskott på bidrag till kostnaderna för viss 

övrig personal 
Förskott på bidrag till kostnader för peda

gogisk utrustning 
Slutreglering av bidrag till lönekostnaderna 

för lärare och skolledare 
Slutreglering av bidrag till kostnaderna för 

viss övrig personal 
Slutreglcring av bidrag till pedagogisk ut

rustning 
Avgiftsbidra~ 
Kostnader för gravt handikappade med 

ofullständig skolgång m. m. 
Kostnader för ungdoms- och fritidsledar

utbildning 
Lönekostnadspålägg m. m. 
Försöksverksamhet med musikundervisning 

Anslagsförändring 
Avnmdat 

Skolöver
styrelsen 

3 000 000 

78 000 000 

12 442 000 

2 202 000 

6 022 000 

1282000 

171 000 
10 982 000 

689 000 

1210000 
11465 000 

341 000 

127 806 000 
+ 19 806 000 

Föredraganden 

3 000 000 

77 790 000 

12 442 000 

2 202 000 

6 022 000 

1282000 

171 000 
10 982 000 

399 000 

11060000 

125 350 000 
+ 17 350 000 
+ 17 000000 

2. Skolöverstyrelsen föreslår att ytterligare tio kombinerade tjänster 
som ämneslärare och konsulent inrättas ( +210 000 kr.). 

3. överstyrelsen anser vidare att fem ämneslärartjänster för Hirare 
med specialliirarutbildning bör inrättas vid de folkhögskolor som har 
specialundervisning ( + 18 000 kr.). 

4. Folkhögskolan rekryterar i ökad utsträckning handikappade elever. 
Ytterligare grupper av handikappade behöver dock vuxenutbildning. 
överstyrelsen föreslår därför fortsatt försöksverksamhet med kurser 
för bl. a. psykiskt utvecklingsstörda, svårt rörelsehindrade och hörsel
skadade. Skolöverstyrelsen föreslår vidare att statsbidrag skall utgå till 
särskilda föreståndare vid skolor med mera omfattande kursverksamhet . 
för handikappade. Dessutom anser överstyrelsen att bidrag bör utgå till 
kostnader för psykolog, psykiatriker, läkare och sjuksköterska vid äm

neskurser för psykiskt utvecklingsstörda samt till resekostnader för spe
ciallärare och till kostnader för fritidsledare för handikappade. ( + 569 000 

kr.) 
5. Som redovisats under anslaget Bidrag till driften av gymnasie

skolor har under senare år framkommit önskemål om en samord
nad och enhetlig fritidsledarutbildning. I förslaget från skolöverstyrelsens 
grupp för ungdomsledarutbildning (SULU) redogörs för den försöks
verksamhet med ungdoms- och fritidsledarutbildning som ägt rum sedan 
år 1969. överstyrelsen finner det angeläget att en vidgad försöksverk-
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samhet kommer till stånd även inom folkhögskolans ram. ( + 121 000 kr.) 

Skolöverstyrelsen har i skrivelse den 28 september 1971 föreslagit att 
medel skall anslås för försöksverksamhet med ökad tilldelning av lärar
timmar vid musikundervisning inom folkhögskolan. 

Styrelsen för Jakobsbergs folkhögskola har anhållit om bidrag till 
försöksverksamhet med rehabilitering av elever med sociala problem. 

Styrelserna för Karlskoga folkhögskola och Strömbäcks folkhögskola 

har anhållit om att få inrätta var sin filialfolkhögskola. 

Samernas folkhögskola 

Svenska samernas riksförbund och föreningen Same-Ätnarn har an
hållit om bidrag till förvärv av Samernas folkhögskolors fastigheter i 

Jokkmokk och till täckande av driftunderskott vid skolan. 

Yttranden i ärendet har avgetts av skolöverstyrelsen, länsstyrelsen i 
Norrbottens län, sameutredningen och samefondcns kulturdelegation. 

Vidare har en skrivelse inkommit från elevkåren vid Samernas folkhög
skola. 

Föredraganden 

Folkhögskolan har en viktig funktion att fylla inom vuxenutbildning
en. Antalet elever har fortsatt att öka under de senaste åren och uppgår 
nu till över 30 000 i vinterkurserna och de kortare ämneskurserna. An
talet äldre elever har också ökat, vilket är en glädjande utveckling 
eftersom det visat sig att folkhögskolan erbjuder lämpliga studieformer 

för dessa elevgrupper. 
Beträffande skolöverstyrelsens förslag angående kombinerade tjänster 

som ämneslärare vid folkhögskola och konsulent inom länsbildningsför
bund eller studieförbund är jag inte beredd att förorda en ökning av 
antalet kombinerade tjänster. 

Inom folkhögskolans ram görs stora insatser för handikappade. Jag 
biträder därför skolöverstyrelsens förslag om inrättande av fem tjänster 
som speciallärare. Under förevarande anslag beräknas medel för per
sonell assistans åt handikappade elever. Kostnaden för pedagogisk ut
rustning beräknas under anslaget till utrustning m. m. vid folkhög
skolor. Försöksverksamheten med kurser för bl. a. psykiskt utvecklings
störda, svårt rörelsehindrade och hörselskadade anser jag synnerligen 
angelägen och biträder därför skolöverstyrelsens förslag om fortsatt för

söksverksamhet med dessa kurser. Jag biträder vidare förslagen om 
medel för vissa kostnader i samband med ämneskurser för psykiskt ut
vecklingsstörda samt till resekostnader för speciallärare. 

Jag är f. n. inte beredd att tillstyrka skolöverstyrelsens förslag om en 

vidgad försöksverksamhet med ungdoms- och fritidsledarutbildning. Jag 
är inte heller beredd att tillstyrka förslaget om försöksverksamhet med 
ökad tilldelning av lärartimmar vid musikundervisning. 
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Många folkhögskolor har elever med sociala problem. Jag anser det 
därför angeläget att sådana skolor får vissa begriinsade möjligheter att 
skaffa sig resurser för kurativ verksamhet genom att omvandla medel 
för lärartimmar. Det bör även öppnas en möjlighet för skolorna att 
göra motsvarande omvandling av resurser för studie- och yrkesoriente
ring utöver den vägledning arbetsmarknadsverkct kan erbjuda folkhög
skolorna. Ett sådant arrangemang ligger i linje med de allmänna strä
vandena inom utbildningsväsendet att mer flexibelt utnyttja befintliga 

resurser. Jag avser senare att föreslå Kungl. Maj:t att meddela erfor
derliga bestämmelser för genomförandet av detta förslag. Jag är där

emot inte beredd att ansluta mig till förslaget om särskild försöksverk
samhet vid Jakobsbergs folkhögskola. Jag är inte heller beredd att för
orda inrättande av nya folkhögskolefilialer. 

Beträffande Samernas folkhögskola anser jag att man bör avvakta 
sameutredningens förslag innan man tar definitiv ställning till frågan 
om skolans framtid. I avvaktan härpå bör statsbidrag utgå för täckande 

av driftunderskottet. För budgetåret 1972/73 bör medel beviljas från 
det s. k. saneringsbidraget under anslaget Bidrag till engångsanskaffning 
och utrustning m. m. till folkhögskolor och för nästkommande budgetår 

från förevarande anslag. Jag är däremot inte beredd att förorda medel 
till kostnaderna för förvärv av folkhögskolans fastigheter. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att till Bidrag till driften av folkhögskolor för budgetåret 1972/73 

anvisa ett förslagsanslag av 125 000 000 kr. 

G 9. Bidrag till engångsanskaffning av utrustning m. m. till folkhög
skolor 

197D/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

3 430 579 

3 000 000 
I 000 000 

Reservation 490 884 

Av anslaget disponeras 1 milj. kr. till engångsanskaffning av dyrbarare 

pedagogisk utrustning m. m. Beloppet skall även kunna användas till 
utgifter för tekniska anordningar vid vissa folkhögskolor för att under

lätta för handikappade att delta i folkhögskolkurser. 
För sanering av vissa folkhögskolors ekonomi har anvisats 2 milj. kr. 

Sko/Jverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med oförändrat belopp, 
dvs. 3 milj. kr. budgetåret 1972/73. 

1966 års riksdagsbeslut (prop. 1966: 42, SU 1966: 75, rskr 1966: 186) 
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om statsbidrag till folkhögskolor innebar bl. a. att totalt 10 milj. kr. 
skulle utgå under fem år för sanering av folkhögskolornas ekonomi. 
Femårsperioden utlöper vid utgången av budgetåret 1971/72. Då många 
skolor fortfarande har dålig ekonomi föreslår överstyrelsen att 2 milj. 

kr. anvisas även för budgetåret 1972/73 för sanering av vissa folkhög
skolors ekonomi. Dessutom bör som hittills anvisas 1 milj. kr. till en

gångsanskaffning av dyrbarare pedagogisk utrustning m. m. 

Föredraganden 

Det av riksdagen år 1966 beslutade bidraget för sanering av folkhög
skolors ekonomi utbetalas för sista gången innevarande budgetår. Där
med har sammanlagt 10 milj. kr. fördelats på folkhögskolor med svag 
ekonomi, Yilket har inneburit en betydande ekonomisk lättnad för dessa 
skolor. 

Jag är inte beredd att ansluta mig till skolöverstyrelsens förslag att 
ytterligare medel skall anslås för sanering av skolornas ekonomi. Där
emot räknar jag i likhet med skolöverstyrelsen medel för pedagogisk 
utrustning med 1 milj. kr. Jag hemsfaller att Kungl. Maj:t föreslår riks
dagen 

att till Bidrag till engångsanskaffning av utrustning m. m. till folk

högskolor för budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag 

av 1 000 000 kr. 

G 10. Bidrag till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

2 269 000 

5 000 000 

7 500 000 

Statsbidrag utgår fr. o. m. budgetåret 1970/71 till luntagarorganisa
tionerna för deras centrala kursverksamhet enligt beslut Yid 1970 års 
riksdag (prop. 1970: 35, SU 1970: 107, rskr 1970: 273). Enligt besliim
melserna i kungörelsen (1970: 272) om statsbidrag till löntagarorganisa
tionern;1s centrala kursverksamhet utgår statsbidrag till kostnader för 

undervisning, resor och inackordering. Till ersiittning för undervis
ningskostnader utgår statsbidrag med 100 % av de faktiskt utgående 
ersättningarna, dock högst 100 kr. per elevvecka. Till kostnader för del
tagares resor utgår bidrag med hälften av de faktiska kostnaderna och 
för inackordering med 30 kr. per elevdygn. 

Bidragsberättigad kurs skall omfatta minst fem kursdagar eller, i fråga 
om kurs som inom en för kursdeltagarna sammanhållen utbildningsgång 
uppdelas på flera kurstillfällen (delkurser), sammanlagt minst fem klirs
dagar. Vidare skall kurs för att vara bidragsberättigad till icke obetydlig 
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del avse utbildning i allmänna ämnen, sasom samhällskunskap, national

ekonomi, psykologi, svenska, matematik eller produktionsteknik. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen beräknar för budgetåret 1970/71 utgifterna till ca 

6,2 milj. kr. Med beaktande av dels anslagsbelastningen, dels ökade 

kostnader beträffande material m. m. bör anslaget enligt överstyrelsen 

föras upp med 6,5 milj. kr. för budgetåret 1972/73. 

Föredraganden 

Bidraget infördes genom beslut av 1970 ars riksdag och riktar sig i 

första hand till de grupper inom den fackliga rörelsen, vilka har kort 

grundutbildning. Som jag tidigare uttalat finns ett behov av att reparera 

brister i medlemmarnas allmänna utbildning, vilka hänger samman med 

bl. a. den tidigare uppbyggnaden av utbildningsorganisationen. 

Verksamheten under budgetåret 1970/71 omfattade 366 kurser, 607 

kursveckor och 10 819 kursdeltagare. Den planerade verksamheten under 

innevarande budgetår omfattar 550 kurser, 770 kursveckor och 17 500 

kursdeltagare. Mot bakgrund av denna relativt snabba kursexpansion 

förordar jag att anslaget förs upp med 7 500 000 kr. 

Bl. a. Lantbrukarnas riksförbund har aktualiserat ändringar i gällande 

bidragsregler. Framställningarna bereds f. n. i utbildningsdepartementct. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till löntagarorganisaTionernas centrala kursverksam
het för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 7 500 000 

kr. 
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H STUDIESOCIALA ÅTGÄRDER 
Studiesociala åtgärder är ett av de medel som samhället har för att 

söka frigöra studievalet från beroende av elevernas ekonomiska förut
sättningar. Den studiesociala politiken måste därför utformas i sam

klang med de utbildningspolitiska strävandena. 
1964 års riksdagsbeslut om nya former för det studiesociala stödet 

(prop. 1964: 138, SäU 1964: 1, rskr 1964: 290) har kompletterats i skilda 
avseenden senast genom beslut vid 1971 års riksdag (prop. 1971: 37, SfU 
1971: 28, rskr 1971: 171, prop. 1971: 78, SfU 1971: 22, rskr 1971: 128). 
De statliga utgifterna för studiestöd har till följd av 1964 års reform 
och därefter gjorda kompletteringar samt det ökade studerandeantalet 
stigit kraftigt från drygt 200 milj. kr. budgetåret 1963/64 till drygt 

1 500 milj. kr. budgetåret 1971/72. 

Vid 1971 års riksdag fattades beslut om att studiemedel skall kunna 
utgå för dcltidsstuderande samt om fria läromedel för elever vid statliga 
utbildningsanstalter inom studiehjälpens område. Dessutom fattades 

beslut om nya regler om studiestöd till utländska studerande att gälla 
fr. o. m. den 1 januari 1972. 

Centrala studiehjälpsnämnden har lagt fram förslag om vissa reformer 
inom det studiesociala systemet. Nämnden föreslår bl. a. att studielån 
ur statliga lånefonder och studielån med statlig kreditgaranti skall kunna 
konverteras till återbetalningspliktiga studiemedel. Förslaget innebär 

också att studielån enligt studiehjälpsreglementet vid beviljningstill
fället skall omvandlas till återbetalningspliktiga studiemedel. Dessutom 
föreslår centrala studiehjälpsnämnden att s. k. äldre elever inom gymna
sieskolan och andra gymnasiala skolor överförs till studiemedelssyste
met. Frågan bereds f. n. inom utbildningsdepartementet. 

l sin anslagsframställning för budgetåret 1972/73 har centrala studie
hjälpsnämnden aktualiserat förbiittringar av studiestödet. Förbiittring
arna gäller främst studerande inom studiehjälpssystemet. 1968 ärs studie
medelsutredning har i sitt betänkande (SOU 1971: 87) Reformer inom 
studiemedelssystemet bl. a. lagt fram förslag om en höjning av maximi
beloppet beträffande studiemedel, ändrade gränser för prövning mot 
makes inkomst samt en höjning av barntillägget i vissa fall. Betänkan
det remissbehandlas f. n. 

En viss förstärkning föreslås av den studiesociala administrationen. 
Vidare läggs fram förslag om höjning av statens bidrag till hälso- och 

sjukvården för de studerande. 
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H 1. Centrala studiehjälpsnämnden m. m. 

1970/71 Utgift 

1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

7 141 715 

7 507 000 
9 306000 

446 

Centrala studiehjälpsnämnden är enligt instruktion (1965: 744, ändrad 
senast· 1971: 759) central förvaltningsmyndighet för ärenden om studie

social verksamhet och därmed sammanhängande frågor i den mån så

dana ärenden ej ankommer på annan myndighet. Nämnden ~ir chefs

myndighet för studiemedelsnämnderna. Fr. o. m. den 1 januari 1972 

handlägger centrala studiehjälpsn~imndens delegation för utfandska stu

derande frågor som rör utländska studerande. 

Sludiemcdelsnämnderna handhar studiefinansieringen för eftergymna

siala studier. För nämnderna g[il\er instruktion (1965: 745, ändrad se

nast 1970: 117). 

Centrala studiehjälpsnämnden och studiemedelsnämnderna 

1971 /72 

Personal 
Handläggande personal 23 
övrig personal 118 

141 
Anslag 
Lönekostnader 5 215 200 
Sjukvård 8 000 
Resc::ersättningar 40 000 

därav för internordiska resor 3 ooo 
Lokalkostnader 470 700 
Expenser 1 773 100 

därav för engångsutgifter 38 000 

7 507 000 
Avrundat 

Centrala studiehjälpsnämnden 

1. Löne- och prisomräkning 712 000 kr. 

Beräknad ändring 1972/73 

Centrala 
studic

hj~lpsnämn
den 

+ 6 
+28 

+34 

+2017500 
+ 10 000 
+ 29 000 

+1 000 

+ 337 200 
+ 729 400 

+112000 

+3123100 
+3 123 000 

Föredraganden 

+2 
-j-4,5 

+6,5 

+ 850 300 
+ 10 000 

+ 14 000 
of. 

+ 337 000 
+ 588 000 

--4 000 

+1799 300 
+1799000 

2. För förstärkning av nämndens kansli bör, med placering på sekre

tariatet, beräknas medel för en jurist på halvtid med arvode motsva

rande hälften av lönen enligt A 30. Vidare bör inrättas en tjänst som 

informationssekreterare i A 23. Dessutom krävs en halv biträdestjänst. 

Utöver detta föreslås inrättandet av en extra ordinarie tjänst som förste 

byråsekreterare i A 23 över stat. För detta fordras f. n. inte några me

del. ( + 121 000 kr.) 

3. På sektion I, som handlägger studiehjälpsärenden, bör inrättas en 

tjänst som byråsekreterare för konsulentvcrksamhet och handläggning 
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av kvalificerade studiehjälpsärenden, särskilt vad avser studiestöd till 
vuxenstuderande. För handfäggning om återkrav av felaktigt uppburen 
studiehjälp bör inrättas en tjänst som assistent samt en halv bitdides
tjänst. Dessutom bör en ny tjänst som bitr:ide inrättas som förstärkning 
av skrivhjälpen till nuvarande handläggare. Exp<msionen av låneansök
ningar medför vidare ett ökat behov av biträdestjänster. ( +434 900 kr.) 

4. På sektion 11, som handlägger studiemedclsärenden m. m., bör in
rättas två nya tjänster som amanuens i reglerad befordringsgång för 

vissa kontrollfunktioner inom studiemedelssystemet samt för uppfölj
ning och bearbetning av studietider och studieresultat. För handHiggning 
av återkravsärenden rörande studiemedel bör inrättas en ny tjänst som 
assistent samt en halv biträdestjänst. Som biträde till handläggande 
tjänstcmiin och för skrivgöromål föreslås två nya biträden. ( +245 500 

kr.) 

5. På sektion BI, som handlägger ärenden avseende debitering och 
uppbörd av studiemedel, bör inrättas två nya biträdestjänster för hand
läggning av uppskovsärenden. För handläggning av ärenden, som över
lämnas till kronofogdemyndighet, bör inrättas en ny tjänst som kvali
ficerat biträde. ( + 107 100 kr.) 

6. För personal- och kameralärenden bör i samband med omorgani
sation en tjänst som assistent i A 17 utbytas mot en tjänst som byrå
assistent i A 19 för uppföljning och bevakning av ärenden om felaktigt 
uppburet studiesocialt stöd. En tjänst som biträde åt byråassistenten 

samt en tjänst som biträde för det ökande antalet kameral- och perso
nalärenden bör inrättas. För förstärkning av vaktmästarresurserna bör 
inrättas en ny tjänst som expeditionsvakt. ( + 107 100 kr.) 

7. För övertidsersättningar, vikariatstillägg, experter m. m. beräknas 
en ökning av medclsbehovet med 65 200 kr. 

8. Till centrala studiehjälpsnämndens expenser behövs ytterligare 
medel till kostnader för registrering av studiemedel med 154 000 kr. och 
till övriga expenser med 575 900 kr. ( +729 900 kr.). 

9. Till arvoden och särskilda ersättningar samt till personalförstärk
ning behövs ytterligare 466 000 kr. och för omkostnader ytterligare 
104 500 kr. ( + 570 500 kr.). 

Vuxenstuderandes Riksorganisation, Elevförbundet och Sveriges För
enade Studentkårer har inkommit med skrivelse angående personal
situationen och informationsverksamheten vid centrala studiehjälps

nämnden. 

Föredraganden 

Alltsedan ikraftträdandet av 1964 års studiesociala reform liar arbets
belastningen vid centraht studiehjälpsniimnden och sludiemedelsnämn
dema varit stor. När det gäller de studiesociala frågorna är informa
tionsbehovet stort. Detta gLiller bl. a. informationen till de studerande 
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om studiehjälpens- och studiemedlens konstruktion och framför allt 
beträffande återbetalningsreglema inom studiemedelssystemet. Jnforma

tionsbehovet ökar dessutom genom kontinuerliga förändringar inom 
systemen. För handläggning av informationsfrågor beräknar jag medel 
för en tjänst som amanuens. 

Under innevarande budgetår har centrala studiehjälpsnämndens dele
gation för utländska studerande inrättats för handläggning av studie
sociala frågor rörande utländska studerande. För handläggning av dessa 
frågor beräknar jag medel för en tjänst som förste byråsekreterare i 
A 23 samt för ett och ett halvt biträde, varav ett kvalificerat. 

För centrala studiehjälpsnämndens del är det av stor vikt att en för
stärkning sker beträffande återkravsvcrksamheten, eftersom antalet så
dana ärenden ökar betydligt. För handläggning av återkravsärenden 
beräknar jag medel för en assistent samt två bitriiden, varav ett kvali

ficerat. Dessutom har jag beräknat vissa medel för tillfälligt anställd 
personal. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
9 306 000 kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Centrala studiehjä/psnämnden m. m. för budgetåret 
1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 9 306 000 kr. 

H 2. Studiebidrag m. m. 

I riksstaten för innevarande budgetår finns uppfört ett förslagsanslag 
av 596 milj. kr. till studiebidrag m. m. Jag ämnar senare föreslå Kungl. 
Maj:t att för 1972 års riksdag lägga fram särskild proposition angående 
vissa studiesociala frågor. I avvaktan härpå bör i riksstatförslaget under 
detta anslag tas upp ett preliminärt beräknat belopp av 596 milj. kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Studiebidrag 

m. m. för budgetåret 1972/73 beräkna ett förslagsanslag av 
596 000 000 kr. 

H 3. Kostnader för avskriming av vissa studielån med statlig kredit· 
garanti 

1970 /71 utgift 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1 233 145 

1000000 
500000 

Från detta anslag bestrids kostnader dels för avskrivning med 25 % 
av kapitalskulden på statsgaranterade studielån i enlighet med kungö-
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relsen (1961: 384) om avskrivning av lån för studier, dels avskrivning 
i de fall låntagaren avlidit eller varaktig betalningsoförmåga inträtt. De 
låneformer som är förbundna med allmän avskrivning med 25 % har 
upphört enligt 1964 års riksdagsbcslut om reformering av det studieso
ciala stödet till studerande ungdom. Genom konstruktionen av den all
männa avskrivningen kommer dock anslaget att belastas med kostnader 
under en övergångstid. 

Centrala studiehjälpsnämnden föreslår, att anslaget för nästa budgetår 
förs upp med 500 000 kr. 

Föredraganden 

I enlighet med centrala studiehjälpsnämndens förslag bör anslaget 
föras upp med ett belopp av 500 000 kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att till Kostnader för avskrivning av vissa studielån med statlig 

kreditgaranti för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslug 

av 500 000 kr. 

H 4. Ersättning till postverket och riksbanken för deras bestyr med 
studiesocialt stöd 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

843 775 

987 000 
1190 000 

Från detta anslag bestrids kostnader för postvcrkets och riksbankens 
bestyr med studielån resp. studiemedel. 

Centrala studiehjälpsnämnden beräknar, med hänsyn till förväntad 
ökning av ansökningsfrekvensen för studielån, medelsbehovet till 
1 210 000 kr. ( +223 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag beriiknar att medelsbehovet för ersättning till riksbanken och post
verket kommer att öka med 203 000 kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att till Ersättning till postverket och riksbanken för deras bestyr 

med studiesocialt stöd för budgetåret 1972/73 anvisa ett för

slagsanslag av 1 190 000 kr. 

H 
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H S. Bidrag till avlönande av föreståndare vid elevhem vid gymna
sieskolor m. m. 

1970/71 Utgiftl 

1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

232 250 

140 000 
289 000 

• Anslaget Bidrag till avlönande av föreståndare vid elevhem vid gymnasier 
01.m. 

Enligt kungörelsen (1945: 594) angående statsbidrag till skolhem för 
lärjungar vid högre skolor och till avlöning av föreståndare vid dylikt 
skolhem (ändrad senast J 971: 217) får efter skolöverstyrelsens medgivan

de statsbidrag med 5 500 kr. för år utgå till avlönande av föreståndare 
vid skolhem för elever vid vissa i kungörelsen angivna läroanstalter. 
Bidraget utgår endast för elevhem som har annan huvudman än primär

kommun. 

Skolöverstyrelsen föreslår att anslaget för budgetåret 1972/73 förs 
upp med 356 000 kr. 

Enligt överstyrelsen kommer efter den 1 juli 1971 med stor sannolik
het landstingens centrala verkstadsskolor att övergå till primärkommu
nala gymnasieskolor medan till dessa skolor knutna elevhem - i varje 
fall under en övergångstid - kommer att drivas av landstingen och 
ta emot elever från gymnasieskolan i likhet med de nuvarande gymna

sieskolhemmen. Antalet statsbidragsberättigade elevhemsföreståndare 
kommer därmed att öka med 27 till 52 ( + 148 500 kr.). 

överstyrelsen föreslår dessutom att bidraget per heltidsanställd före
ståndare vid de 15 elevhemmen med enskild huvudman ökas med 4 500 
kr. per tjänst ( +67 500 kr.). 

Föredraganden 

Anslaget bör med hänsyn till det ökade antalet föreståndare vid elev
hem vid gymnasieskolor föras upp med 289 000 kr. Jag hemställer att 

Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till avlönande av föreståndare vid elevhem vid 

gymnasieskolor m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett för

slagsanslag av 289 000 kr. 
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H 6. Bidrag till hälso· och sjukvård för studerande 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1438750 
1330000 
1530 000 

451 

Från detta anslag bestrids kostnader för bidrag till hälso- och sjuk
vård för studerande enligt bestämmelser som Kungl. Maj:t meddelat 

den 30 april 1971. 
Tillsyn över hälso- och sjukvården utövas av socialstyrelsen som har 

att pröva ansökningar om statsbidrag till sf1dan verksamhet. Statsbidrag 

utgår till kårortsnämnder för hälso- och sjukvård i Göteborg, Karlstad, 
Linköping, Malmö/Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala, Växjö och Öre
bro med 12 kr. per studerande intill ett antal av 10 000 studerande och 
med 7 kr. för varje ytterligare studerande. Statsbidrag beräknas efter 

antalet studerande som under budgetåret aktivt bedriver studier. 

Socialstyre/sen föreslår med hänsyn till den beräknade ökningen av 
det statsbidragsgrundande antalet studerande 1972/73 att anslaget ökas 
med 180 000 kr. Socialstyrelsen lägger också fram förslag om en upp
räkning av bidraget per studerande till 14 resp. 9 kr., vilket medför en 
ökning av medelsbehovet med 300 000 kr. Den totala ökningen av me
delsbehovet enligt socialstyrelsens förslag uppgår till 480 000 kr. Social
styrelsen anser att studerandehälsovårdens målsättning, organisation, 
ställning och ekonomiska förutsättningar bör övervägas. 

Skrivelser, som aktualiserat frågan om huvudmannaskapet för stude
randehälsovården, har inkommit från studentkårerna i Uppsala, Karl
stad, Umeå, Växjö och Örebro. Förslag framförs om att huvudmanna
skapet bör överföras till landstingen men med statliga bidrag. Framställ
ningarna remissbehandlas f. n. 

Sveriges förenade studentkårer har i en särskild framställning an
hållit om en höjning av statsbidraget till 25 kr. per studerande upp till 
ett antal av 10 000 studerande och 18 kr. per studerande därutöver. 

Föredraganden 

Med hänsyn till pris- och löneförändringar förordar jag att bidraget 
till hälso- och sjukvård räknas upp. Bidraget bör utgå med 13 kr. per 

studerande intill ett antal av 10 000 och med 8 kr. för varje ytterligare 
studerande. För dessa förbättringar av statsbidraget beräknar jag ett 
ökat medelsbehov av J 60 000 kr. På grund av ökat studerandeantal kan 
medelsbehovet därutöver beräknas stiga med 40 000 kr. Jag beräknar 
den totala anslagshöjningen till 200 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till hälso- och sjukvård för studerande för budget

iiret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 1 530 000 kr. 
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I INTERNATIONELLT-KULTURELLT 
SAMARBETE 

a) kulturellt utbyte med utlandet 

I 1. Kulturellt utbyte med utlandet 

1970/71 Utgift 
I 971 I 72 Anslag 
1972/73 Förslag 

803 268 
905 000 
905 000 

Reservation 

452 

622 278 

Ur detta anslag utgår bidrag till skilda ändamål inom det internatio
nella kulturutbytet utanför Norden enligt nedanstående sammanställ
ning. 

1. Resestipendier och resebi
drag åt universitetslärare 
m.n. 

2. Deltagande i konferenser 
och kurser, anordnade av 
eller i samverkan med in
ternationella organisationer 
på kulturområdet 

3. Centralnämnden för skol
ungdomsutbytet med utlan
det 

4. Svenskt deltagande i euro
peiska skoldagen 

5. Svenska studenthemmet i 
Paris 

6. Niimndcn för svensk-ame
rikanskt forskarutbyte 

7. Sverige-Amerikastiftelsen 
8. Till Kungl. Maj :ts disposi

tion 

Svenska studenthemmet i Paris 

1971172 

404 000 

109 000 

1 000 

15 000 

31 000 

60000 
34200 

250 600 

905 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Myndighet/ 
organisation 

+ 50 000 

of. 

+ 5 000 

+ 80000 

+ 20000 
+ 3 600 

159 000 

Föredraganden 

of. 

-9000 

of. 

of. 

of. 

of. 
of. 

+9000 

of. 

Styrelsen för det svenska studenthemmet i Paris föreslår, att en fast 

tjänst såsom föreståndare för studenthemmet inrättas. Vidare hem
ställer styrelsen om ett årligt bidrag för Hickande bl. a. av ett beräknat 

driftunderskott. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag räknar därvid 
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med att ett visst bidrag till det svenska studenthemmet i Paris efter sär
skild prövning skall kunna utgå från anslagsposten Till Kungl. Maj:ts 

disposition. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 
att till Kulturellt utbyte med utlandet för budgetåret 1972/73 

anvisa ett reservationsanslag av 905 000 kr. 

I 2. Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

2 561 507 
2495 000 
2 958 000 

Sverige är sedan år 1950 medlem av Förenta Nationernas organisation 
för utbildning, vetenskap och kultur (Uncsco). Svenska unescorådet är 

ett med stöd av Unescos stadga inrättat nationellt råd med uppgift att 
i Sverige främja Unescos verksamhet och stödja svenska insatser inom 
ramen för dess program. 

Svenska FN-förbundet har ansvaret för den allmänna upplysnings
verksamheten i Sverige om Unesco. Från och med budgetåret 1971/72 
anvisas medel för detta ändamål över tredje huvudtiteln. Ett nära sam
råd mellan förbundet och svenska uncscorådet om medlens användning 
äger dock rum. 

Arsbidrag till Unesco 
Svenska unescorådets verk

samhet 
Deltagande i Unescos general

konferens år 1972 

Svenska unescorådet 

1971/72 

2 425 000 

70 000 

2 495 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Unescorådct 

+403 000 

+ 10 000 

+ 70COO 
+483 000 

Föredraganden 

+403 000 

of. 

+ 60000 

+463000 

Unescos reguljiira budget har för verksamhetsåren 1971 och 1972 

ökat med 15 % i förhållande till närmast föregående tvåårsperiod. 1972 
års generalkonferens väntas fastställa motsvarande ökningstakt för åren 

1973 och 1974. För budgetåret 1972/73 beräknar svenska unescorådet 
Sveriges bidrag till organisationen till 2 828 000 kr. efter en bidragsandel 
av 1,18 % av Unescos reguljära budget. Rådet begär vidare medel för 
bl. a. svenskt deltagande i Unescos generalkonferens år 1972. 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
2 958 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m. för 
budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 2 958 000 kr. 

I 3. Sveriges anslutning till vissa internationella sammanslutningar 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

161 299 
171 000 
171 000 

Ur detta anslag utgår bidrag för svenskt medlemskap i ett fyrtiotal 
internationella sammanslutningar, huvudsakligen inom det naturveten
skapliga området. 

Vetenskapsakademien hemställer om bidrag för medverkan i två in
ternationella kommitteer för datateknik och miljövård samt för höjda 
medlemsavgifter till det internationella forskningsrådet (ICSU) och ett 

antal vetenskapliga unioner. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Sveriges anslutning till vissa internationella sammanslut
ningar för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 
171 000 kr. 

I 4. Bidrag till bestridande av kostnader för vissa internationella 
kongresser i Sverige 

1970 /71 Utgift 

1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

348 016 

425 000 

400000 

Reservation 103 726 

Ansökningar föreligger hittills om bidrag med drygt 600 000 kr. till 
förberedelse- och administrationskostnader för femton kongresser och 
symposier, avsedda att hållas i Sverige under åren 1972-1973. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 400 000 kr. Jag hem
ställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till bes/ridande av kostnader för vissa internatio

nella kongresser i Sverige för budgetåret 1972/73 anvisa ett 
reservationsanslag av 400 000 kr. 
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I 5. Bidrag till svenska institut i utlandet m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

579 317 
506000 
506000 

455 

1971/72 Berliknad lindring 1972/73 

Svenska institutet i Rom 
Svenska institutet i Athen 
Tessininstitutet i Paris 

Svenska institutet i Rom 

395 000 
61 000 
50 000 

506 000 

Instituten Föredraganden 

+so ooo of. 
+12 000 of. 
+20 000 of. 

+82 000 of. 

En ökning av bidraget begärs med 30 000 kr. för stipendier, för en 

kurs i restaureringsteknik samt för arvoden åt styrelseledamöter. I 
övrigt hänvisar styrelsen till den fortgående penningvärdesförsämringen 
i Italien. 

Svenska institutet i Athen 

Institutet hemställer om en uppräkning av bidraget med 12 000 kr. 
bl. a. som kompensation för vissa gåvomedel, vilka kan väntas bortfalla. 

Tessininstitutet i Paris 

Inför flyttningen av Tessininstitutets samlingar till nya lokaler i 
Svenska kulturhuset i Paris (Hötel de Marie) genomfördes vissa änd
ringar i institutets organisation m. m. (prop. 1971: 1 bil. 10, KrU 1971: 2, 
rskr 1971: 53). Genom beslut den 27 maj 1971 fastställde Kungl. Maj:t 
stadgar för institutet. 

För sin verksamhet begär institutet en ökning av bidraget med 20 000 
kr. Medlen avses användas för intensifierad utställningsverksamhet. 

Föredraganden 

Anslaget bör för niista budgetår föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemstiillcr, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till svenska institut i utlandet m. m. för budget
året 1972/73 anvisa ett anslag av 506 000 kr. 
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b) nordiskt kulturellt samarbete 

Avtal om nordiskt kulturellt samarbete 

Den 15 mars 1971 undertecknade de nordiska länderna ett avtal om 
kulturellt samarbete. Avtalet har godkänts av riksdagen (prop. 1971: 54, 
KrU 1971: 13, rskr 1971: 188) och ratificerats av samtliga länder. Det 
trädde i kraft den 1 januari 1972. Genom avtalet tillskapas en nordisk 
ämbetsmannakommitte och ett gemensamt nordiskt sekretariat, det 
senare förlagt till Köpenhamn. I prop. 1971: 54 redogjordes närmare 
för dessa organ, vilka kommer att sortera under det nordiska minister
råd med kompetens över hela det nordiska samarbetsfältet som inrättats 
enligt det reviderade Hclsingforsavtalet (jfr. prop. 1971: 53). I avtalet 

ingår även bestämmelser om en nordisk verksamhetsbudget som avses 
omfatta såväl nu pågående samarbetsprojekt som nya projekt som kan 
komma att igångsättas med stöd av avtalet. 

Riksdagen har för innevarande budgetår (prop. 1971: 145, KrU 

1971: 30, rskr 1971: 315) anvisat medel för de av avtalet under första 
halvåret 1972 föranledda kostnaderna. 

Föredraganden 

Genom det nordiska kulturavtalet har en fastare grund skapats för det 
nordiska kultursamarbetet i vid bemärkelse. Avtalet är att betrakta som 
ett ramavtal för vidareutvecklingen av detta samarbete. Efter tillkomsten 
av det nordiska ministerrådet, den nordiska ämbetsmannakommitten 
och det gemensamma sekretariatet finns förutsättningar för en bättre 
samordning och arbetsfördelning. En av de viktigaste uppgifterna för 
de nya organen blir därvid att planera och precisera samarbetet såväl för 
de närmaste åren som på längre sikt. I detta arbete kommer den gemen
samma verksamhetsbudgeten att utgöra en väsentlig beståndsdel. 

Budgetbehandlingen förutsätter en så långt möjligt samlad redovisning 

av de nationella bidragen till nordiska kulturändamål. Som ett led i för
beredelserna för denna budgetbehandling, vilken kan väntas bli genom
förd tidigast år 1973, bör redan nu under detta avsnitt behandlas även 
frågor rörande sådana nordiska projekt som under tidigare budgetår 

behandlats under andra avsnitt. 
Som departementschefen anförde i prop. 1971: 54 (sid. 10) bör det 

ankomma på det nordiska ministerrådet att göra en samlad bedömning 
av kommande anslagsbehov och planer, varvid de medel (6,5 milj. danska 
kr.) som redan för år 1972 ställs till ministerrådets fria förfogande bör 
kunna användas bl. a. för att utvidga vissa redan pägående projekt eller 
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igångsätta nya sådana. Jag kommer därför vid min anmälan i det föl
jande av anslagen till redan pågående projekt att förorda att medel nu 
anvisas för en i stort sett oförändrad ambitionsnivå. På samma grunder 
kan jag inte här ta ställning till framlagda förslag om bidrag till nya 

nordiska samarbetsprojekt. 

I 6. Sekretariatet för nordiskt kulturellt samarbete m. m. 

Nytt anslag (förslag) 900 000 

Till bestridande av Sveriges andel (37 %) av kostnaderna för det ge
mensamma nordiska kultursekretariatet i Köpenhamn för tiden fram 
till den 30 juni 1972 har anvisats motvärdet av 736 300 danska kr. 

under innevarande budgetårs reservationsanslag Främjande av nordiskt
kulturellt samarbete (prop. 1971: 145, KrU 1971: 30, rskr 1971: 315). 

Den svenska andelen av de kostnader som hänför sig till sekretariatets 
verksamhet under tiden den 1 juli 1972-30 juni 1973 har beräknats till 
motvärdet av 1 295 000 danska kr. 

Föredraganden 

Det svenska bidraget till kostnaderna för det från årsskiftet 1971 /72 

inrättade gemensamma nordiska kultursekretariatet i Köpenhamn bör 
tas upp under ett särskilt förslagsanslag benämnt Sekretariatet för nor
diskt kulturellt samarbete m. m. För ändamålet bör anvisas motvärdet 
av 1 295 000 danska kr., vilket har beräknats till 900 000 svenska kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Sekretariatet för nordiskt kulturellt samarbete m. m. för 

budgetfiret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 900 000 kr. 

I 7. Nordiska samarbetsprojekt m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

1 951 7231 

2 208 0001 

4 059 000 

Reservation 81 3992 

1 Anslagen Bidrag till centralinstitutet för nordisk asienforskning, Bidrag till 
nordiska institutet för sjörlitt samt del av (1971/72 1 847 000 kr.) anslaget 
Främjande av nordiskt-kulturellt samarbete. 
' Del av rescrvations:mslaget Främjande av nordiskt-kulturellt samarbete. 

Som jag anförde i det föregående innehåller det nordiska kulturavtalet 
bestämmelser om bl. a. en gemensam verksamhetsbudget, omfattande 
såväl pågående och tillkommande projekt som ett belopp till det nordisb 
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ministerrådets fria disposition, vilket belopp för år 1972 uppgår till 6,5 

milj. danska kr. För tiden fram till den 30 juni 1972 har medel för sist
nämnda ändamål anvisats över tilläggsstat I (prop. 1971: 145, KrU 
1971: 30, rskr 1971: 315). De svenska bidragen för redan pågående ge
mensamma projekt utgår f. n. huvudsakligen från skilda anslag under 
avsnittet Högre utbildning och forskning samt från innevarande bud
getårs reservationsanslag Främjande av nordiskt-kulturellt samarbete. 

I riksstaten för budgetåret 1972/73 bör föras upp ett reservations
anslag benämnt Nordiska samarbetsprojekt m. m. I anslaget bör räknas 
in dels den svenska andelen av kostnaderna för sådana gemensamma 
nordiska projekt för vilka medel tidigare anvisats under reservations

anslaget Främjande av nordiskt-kulturellt samarbete, dels Sveriges bidrag 

till de nordiska instituten för asienforskning och sjörätt samt till det 
nordiska samarbetsrådet för kriminologi. Under förevarande anslag bör 
även beräknas den svenska andelen av ministerrådets dispositionsmedel. 
Behållningen vid utgången av budgetåret 1971 /72 på reservationsan

slaget Främjande av nordiskt-kulturellt samarbete bör i den del den 
avser ändamål under förevarande anslag tillföras detta. 

Med hänvisning till vad jag i inledningen till avsnittet Nordiskt kultu
rellt samarbete anfört om det nordiska ministerrådets verksami1ct r:ik

nar jag i detta sammanhang endast med kostnadsökningar av huvudsak
ligen automatisk natur, vilket föranleder ett ökat medelsbehov för 

redan pågående projekt med 179 000 kr. Jag berriknar den svenska an
delen av medlen till ministerrådets disposition till motvärdet av 2 405 000 
danska kr., vilket har beräknats till I 672 000 svenska kr. Anslaget bör 
alltså föras upp med (2 208 000 + 179 000 +I 672 000 =) 4 059 000 kr. 

Jag hemställer. att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Nordiska samarbetsprojekt m. m. för budgct{m~t 1972/73 

anvisa ett reservationsanslag av 4 059 000 kr. 

I 8. Nordiska afrikainstitutet: Avlöningar m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

397 550 

409 000 

473 000 

Nordiska afrikainstitutet, som är förlagt till Uppsala, kom till genom 
statsmakternas beslut år I 962 (prop. 1962: 100, SU 1962: 135, rskr 
1962: 313). Institutet har till uppgift att i Norden främja studiet av afri
kanska förhållanden samt verka för den internationella biståndsverk
samheten i vad denna berör Afrika. Det åligger institutet särskilt att 
främja utbildning av personal för biståndsverksamhet i Afrika, att sprida 
information rörande Afrika och aktuella afrikanska förhållanden, att 
vara dokumentationscentrum för afrikaforskningen samt att främja ve-
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tenskaplig forskning och undervisning om Afrika. Kungl. Maj:t har den 

29 juni 1964 fastställt instruktion för institutet. 

1971/72 Beriiknad lindring 1972/73 

Styrelsen Föredraganden 

Personal 
Handläggande personal 3 +I of. 
övrig personal 5 +t of. 

si +2" of. 
Anslag 
Avlöningar 352 000 +175 000 +62 G-00 
Sjukvård 1 000 of. of. 
Lokalkostnader 56 000 + 63 000 + 2000 

409 000 +238 000 +u4 ooo 
1 Härutöver finns för institutet en tjänst inom vardera personalgruppen inrät
tad vid Uppsala universitctsbibliotek. 
• Härutöver föreslår styrelsen att en tjänst som biblioteksassistent inrättas för 
institutet vid Uppsala univcrsitetsbibliotek. 

Styrelsen för nordiska afrikainstitutet 

Styrelsen begär i sin anslagsframstiillning medel för utökade lokaler 
samt för ytterligare tjänster. 

Styrelsens förslag om tjänster m. m. innebär i korthet. 
l. Löne- och prisomräkning m. m. 64 000 kr. 

2. Tjänst som forskarassistent ( +70 000 kr.). 
3. Tjänst som kontorsskrivare ( +39 000 kr.). 
4. ökad medelsanvisning till arvoden ( +2 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag räknar under detta anslag inte med andra förändringar än sådana 
av automatisk natur. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riks
dagen 

att till Nordiska af rikainstitutet: Avlöningar m. m. för budget
året 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 473 000 kr. 

I 9. Nordiska afrikainstitutet: Driftkostnader 

1970171 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

298 133 
305 000 
318 000 

Reservation 83 034 

Från detta reservationsanslag bestrids kostnader för bl. a. bokinköp 
m. m., gästföreläsningar m. m. och resestipendier vid nordiska afrika
institutet. Vidare får - under förutsättning att gåvo- och donations-
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medel ställs till förfogande - från anslaget bestridas kostnader för en 
extra tjänst som forskarassistent. En sådan tjänst uppehålls fr. o. m. 
budgetåret 1969/70 genom medel som ställs till förfogande av de övriga 

nordiska länderna. 

Styrelsen för nordiska afrikainstitutet 

Med hänsyn till bl. a. behovet av viss pedagogisk försöksverksamhet 
och förstärkning av bibliotekets resurser samt den stora efterfrågan 
på institutets resestipendier bör anslaget räknas upp med 118 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 318 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Nordiska afrikainstitutet: Driftkostnader för budgetåret 

1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 318 000 kr. 

I 10. Nordiska institutet för samhällsplanering 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

278 101 
401 000 
424 000 

Från detta förslagsanslag bestrids Sveriges andel (37,5 %) av kost
naderna för verksamheten vid det för Danmark, Finland, Norge och 
Sverige gemensamma nordiska institutet för samhällsplanering i Stock
holm. Institutet, som inrättades år 1968 (jfr prop. 1968: 20, SU 1968: 48, 
rskr 1968: 131), har till uppgift att dels anordna vidareutbildning av 

stads- och regionplanerare från de nordiska länderna, dels bedriva och 
främja forskarutbildning och forskning inom samhällsplaneringens om
råde. överenskommelse om Nordiska institutet för samhällsplanering 
undertecknades den 24 september 1969 och trädde i kraft den 10 mars 
1970. Kungl. Maj:t har den 28 juni 1968 fastställt stadga (1968: 427, 
ändrad 1970: 787) för institutet. Vid institutet finns tills vidare intill 
utgången av december 1975 inrättad en extra tjänst som biträdande 
professor i regional och kommunal ekonomi. Tjlinstcn bekostas med 

gåvomedel från Stockholms kommun. 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 
av institutets totala budget 

Styrelsen 

Personal 
Lärarpersonal 9 +3 
övrig personal 6,5 +2 

15,5 +5 

Anslag 
U1gif1er 
Avlöningar till lärarpersonal 630 000 +287 000 
Avlöningar till övrig personal 241 000 + 104 000 
Sjukvård I 000 + I 000 
Rcseersättningar 88 500 + 15 000 

därav för resor utanför de nor-
diska länderna 6 000 +2000 

Lo kal kostnader 80 500 + 12 000 
Expenser 109 000 + 50 000 

därav engångsutgifter 22 OOll of. 

1 150 000 +469000 

U ppbördsmedel 
Bidrag från Danmark, Finland 

och Norge 664 000 +294000 
Bidrag från Stockholms 

of. kommun 85 000 

Nettoutgift 401 000 + 175 000 

Styrelsen för nordiska institutet för samhällsplanering 

l. Löne- och prisomräkning 92 000 kr. 

Föredraganden 

of. 
of. 

of. 

+40 000 
+22 000 
+ I 000 
+ 8 000 

of. 
2 000 

- 7000 
-15000 

+62 000 

+39000 

of. 

+23000 

2. Professur i sociologi och - vid bifall till denna - minskning av 
medlen för timarvoderad undervisning ( +90 000 kr.). 

3. Uppräkning av medlen till experter och gästföreläsare för arvode
ring av utomnordisk gästprofessor ( + 100 000 kr.). 

4. Assistenttjänst för pedagogiskt planeringsarbete ( + 52 000 kr.). 
5. För institutets övriga verksamhet behövs en förstärkning av bl. a. 

den administrativa personalen ( + 135 000 kr.). 
I särskild skrivelse har styrelsen hos de berörda länderna hemställt 

om särskilda medel för stipendier till samtliga kursdeltagare. För svenska 
deltagare föreslås nitton årliga stipendier om 5 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag Sveriges andel 
(37,5 % ) av kostnaderna för budgetåret 1972/73 till 424 000 kr. Jag är 

inte beredd att nu ta ställning till förslaget om särskilda stipendiemedel 
för kursdeltagare. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Nordiska institutet för samhällsplanering för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 424 000 lfr. 
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I 11. Bidrag till nordiska institutet för teoretisk atomfysik 

1970 i7 I Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

915 000 

978 000 

l 093 000 

462 

Från detta förslagsanslag bestrids Sveriges andel (36,94 %) av kost
naderna för verksamheten vid nordiska institutet för teoretisk atom
fysik i Köpenhamn (jfr prop. 1957: 119, SU 1957: 71, rskr 1957: 209). 

Institutet har till uppgift att främja samarbetet mellan de nordiska län
derna inom grundläggande teoretisk atomforskning. Kungl. Maj:t har 
den 20 november 1970 för Sveriges del godkänt stadgar för institutet. 

Statens råd för atom! orskning 

l. Med hänsyn till väntade löne- och prisstegringar i Danmark före
ligger ett ökat medelsbehov om 115 000 kr. 

2. Rådet tillstyrker ett förslag från institutets styrelse om en utökning 
av verksamheten inom ämnesområdet fasta tillståndets fysik. Kostnaden 
härför under budgetåret 1972/73 beräknas för Sveriges del till 138 000 

kr. 

Föredraganden 

Frågan om en utökning av verksamheten vid nordiska institut bör, i 
enlighet med vad jag anfört i inledningen till detta avsnitt, prövas inom 
ramen för den nyupprättade nordiska kulturorganisationen. Jag räknar 
därför inte med andra förändringar än sådana som hänför sig till vän
tade löne- och prisstegringar i Danmark och förordar att anslaget upp
räknas med 115 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till nordiska institutet för teoretisk atomfysik för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 1 093 000 kr. 

I 12. Nordiska kulturfonden 

1970 /71 Utgift 
197 l /72 Anslag 
l972/73 Förslag 

l 240 000 

l 284 000 

1284000 

Reservation 32 210 

Nordiska kulturfonden, som instiftades år 1966 genom överenskom
melse mellan de nordiska länderna (jfr prop. 1967: 1 bil. 10 s. 399, SU 
1967: 52, rskr 1967: 150), har till uppgift att genom stöd till olika nor
diska kulturändamål ytterligare utveckla och stärka det nordiska kultur
samarbetet. Det till fondens förfogande årligen anslagna beloppet uppgår 

fr. o. m. år 1971 till 5 milj. danska kronor (prop. 1970: 1 bil. 10, SU 
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1970: 43, rskr 1970: 142), varav Sverige bidrar med 37 %. För budgetåret 

1972/73 uppgår mcdelsbchovet till 1 284 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med motvärdet av 1 850 000 

danska kr., vilket har beräknats till 1 284 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Nordiska kulturfonden för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

reservationsanslag av 1 284 000 kr. 

I 13. Bidrag till vissa bilaterala nordiska projekt m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

972 0621 

1 208 OOOt 

1 473 000 

Reservation 

' Del av anslaget Främjande av nordiskt-kulturellt samarbete. 

350 3081 

I följande sammanställning redovisas sådana projekt som f. n. bedömts 

inte kunna omfattas av den gemensamma årliga nordiska vcrksamhets

budget vilken förutsätts bli upprättad i enlighet med det nordiska kultur

avtalet. 

1. Svenska föreningen Norden 
a. Föreningens allmänm.1 

verksamhet 
b. Nordisk lektoratsvcrk

samhet 
e. Lärarutbyte mellan de 

nordiska länderna 
2. Vuxenundervisning i fimka 

och svenska 
a. Kurser i finska och 

svenska 
b. Kurser i svenska för 

finska förare 
3. Kurs i svenska för finländs

ka studerande 
4. Svenskhemmet Voksenåsen 

a. Lokalkostnader1 

b. Stipendieverksamhet 
5. Bidrag till inköp av svensk 

litteratur till Islands riks
bibliotck 

6. Bidrag till inköp av svensk 
I i tteratur till S :te Genevie
vcbiblioteket i Paris 

7. Till Kungl. Maj :ts disposi
tion 

1971 /72 

500 000 

135 000 

45000 

100 000 

30000 

45 000 

_, 
60000 

4000 

10000 

279 150 

1208 000 

Beräknad lindring 1972/73 

1't1ync.lighet/ 
organisation 

nL 

+ 80 000 

of'. 

+ 50000 

of. 

ol'. 

+340000 
+ 20 coo 

of. 

of. 

+490 0!10 

Föredraganden 

of. 

of. 

of. 

+ 30000 

of. 

of. 

+340 on;i 
of. 

of. 

of. 

-105 000 

+265 000 

1 Kostnaderna har hittills bestritts från anslag under sjunde huvudtiteln. 
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Vuxenundervisning i finska och svenska 

Norrbottenskretsen av föreningen Norden anhåller om bidrag till 
bestridande av kostnaderna för en kurs i svenska för finländska tjänste
män m. fl., som för sin verksamhet har behov av kunskaper i svenska. 

Föredraganden 

Under detta reservationsanslag beräknar jag medel för sådana nordiska 
projekt som på grund av sin bilaterala natur eller av andra skäl f. n. be
dömts inte böra ingå i en nordisk verksamhetsbudget. Jag förutsätter 
dock att gemensamma nordiska överväganden skall kunna ske även 
beträffande dessa ändamål. Behållningen vid utgången av budgetåret 

1971 /72 på reservationsanslaget Främjande av nordiskt-kulturellt sam
arbete bör i den del den avser ändamål under förevarande anslag till

föras detta. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till vissa bilaterala nordiska projekt m. m. för bud

getåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 1 473 000 kr. 
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KAPITALBUDGETEN 

I. STATENS AFFÄRSVERKSFONDER 

Televerkets fond 

I: B 2 Rundradioanläggningar 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

74 200000 
31800000 

35 600000 

Behållning 

465 

7 400000 

Detta investeringsanslag avser televerkets investeringar i rundradio
anläggningar. 

Televerkets investeringar i rundradioanläggningar bestrids med de i 
rundradiorörclscn inflytande avgiftsmedlen. På samma sätt finansieras 
byggnadsstyrelsens investeringar i radio- och televisionshus, televerkets 
utgifter för driften av rundradions distributionsnät m. m. samt Sveriges 
Radios utgifter för programproduktionen, vilka sistnämnda utgifter av
ser både investeringar och driftkostnader. 

Enligt gällande principer för rundradioverksamhetens finansiering 

skall av avgiftsmedel bestridas såväl de löpande kostnaderna för pro
duktion och distribution av programmen som utgifter för omedelbar av
skrivning till 100 % i distributionsanläggningar samt radio- och tele
visionshus. Av de samlade avgifter som inflyter skall ljudradion och 
televisionen tilldelas de belopp, vilka med hänsyn till programverksam
heten bedöms erforderliga. Eventuella överskott tillförs en gemensam, 
av televerket förvaltad fond för att kunna användas för de båda medier
nas behov under andra år, då de löpande intäkterna inte förslår att 
täcka utgifterna. Sålunda reserverade medel skall kunna utnyttjas av 
televerket såsom rörelsemedel mot erläggande av ränta, vilken tillförs 
fonden. Kostnadsredovisningcn skall vara sådan, att de verkliga kost
naderna för vartdera mediet kan särskiljas. 

Kostnaderna för programverksamheten för utlandet samt televerkets 
kostnader för befrielse för vissa blinda att erlägga ljudradioavgift be

strids innevarande budgetår från riksstatsans~aget Ersättning för viss 
rundradioverksamhet. Medelsbehovet för ändamålen för nästa budgetår 
behandlas under ett anslag under tredje huvudtiteln resp. Bidrag till de 
handikappades kulturella verksamhet under åttonde huvudtiteln. Undan
tagna från avgiftsfinansiering är också Sveriges Radios skolprogram
verksamhet och TRU-kommittcns produktion av radio- och telcvisions
program, vilka delvis sänds över etern. Medclsbehovet för sistnämnda 

verksamhet behandlas närmare under det härför uppförda riksstats
anslaget Viss utbildning via radio och television m. m. 
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I anslutning till redovisningen av televerkets förslag för budgetåret 
1972/73 redogörs för rundradiorörelsens beräknade resultat för budget
åren 1970/71 och 1971/72 samt för det av televerket, byggnadsstyrelsen 
och Sveriges Radio beräknade medelsbehovet för perioden fram t. o. m. 
budgetåret 1976/77. 

Ljudradioverksamheten 

Televerket 

Investeringskostnader. I likhet med tidigare år har en översyn av 
planen för utbyggnad av ljudradions distributionsnät företagits, varvid 
vissa revideringar har skett. Rörande utbyggnaden fram till den 1 juli 
1972 anför televerket i huvudsak följande. 

Vid utgången av budgetåret 1970/71 hade sammanlagt 85 FM-statio
ner för distribution av program 1, 2 och 3 färdigställts, varav 50 större 
och 35 mindre stationer. 

Under budgetåret 1971/72 kommer arbetena för de nya rundradio
centralerna i Malmö, Örebro och Luleå att fortsätta. Kompletteringar 
och moderniseringar på befintliga rundradiocentraler m. m. kommer 
också att utföras. 

Medelsförbrukningen under budgetåren 1970/71 och 1971/72 beräk
nas till 5,3 resp. 4,4 milj. kr. 

De med utgångspunkt i 1972 års kostnadsnivå beräknade investerings
kostnaderna under perioden 1972/73-1976/77 framgår av följande sam

manställning. 

Investeringar i ljud
ra<lioanl;iggningar 

1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976177 
milj. kr. 

5,0 5,2 5,2 5,2 5,2 

Det för budgetåret 1972/73 upptagna beloppet beräknas i huvudsak 
bli behövligt för att färdigställa nya rundradiocentraler i Luleå och Öre
bro, för fortsatta arbeten med en ny rundradiocentral i Malmö, för på
börjande av nya rundradiocentraler i Norrköping och Sundsvall, för 
moderniserings- och kompletteringsarbeten på befintliga rundradiocen

traler samt för komplettering av PM-nätet och vissa större AM-stationer. 
Under budgetåren 1973/74-1976/77 beräknas ett antal mindre FM

stationer tillkomma. Investeringsmedel e.rfordras vidare för bl. a. nya 

rundradiocentraler samt reinvesteringar. 
Drif !kostnader. Televerkets driftkostnader för programdistribution och 

avgiftsinkassering har beräknats till 36,3 milj. kr. för budgetåret 1970/71 
och till 39,6 milj. kr. för innevarande budgetår. 

De av televerket beräknade driftkostnaderna för perioden 1972/73-
1976/77 framgår av följande sammanställning. Prognosen är grundad 

på 1972 års kostnadsnivå. 
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Televerkets drift
kostnader 

Sveriges Radio 

1972:'73 

38,4 

197.1/74 197..f/75 1975/76 
milj. kr. 

36,5 37,0 37,5 

467 

1976/77 

38,0 

Utgifterna för investeringskostnader uppgick budgetåret 1970/71 till 

6,1 milj. kr. och beräknas för innevarande budgetår till 5,8 milj. kr. I 

det senare beloppet ingår utöver vad som beräknades i förra årets stats

verksproposition medel för erforderliga investeringar i samband med 

bevakningen av FN:s miljövårdskonferens i Stockholm. 

De med utgångspunkt i 1971 års kostnadsnivå beräknade investerings

kostnaderna under perioden 1972/73-1976/77 framgår av följande sam
manställning. 

1972173 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 
milj. kr. 

Sveriges Radios invcste-
ringskostnadcr för 
ljudradio 5, l 5,1 5,1 6,1 6,1 

Av det för budgetåret 1972/73 upptagna investeringsbeloppet hänför 
sig ett belopp av 400 000 kr. till sådana byggnadsarhctcn och inred

ningar för vilka Sveriges Radio skall svara och återstoden till ordinarie 

tekniska och administrativa inventarier. 

Den för budgetåren 1973/74--1976/77 beräknade investeringsnivån 
erfordras för bl. a. att stärka ljudradions produktionsvillkor i distrikten. 

Driftkostnader. Sändningstiden för ljudradions riksprogram beräknas 

under innevarande budgetår uppgå till ca 17 300 timmar. För den regio
nala och underregionala programverksamheten beräknas sändningstiden 
till 3 100 timmar. Kostnaderna beräknas uppgå till 106,1 milj. kr. för 
budgetåret 1970/71 och till 121 milj. kr. för innevar:1.nde budgct{tr . .I 

det senare beloppet ingår utöver vad som beräknades i förra årets stats

verksproposition medel för täckande av kostnaden i samband med be
vakningen av FN:s miljövårdskonferens i Stockholm. 

Av följande sammanstiillning framgär dels Sveriges Radios förslag för 

budgetåret 1972/73, dels det av företaget beräknade mede!sbehovet 

under perioden 1973/74-1976/77 enligt två alternativ, 0-planen och 

U-planen. Beräkningarna har gjorts i gällande penningvärde, dvs. utan 

hänsynstagande till de löne- och prisstegringar som kan uppstå under 

budgetåren 1971/72 och 1972/73 eller de följande budgetåren. 

1972173 1973174 1974/75 1975/76 1976177 
milj. kr. 

0-plan I 127,9 130,5 133,1 135,8 
125,4 

U-plan 127,9 136,l 144,6 153,5 
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Beträffande det för budgetåret I 972/73 beräknade medelsbehovet 

framhåller Sveriges Radio bl. a. följande. 

Förslaget utgår från en oförändrad sändningstid för riks- och regio

nalprogram. Distriktens andel av riksprogrammen kommer att planen

ligt öka med ca 12 % . Av den föreslagna medelsökningen beräknas ett 

belopp av sammanlagt 2,2 milj. kr. bli erforderligt för att - utöver 

sedvanligt tillägg för löne- och prisstegringar - dels bibehålla inneva

rande budgetårs verksamhetsvolym under nästa budgetår, dels återställa 

ljudradions verksamhet till nivån under budgetåret 1970/71. Härutöver 

räknas med ett standardtillägg om 2 % . 
Av de i det föregående angivna alternativen för kostnadsutvecklingen 

under perioden 1973/74-1976/77 avser 0-planen en i förhållande till 

budgetåret 1972/73 oförändrad verksamhetsnivå under hela perioden 

medan U-planen innebär en årlig volymökning med 2 % fr. o. m. bud

getåret 1974/75 samt en utbyggd distriktsverksamhet i enlighet med 

Sveriges Radios distriktsutrednings förslag. 

Televisionsverksamheten 

Televerket 

I likhet med tidigare år har planen för distributionsnätets utbyggnad 

för TV I översetts, varvid vissa smärre revideringar aktualiserats. 

Rörande utbyggnaden fram till den 1 juli 1972 anför televerket i 
huvudsak följande. 

Vid utgången av budgetåret 1970/71 hade sammanlagt 194 stationer 
för TV I färdigställts varav 51 större och 143 mindre stationer. 

Under budgetåret 1971 /72 beräknas några från föregående budgetår 
försenade mindre stationer kunna tas i bruk. Vidare beräknas den större 
stationen i Hudiksvall samt ytterligare sex mindre stationer kunna tas 
i bruk. Dessutom kommer bl. a. moderniserings- och kompletteringsar
beten på befintliga rundradiocentraler att utföras. 

Vid utgången av budgetåret 1971 /72 beräknas totalt 201 stationer vara 
i bruk för sändning av TV 1 varav 52 större och 149 mindre stationer. 

Andelen invånare i landet med mottagningsmöjligheter för TV 1 be
räknas uppgå till ca 99,6 % . 

Vad beträffar distributionsnätet för TV 2 har utbyggnaden pågått 
planenligt under budgetåret 1970/71. Vid utgången av budgetåret hade 
;6 stationer färdigställts, varav 46 större och 10 mindre stationer. Den 
beräknade täckningen uppgick vid samma tidpunkt till ca 94,4 %. 

Under budgetåret 1971 /72 beräknas de större stationerna i Hudiksvall 
och Degerfors samt ytterligare 24 mindre stationer kunna tas i bruk. 
Dessutom beräknas en permanent station ·i Gällivare kunna ersätta den 
befintliga provisoriska stationen. 

Reservsändare beräknas under budgetåret kunna tas i bruk vid de 
större stationerna i Norrköping och Örebro samt vid den mindre statio
nen i Tärnaby. Vidare beräknas reservelverk kunna färdigställas vid nio 
större stationer. Arbetet med tillbyggnaden av stationen i Göteborg kom
mer att påbörjas. 
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Vid utgången av budgetåret 1971 /72 beräknas totalt 88 TV 2-stationer 
vara i bruk, varav 52 större stationer och 36 mindre stationer. Täck
ningen beriiknas därvid uppgå till ca 96,8 % av befolkningen. 

Beträffande program förbi n d els en ä te t avses radiolänklin
jerna för television och ljudradio vid utgången av budgetåret 1971 /72 
ha en längd av ca 6 200 km och omfatta ca 29 000 km bildförbindelser 
och ca 100 000 programförbindelser för ljud. 

Medelsförbrukningen under budgctltren 1970/71 och 1971/72 beräk

nas tiII 68,9 resp. 31,2 milj. kr. 
De med utgångspunkt i 1972 års kostnadsnivå beräknade investerings

kostnaderna under perioden 1972/73-1976/77 framgår av följande sam-
manställning. 

1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976177 
milj. kr. 

TV 1-nätet 9,1 11,4 12,0 13,2 13,3 
TV 2-nätet 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 

37,7 40,0 40,6 41,8 41,9 

Det för budgetåret 1972/73 upptagna beloppet för TV 1-n ätet be
räknas i huvudsak bli behövligt för att färdigställa de större stationerna 
i Filipstad och Överkalix, uppföra nio mindre stationer samt utföra 
vissa arbeten vid de i det föregående vid behandlingen av investeringar 
i ljudradioanläggningar nämnda rundradiocentralerna. Televerket före
slår vidare att länknätet skall börja kompletteras med permanenta för
bindelser avsedda för regionala TV-sändningar. 

Det för budgetåret 1972/73 upptagna beloppet för TV 2-n ätet av
ser i huvudsak följande projekt. De nyssnämnda stationerna i Filipstad 
och Överkalix och 31 mindre stationer kommer att färdigställas. Vidare 
kommer bl. a. reservsändare och reservelverk att installeras vid vissa 
stationer. 

Den fr. o. m. innevarande budgetår pågående utbyggnaden av andra 
etappen av TV 2-nätet avser dels utbyggnad av ytterligare stationer för 
att uppnå en Hickning av ca 99 % , dels ombyggnad av provisoriska an
läggningar från etapp 1 till permanenta, dels även anskaffande av 
reservutrustningar till hela TV 2-nätet. Totalkostnaden för denna etapp 
har i 1972 års penningvärde beräknats till ca 325 milj. kr. Betdiffande 
utbyggnaden av den andra etappen av TV 2-nätet anför televerket vidare 
bl. a. följande. 

Den i föregående års anslagsframställning föreslagna utbyggnadsplanen 
har reviderats med hänsyn till de av statsmakterna år 1971 givna förut
sättningarna (prop. 1971: 1 bil. 10, KrU 1971: 8, rskr 1971: 110). 

Den reviderade planen omfattar en utbyggnad av stationer under 6\,2 
år för täckning av nya områden och 12 år i vad avser komplettering av 
TV 2-nätet med reservutrustningar. Utbyggnaden av stationer för täck
ning av ytterligare områden har prioriterats på bekostnad av anskaff-
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ningen av reservutrustningar så att den nu framlagda planen i vad avser 
ny täckning i stort sett har samma omfattning som 1970 års plan. 

Utbyggnadsetappen beräknas liksom tidigare komma att behöva om
fatta ca 10 helt nya större stationer och ca 160 mindre stationer. 

Driftkostnader. Televerkets driftkostnader för programdistribution och 
avgiftsinkassering har för budgetåret 1970/71 beräknats till 54,9 milj. kr. 
och till 62,5 milj. kr. för innevarande budgetår. 

De av televerket beräknade driftkostnaderna för perioden 1972/73-
1976/77 framgår av följande sammanställning. Prognosen lir grundad på 
1972 års kostnadsnivå. 

Televerkets drift
kostnader 

Sveriges Radio 

1972/73 1973/74 1974175 1975/76 1976/77 
milj. kr. 

68,8 74,0 78,0 82,0 86,0 

Investeringskostnaderna uppgick budgetåret 1970/71 till 32,6 milj. kr. 
och beräknas för innevarande budgetår till 26,3 milj. kr. I det senare 
beloppet ingår utöver vad som beräknades i förra årets statsverkspro
position medel för erforderliga investeringar i samband med bevak
ningen av FN:s miljövårdskonferens i Stockholm. 

Med utgångspunkt i 1971 års kostnadsnivå beräknar Sveriges Radio 
investeringskostnaderna under perioden 1972/73-1976/77 enligt föl
jande sammanställning. 

Sveriges Radios investe
ringskostnadcr 

1972/73 1973/74 1974175 1975/76 1976/77 
milj. kr. 

23,8 23,4 36,9 38,4 38,4 

Av det för budgetåret 1972/73 beräknade beloppet hänför sig 3,5 milj. 
kr. till sådana byggnadsarbeten och inredningar för vilka Sveriges Radio 
skall svara. För anskaffning av ordinarie tekniska och administrativa 
inventarier beräknas ett belopp av 20,2 milj. kr. bli erforderligt. 

Den för budgetåren 1972/73-1975/76 beräknade investeringsnivån 
erfordras för bl. a. nya studior och förstärkning av televisionens produk

tionsvillkor i distrikten. 

Drif !kostnader. Enligt de av riksdagen godtagna riktlinjerna skall 
sändningstiden för TV 1 bibehållas vid en nivå av drygt 40 timmar per 
vecka tills sändningstiden är densamma i TV 2. I samband med starten 
av TV 2 minskades den genomsnittliga andelen egen produktion av origi
nalsändningarna från ca 55 % till något under 50 % i inledningsskedet 
(prop. 1966: 136, SU 1966: 163, rskr 1966: 388). 

Under budgetåret 1970/71 uppgick den totala genomsnittliga sänd

ningstiden per vecka till 68 timmar. Under innevarande budgetår beräk-
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nas den totala genomsnittliga sändningstiden till 75 timmar per vecka. 
Televisionsverksamhetens driftkostnader under budgetåren 1970/71 

och 1971 /72 beräknas till 253,5 resp. 303,5 milj. kr. I det senare belop
pet ingår utöver vad som beräknats för ändamålet enligt förra årets 
statsverksproposition medel för täckande av kostnader i samband med 
bevakningen av FN:s miljövårdskonferens i Stockholm. 

Under budgetåret 1972/73 beräknas den totala sändningstiden öka till 
i genomsnitt 80 timmar per vecka, varigenom Iikställighet mellan kana
lerna i fråga om sändningstid kan åstadkommas. Andelen egen produk
tion av originalsändningarna kommer liksom under innevarande budget

år att vara 50 % . Sveriges Radio får liksom hittills låta kanalerna öka 
andelen egen produktion snabbare än vad som förutsatts under förut

sättning att det kan ske inom given kostnadsram utan åsidos1ittande av 
kvalitetskravet. Sedan Jikställighet uppnåtts får Sveriges Radio på samma 
villkor låta båda kanalerna öka sin stindningstid utöver vad som förut
satts (prop. 1971: 1 bil. 10, KrU 1971: 8, rskr 1971:110). 

Av följande sammanställning framgår dels Sveriges Radios förslag till 
medelsberäkning för budgetåret 1972/73, dels företagets beräkning av 
medelsbehovet under perioden 1973/74-1976/77 enligt tvä alternativ. 
Deriikningarna har gjorts i gällande penningvärde, dvs. utan h~insyn till 
de löne- och prisstegringar som kan uppstå under budgetåren 1971/72 

och 1972/73 eller de följande budgetåren. 

1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976177 
milj. kr. 

0-plan } 329,8 336,4 343,l 350,0 
323,3 

U-plan 329,8 383,l 429,0 479,0 

Betriiffande det för budgetåret l 972/73 beräknade medclsbehovet 
framhåller Sveriges Radio bl. a. följande. 

Sveriges Radio har som utgångspunkt för beräkningen av mcdelsbe
hovet för televisionens programverksamhet under budgetåret 1972/73 

tagit de genomsnittliga personal- och produktionskostnaderna för olika 
produktionskategorier och multiplicerat dessa med antalet sändnings
timmar under året för resp. kategori. Till den sålunda beräknade total
kostnaden har lagts medel för standardförbättringar samt utbyggnad av 
distriktsverksamheten, bl. a. i vad avser distriktens nyhetsvcrksamhct. 

Den erforderliga medelsökningen i nämnda avseenden beräknas för TV 
1, TV 2 och distrikten till 2,7 milj. kr., 12,8 milj. kr. resp. 8,5 milj. kr. 

Till de angivna kostnadsökningarna kommer ett med 1,4 milj. kr. 
ökat medelsbehov för den för ljudradion och televisionen gemensamma 
nyhetsredaktionen samt för televisionens programservice m. m. För för
tidsanställningar och merkostnader för färgslindningar räknar företaget 
med ett med 4,1 milj. kr. minskat mcdelsbchov. 
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Av de i det föregående angivna alternativen för-kostnadsutvecklingen 
under perioden 1973/74-1976/77 avser 0-planen en i förhållande till 
budgetåret 1972/73 oförändrad sändningstid och produktionssamman
sättning under hela perioden. Kostnadsutvecklingen enligt Sveriges 
Radios U-plan svarar mot en ökning av sändningstiden under perioden 
1973/74-1976/77 från 80 till 98 timmar per vecka. Dessutom räknas 
med en till 6 timmar per vecka utbyggd verksamhet på regional nivå. An

delen egen produktion av originalsändningarna förutsätts vid periodens 
slut ha ökat till ca 53,5 % . 

Åtgärder för en förbättrad ekonomisk planering m. m. Sveriges Radio 
erinrar om att företaget genom statsmakternas ställningstagande i finan

sieringsfrågan (prop. 1971: 1 bil. 10, KrU 1971: 8, rskr 1971: 110) fått ett 
planeringsunderlag för den närmaste treårsperioden. Vid behandlingen 
av anslagsframställningen för nästa budgetår bör planeringsperioden 

rullas vidare till att omfatta budgetåret 1974/75. 
Den översyn av företagets vcrksamhetsformer som Sveriges Radios 

styrelse inledde förra året beräknas på kort och mellanlång sikt medföra 
kostnadsbesparingar med minst 40 milj. kr. i 1969/70 års kostnadsnivå. 
översynsarbetets första etapp kommer att vara avslutad i början av år 
1972. De föreslagna rationaliseringsåtgärderna kommer att genomföras 

successivt under de närmaste åren. Sveriges Radio har ännu inte prövat 
närmare hur rationaliseringsvinsterna skall tillgodogöras inom rundradio
verksamheten. 

Byggnadsstyrelsen 

Medclsförbrukningen för investeringar i radio- och televisionshus be
räknas för budgetåren 1970/71 och 1971/72 till 9,3 resp. 17,2 milj. kr. 

De med utgångspunkt i 1972 års kostnadsnivå beriiknade investerings
kostnaderna under perioden 1972/73-1975/76 framgår av följande sam
manställning. 

Radio- och telcvisions
hus 

1972/73 

16,6 

1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 
milj. kr. 

2,5 

För byggnadsstyrelsens förslag famnas en närmare redogörelse vid 
anmälan av investeringsanslaget Radio- och tclevisionshus. 

Avgiftsintäkterna och fondbehållningen 

Sveriges Radio 

Fr. o. m. den 1 juli 1971 gäller enligt riksdagens beslut (prop. 1971: 1 
bil. 10, KrU 1971: 8, rskr 1971: 110) för hushåll med TV-mottagare och 
radiomottagare eller bara TV-mottagare en till 55 kr. förhöjd allmän 
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mottagaravgift per kvartal. För hushåll med färg-TV-mottagare gäller 
liksom tidigare en särskild tilläggsavgift om 25 kr. per kvartal. Den 
särskilda ljudradioavgift som hushåll med endast radiomottagare har att 
erlligga är oförändrat 50 kr. per år. 

Antalet särskilda ljudradioavgifter uppgick den 30 juni 1971 till ca 
311 000 och antalet tilläggsavgifter för färg-TV till ca 219 000. Antalet 
allmänna mottagaravgifter uppgick vid samma tidpunkt till närmare 2,6 
milj., vilket betyder att drygt 85 % av alla hushåll i landet har TV-mot

tagare. 
Under budgetåret 1970/71 uppgick de totala intäkterna av rundradic

rörelsen till 504,9 milj. kr. De samlade utgifterna för den avgiftsfin;.m
sierade rundradioverksamheten uppgick under ifrågavarande budgetår 

enligt den redogörelse som lämnats i det föregående till 573 milj. kr., 
vilket innebär ett underskott med 68,1 milj. kr. Den från tidigare år 
ackumulerade fondbehållningen minskade härigenom till 170,7 milj. kr. 

Den av televerket och Sveriges Radio beräknade intäktsutvecklingen 
och fondbehållningen under innevarande och nästföljande budgetår 

framgår av följande sammanställning. 

1971172 1972/73 
milj. kr. 

Kostnadt!r 
Ljudradio 170.8 173,91 

Television 440,7 465,61 

611,5 639,5 
Intäkter 
Särskilda ljudradioavgifter 15,0 14,0 
Allmänna mottagaravgifter 577,5 . 537,4 
Färgavgifter 30,0 51,2 
Ränta på avgiftsmedcl 15,9 17,0 

638,4 669,6 

över/underskott +26,9 +30,l 
Ackumulerad fondbehållning 197,6 '227,7 

1 Sveriges Radios driftkostnader är beriiknade i 1971 års lönc- och prisnivå, 
dvs. utan biinsyn till lönc- och prisstcgringar som kan uppstå under budget
åren 1971/72 och 1972/73 

De av televerket beräknade avgiftsintäkterna under perioden 1973/74 
till 1975/76 framgår av följande sammanställning. 

1973174 1974175 1975/76 1976177 
milj. kr. 

S~irskilda ljudradioavgiftcr 13,0 12,0 11,0 10,3 
Allmänna mottagaravgifter 596,2 603,9 610,5 616,0 
Efrgavgifter 77,1 98,9 119,6 139,2 

686,3 714,8 741,1 765,5 

Enligt en av Sveriges Radio upprättad långtidsprognos som grundas 
på de i det föregående angivna kostnadsberäkningarna för perioden fram 
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t. o. m. budgetåret 1976/77 kommer med vissa antaganden om den årliga 
kostnadsstegringen fonden att förslå t. o. m. utgången av budgetåret 
1974/75 om den i det föregående nämnda U-planen skall genomföras. 
Om Sveriges Radios 0-plan läggs till grund för verksamheten kommer 
enligt prognosen några nya avgiftshöjningar inte att behöva sättas in 
under hela den aktuella perioden. 

Departementschefen 

De medel som inflyter i rundradiorörcls-:n används enligt gällande 

principer för rörelsens finansiering både för löpande kostnader för pro
duktion och distribution av ljudradio- och televisionsprogram och för 
utgifter för omedelbar avskrivning av investeringar i distributionsan

läggningar samt radio- och televisionshus. överskott som kan uppstå 
vissa år reserveras för behov under andra år, då de löpande intäkterna 
inte förslår att täcka utgifterna. Skolprogramvcrksamheten, program
verksamheten för utlandet och de av TRU-kommitten producerade 
radio- och televisionsprogrammen finansieras med skattemedel. 

Enligt statsmakternas beslut år 1971 skall vissa riktpunkter gälla 
för rundradions utveckling t. o. m. utgången av budgetåret 1973/74. 
Utgångspunkten är därvid att åtgärder för en ytterligare inkomstför
stärkning utöver den höjning av den allmänna mottagaravgiften som 
gäller fr. o. m. den 1 juli 1971 inte skall behöva vidtas före utgången 

av nämnda budgetår. Utrymmet inom den sålunda angivna medclsramcn 
skulle ~öra det möjligt att öka televisionens sändningstid till i genom
snitt 75 timmar per vecka under innevarande budgetår. För budgetåret 
1972/73 beräknades en ökning av sändningstiden per vecka till i genom
snitt 80 timmar, varigenom Sveriges Radio skulle kunna åstadkomma 
den eftersträvade likställigheten mellan TV 1 och TV 2, dvs. en sänd
ningstid om ca 40 timmar per vecka i vardera kanalen. För budgetåret 
1973/74 räknades med i princip samma kostnadsramar som för niirmast 
föregftende budgetår. Andelen egen produktion av originalsändningarna 
skulle fr. o. m. nästa budgetår vara ca 50 %. För ljudradioverksamheten 
räknades med i stort sett oförändrad sändningstid under den här avsedda 
perioden. 

Kulturutskottet har i sitt av riksdagen godklinda utlåtande 1971: 8 

(rskr 1971: 110) bl. a. understrukit vikten av <ttt planerings- och finan
sieringsfrågorna ingående prövas i deras helhet och med sikte på att 
man i tillrlickligt god tid före utgången av den treårsperiod, under vilken 
den i 1971 års statsverksproposition förordade avgiftshöjningen beräkna
des ge ett erforderligt inkomsttillskott, kan överblicka finansieringsfrå
gan för de närmast följande budgetåren. I sin anslagsframsHillning för 

budgetåret 1972/73 har Sveriges Radio föreslagit att planeringsperioden 
skall skjutas fram till att gälla t. o. m. budgetåret 1974/75. Med anled
ning härav vill jag anföra följande. 
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De förutsättningar varpå jag i 1971 års statsverksproposition grundade 
mina beräkningar av medelsutrymmct för rundradion under tiden fram 
t. o. m. utgången av budgetåret 1973/74 har såvitt jag nu kan bedöma 
förbättrats avsevärt. Detta gäller både intäkts- och kostnadssidan. Här
till bidrar bl. a. det beräknade resultatet av den pågående översynen av 
Sveriges Radios verksamhetsformer. Med hänsyn till de sålunda förbätt

rade förutsättningarna bör det enligt min mening vara möjligt för Sve
riges Radio att under budgetåret 1974/75 bedriva verksamheten på en 

jämfört med budgetåret 1973/74 oföriindrad nivå utan ytterligare in
komsttillskott. Sveriges Radios planering bör bedrivas från denna ut
gångspunkt. Sedan Iikställighet mellan kanalerna uppnåtts bör Sve
riges Radio dock kunna låta kanalerna - inom givna kostnadsramar 

och med beaktande av kvalitetskravet - öka såviil andelen egen pro
duktion som siindningstiden utöver vad som förutsatts i dessa beräk
ningar. 

En inkomstförstärkning vid utgången av budgetåret 1973/74 synes 
alltså f. n. inte oundgiinglig. Det är likväl inte uteslutet, att goda skäl 
kan komma att föreligga för att aktualisera en inkomstförstärkning vid 

n[imnda tidpunkt. Jag är därför inte nu beredd att ompröva min stånd
punkt betriiffandc tidpunkten för en kommande inkomstförstärkning i 
rundradiorörelsen. 

Jag övergår härefter till att redogöra för min beräkning av medels

bchovet för niista budgetår. 

1971/72 1972173 
Beräknat 

Televerket, D:.:partemcnts-
byggn::icls- chefen 

t-;!yrclscn 
0ch Svl'rjgcs 

RacJio 

Ljudradioi·erksamlzetcri 
In vcsteringskostnader 

Televerket 4.4 5,0 4,4 
Sveriges Radio 5.8 5.1 5,1 

Driftkostnader 
Televerket 39,6 3R.4 38,4 
Sveriges Radio 121,0 125,4' 129,2" 

170,8 173,9 177,1 
T elev isio11sverksamf1ete11 
Investeringskostnader 

Televerket 31,2 37,7 31,2 
llyggnadsstyrelsen 17,2 16.6 12,0 
Sveriges Radio 26,3 23,8 21,5 

Driftkostnader 
Televerket 62,5 68.8 68,8 
Sveriges Radio 303,5 323.3' 331,0' 

440,7 470,2 464,5 
Totala utgifter för ljudradio 
och television 611,5 644,l 641,6 

1 Kostnaderna iir beräknade i 1971 ilrs lönc- och prisnivf1, dvs. utan hlinsyn 
till löne- och prisstegringar som kan uppstå under budgetf1ren 1971 /72 och 
1972/73. 
" De beräknade kostnaderna innefattar tillägg för Jöne- och prisstcgringar som 
kan uppstå uryder budgetåren 1971/72 och 1972/73. 
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Det samlade medelsbehovet under innevarande budgdår samt under 
budgetåret 1972/73 framgår av följande sammansfällning (milj. kr.) 

Det för televerkets investeringar i Ijudradioanliiggningar upptagna 

beloppet är avsett för diverse kompletterande anläggningsarheten. Av 
det för televisionen beräknade beloppet avses 6,2 milj. kr. bli dispone

rade för olika kompletterande stationsarbcten m. m. i anslutning till 
distributionsnätet för TV 1 och återstoden, 25 milj. kr., för att den 
andra etappen av utbyggnaden av distributionsnätet för TV 2 skall 
kunna fortsätta. Denna etapp avser dels utbyggnad av ytterligare statio
ner, dels ombyggnad av provisoriska anläggningar från etapp 1 till per
manenta, dels anskaffande av reservutrustningar för hela TV 2-nätet. 
Jag har i avvaktan på resultatet av arbetet inom 1969 års radioutredning 
inte riiknat med några medel för komplettering av distributionsnätet för 
regionala TV-sändningar. 

Anslaget till Rundradioanläggningar bör beräknas med hänsyn till 
att en marginal utöver investeringsramen bör finnas för att möjliggöra 
en av konjunkturmiissiga eller andra skäl påkallad ökning av medels
förbrukningen. 

Med hiinsyn till vad jag sålunda anfört förordar jag att medel för 

nästa budgetår anvisas enligt följande anslagsberäkning. 

Beriiknad mcdelsförbrukning 1972/73 
10 % marginal 
Avgår beriiknad ingående behållning 1.7.1972 

Erforderiigt anslag budgetåret 1972/73 

milj. kr. 

35,6 
3,6 

-3,6 

35,6 

Beträffande televerkets driftkostnader räknar jag med samma belopp 
som televerket. 

Det av mig bcdknade beloppet för byggnadsstyrelsens investeringar 
avser i huvudsak nybyggnad av kontorshus B i Stockholm. Jag åter
kommer härtill i det följande vid anmälan av investcringsanslaget Radio
oeh televisionshus. 

Vad angår Sveriges Radios drift- och invcsteringskostnader vill jag 

anföra följande. 
Jag biträder Sveriges Radios förslag att kostnadsgränsen för företagets 

befogenhet att i egen regi projektera och uppföra byggnadsobjekt skall 

höjas från 1,5 milj. kr. till 2 milj. kr. 
Jag har i enlighet med vad jag anfört i det föregående räknat med 

i stort sett oförändrad sändningstid för ljudradion. Utöver sedvanligt 
tillägg för löne- och prisstegringar har jag beräknat en viss ytterligare 
medelsförsfärkning för att förbättra ljudradions arbetsmöjligheter. 

Min beräkning av televisionens driftkostnader grundar sig på de för
utsättningar som jag har redovisat i det föregående. Fr. o. m. niista bud
getår kan sålunda likstä\lighet åstadkommas mellan kanalerna. För mer-
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kostnaden för färgsändningar har jag räknat med samma belopp som 
Sveriges Radio. 

Utöver de för Sveriges Radio beräknade medlen för investerings- och 
driftkostnader för budgetåret 1972/73 bör bolaget - liksom fallet är 
under innevarande budgetår - ha möjlighet att i kostnadsutjämnandc 

syfte rekvirera ett belopp av högst 15 milj. kr. med skyldighet att under 
nästföljande budgetår återställa de sålunda rekvirerade medlen. 

De av mig beräknade totala utgifterna för televisionens och ljud
radions avgiftsfinansierade verksamhet under budgetåret 1972/73 uppgår 
således till ca 642 milj. kr. Eftersom avgiftsintäktcrna inom rundradio
rörelsen under nästa budgetår - som framgått av det föregäendc - kan 
uppskattas till ca 670 milj. kr., skulle rörelsen uppvisa ett överskott av 
28 milj. kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att tiII Rundradioan!iiggningar för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

investeringsanslag av 35 600 000 kr. 
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Il STATENS ALLMÄNNA FASTIGHETSFOND 

Il: 15. Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål 

Till byggnadsarbeten för vissa kulturändamål har för innevarande 
budgetår anvisats ett investeringsanslag av 2 000 000 kr. Jag avser att 
senare denna dag anmäla vissa ytterligare medelsbehov på tilläggs
stat IL 

För nästa budgetår föreligger framställning från byggnadsstyrelsen 

om investeringsanslag till byggnadsarbeten för kulturändamål om sam

manlagt 5,4 milj. kr. Beredningen av denna fråga är ännu inte avslutad. 
I riksstatsförslaget bör tas upp ett preliminärt belopp av 5,4 milj. kr. 

Jag avser att i annat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att uppdra åt 

byggnadsstyrelsen att projektera ett antal byggnadsobjekt inom kultur
området, däribland byggnadsarbeten för etnografiska museet och mo

derna museet i avsikt att skapa en reserv av färdigprojekterade objekt 
för kulturändamål. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på s1irskild proposition i ämnet, till Byggnads

arbeten för vissa kulturändamål för budgetåret 1972/73 beriik
na ett investeringsanslag av 5 400 000 kr. 

Il: 16. Radio- och telcvisionshus 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

9 250 838 
17 200 000 
12 000 000 

Behållning 

Detta investeringsanslag avser byggnader för radio- och televisions
verksamhet. En särskild investeringsplan finns fastställd för anslaget. 
Sveriges Radio svarar för upprättandet av programhandlingar för bygg
nadsobjekt och för redovisningen av dessa till Kungl. Maj:t, medan 

byggnadsstyrelsen har huvudansvaret för projekteringen och byggandet. 

Byggnadsstyrelsen 

I gällande investeringsplan finns uppförd, för r a d i o h u s e t 
S t o ek h o l m en kostnadsram av 1 372 000 kr. för yttre arbeten m. m. 
och för te le vision s hus e t i Sto c k ho I m en kostnadsram av 
52 880 000 kr. för etapp I av denna byggnad (prop. 1971: 1 bil. 10 s. 439). 
Dessa båda objekt har under budgetåret 1970/71 slutredovisats till en 

sammanlagd kostnad av 54 244 000 kr. 
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Kungl. Maj:t har den 7 maj 1971 uppdragit åt styrelsen att utföra den 

i prop. 1971: 2 (bil. 4 s. 13) redovisade nybyggnaden för kontors hus 

B i Stock ho 1 m. Kostnadsramen härför föreslås höjd till 29 200 000 

kr. med hänsyn till den allmänna kostnadsstegringen. 

Den nybyggnad för r a d i o - o c h t e 1 e v i s i o n s h u s c t i G ö -

te borg som i huvudsak slutfördes under sommaren 1970 har redo

visats i prop. 1967: 155 (bil. 6 s. 41), prop. 1968: 1 (bil. 10 s. 422), prop. 

1969: 1 (bil. 10 s. 486), prop. 1970: 1 (bil. 10 s. 444) och prop. 1971: 1 

(bil. 10 s. 438). Kostnadsramen föreslås oförändrad. 

Departementschefen 

Vid anmälan senare denna dag av ärenden angående utgifter på till

läggsstat Il till riksstaten för innevarande budgetår kommer jag att före

slå att en kostnadsram för underbyggnad av det s. k. radiotorget inom 

kvarteret Förrådsbacken i Stockholm tas upp i gällande invcstcringsplan. 

Mcdelsbehovet för radio- och televisionshus för nästa budgetår beräk

nar jag enligt följande investeringsplan och anslagsberäkning. 

lnvesteringsplan (1 000-tal kr.) 

Medelsförbrukning 

Kostnadsram Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 

Byggnadsobjekt 1.4.1970 1.4.1971 1970/71 1971/72 1972/73 

Televisionslws i Stockholm 
Yttre arbeten m. m. 5 325 5 325 5 257 68 

Kontorshus B 
i Stockholm 26 775 29 200 2 149 10 000 15 000 

Underbyggnad av radiotorget l 900 I 000 1500 

Radio- och televisionsl111s 
i G1)teborg 32 750 32 750 31 164 1 500 86 

64 850 69175 38 570 12 568 16586 

Anslagsberäkning (1 000-tal kr.) 

M !'delstil/gång 
Anslag för 1971172 
Anslag för 1972/73 
(förslag) 

Beriiknad medelsförbrukning 
17200 1971172 12568 

11 954 

Z9154 

1972/73 16 586 

29154 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Radio- och televisionshus för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett investeringsanslag av 12 000 000 kr. 
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Il: 17. Byggnadsarbeten vid universiteten m. m. 

I riksstaten för innevarande budgetår är uppfört ett investeringsanslag 
av 140 milj. kr. till byggnadsarbeten vid universiteten m. m. 

För nästa budgetår föreligger framställningar från byggnadsstyrelscn 
och tekniska högskolans i Stockholm byggnadskommitte om investerings
anslag av sammanlagt 200 milj. kr. för nämnda ändamål. Beredningen 
av dessa frågor är iinnu inte avslutad. I riksstatförslagct bör tas upp ett 
preliminärt belopp av 180 milj. kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Byggnads

arbeten vid universiteten m. m. för budgetåret 1972/73 be
räkna ett investeringsanslag av 180 000 000 kr. 
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IV STATENS UTLANINGSFONDER 

IV: 5. 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 113 milj. kr. Med anledning 

härav hemställer jag att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Allmänna 

stlldieldnefonden för budgetåret 1972/73 beräkna ett investe
ringsanslag av 113 000 000 kr. 

IV: 6. Studiemedclsfonden 

1970/71 Utgift 697 000 000 

1971 /72 Anslag 790 000 000 
1972/73 Pörslag 584 000 000 

Ur fonden utgår återbetalningspliktiga studiemedel beviljade enligt 
studiemedelsförordningen (1964: 401, omtryckt 1970: 266, ändrad senast 
1971: 266). 

Centrala studiehjä/psnämnden 

Nämnden föreslår att anslaget förs upp med ett belopp av 701 milj. 
kr., vilket innebär en minskning med 89 milj. kr. i förhållande till an
slaget för innevarande budgetår. 

Under läsåret 1970/71 utbetalades studiemedel till omkring 108 000 
studerande. Utbetalningarna ur fonden uppgick till 727,2 milj. kr., dvs. 
ett genomsnittsbelopp per år och studiemedelstagare av 6 733 kr. 

Antalet närvarande studerande vid läroanstalter där studiemedel utgår 
beräknas under läsåret 1972/73 uppgå till 171100. Av dessa antas 70 % 
komma att beviljas studiemedel. Till detta antal av 120 000 studiemedels
tagare i Sverige kommer ca 1 000 studerande i utlandet att beviljas 
studiemedel. Nämnden har vid sina beräkningar utgått från basbeloppet 
6 900 kr. 

Medelsbehovet vid oförändrade bidragsgrunder utgör 893 milj. kr. 

Härifrån avgår en beräknad mcdclsreservation av 105 milj. kr. och be

räknade inflytande studicmedelsavgifter av 87 milj. kr. Det totala me
delsbehovet utgör därför avrundat 701 milj. kr. 
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Föredraganden 

Studiemedelsutredningen har i betänkandet Reformer inom studie
medelssystemet (SOU 1971: 87) föreslagit bl. a. en höjning av maximi
beloppet för studiemedel. Som motiv härför har utredningen åberopat 

de ökade hyreskostnaderna för de studerande. Enligt vad jag erfarit 
arbetar familjepolitiska kommitten med frågan om bostadsstöd till fa
miljer och låginkomsttagare utan barn. Utredningens förslag kommer 

att läggas fram under är 1972. Efter samråd med föredraganden i so
cialdepartementet räknar jag med att studiemedelsutredningens förslag 

får bedömas i samband med ställningstagandet till familjepolitiska kom
mitten. 

För budgetåret 1972/73 bör medel därför beräknas enligt oförändrade 
grunder. Jag har i följande sammanställning beaktat beräknade prisför
ändringar och därjämte vissa förändringar i studerandeantalet. 

Anslagsberäkning (1 000-tal kr.) 

Mcdelstillgång Bcriiknad mcdelsförbrukning 

Reservation 30.6.1971 
Anslag för 1971/72 riksstat 
Avgifter under 

1971/72 
1972/73 

Anslag för 1972/73 (förslag) 

122 000 
790 000 

63 000 
87 000 

584 000 

Summa 1 646 000 

1971/72 
1972/73 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

760 000 
886 000 

Summa 1 646 000 

att till Studiemedels! ond en för budgetåret 1972/73 anvisa ett 
investeringsanslag av 584 000 000 kr. 

IV: 7. Lånefonden för studentkårlokaler 

1970/71 Utgift 

197li72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1000 
1000 

Reservation 7 400000 

Denna fond tillkom genom beslut av 1963 års riksdag (prop. 1963: 172, 
SU 1963: 212, rskr 1963: 405). Enligt kungörelsen (1964: 398) om lån för 

anskaffning av studcntkårlokaler (ändrad senast 1970: 229) kan lån från 
fonden utgå till studentorganisationer vid universiteten m. fl. läroanstal
ter för anordnande av studentkår- och restauranglokaler för anställda 

och studerande. Enligt kungörelsen (1970: 273) om lån för inredning och 
utrustning för vissa studentkårlokaler kan lån från fonden utgå för 
första uppsättningen av inredning och utrustning för restauranglokaler. 

Beredande organ för frågor om lån från fonden är statens nämnd för 
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samlingslokaler, vad gäller restauranglokaler i samråd med universitets
restaurangkommitten. 

De lånebelopp som sammanlagt beviljats ur fonden intill utgången 
av budgetåret 1970/71 framgår av följande sammanställning. 

Restauranglokaler 
övriga kårlokaler 
Inredning och utrustning för 

restauranglokaler 

Låneunder
lag 

7 756 000 
24161 000 

Lånebelopp 

7 756 000 
10 568 500 

652 000 

18 976 500 

Rlinte- och 
amorterings

fri del av 
lånebeloppet 

7 756 000 
7 131 000 

652 000 

15 539 000 

För budgetåren 1964/65-1971 /72 har till anslaget anvisats samman
lagt ca 26 milj. kr. Som framgår av sammanställningen har lån av sam
manlagt ca 19 milj. kr. beviljats intill utgången av budgetåret 1970/71. 

För innevarande budgetår har anvisats ett investeringsanslag av 
1 000 kr. Vidare får lån beviljas från fonden intill ett sammanlagt be
lopp av 20 milj. kr. 

Statens nämnd för samlingslokaler 

Med hänsyn till bl. a. de utbetalningar som kan väntas bör ett anslag 
av 5 milj. kr. föras upp för budgetåret 1972/73. Lån bör under nästa 
budgetår få beviljas intill ett sammanlagt belopp av 20 milj. kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 
Vidare bör lån under nästa budgetår få beviljas intill ett sammanlagt 
belopp av 20 milj. kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
1) medge att under budgetåret 1972/73 lån får beviljas från 

lånefonden för studentkårlokaler intill ett sammanlagt belopp 
av 20 000 000 kr., 

2) till Lånefonden för studentkårlokaler för budgetåret 1972/73 
anvisa ett investeringsanslag av 1 000 kr. 

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets öv

riga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen. 

Ur protokollet: 

Britta Gyllensten 
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Register 

Sid. 

översikt 

DRIFTBUDGETEN 

A Utbildningsdepartementet m. m. 

11 Utbildningsdepartementct 
11 Kommittccr m. m. 
11 Extra utgifter 

B Kulturändamål 

a) konst, litteratur, musik, teater m. m. 

16 Konstnärsstipendier 
18 Konstnärsbelöningar 
18 Statens konstråd 
19 Förvärv av konst för statens byggnader m. m. 
21 Ersättning åt författare m. fl. för utlåning av deras 

verk genom bibliotek m. m. 
23 Statens biografbyrå 
25 Teater- och rnusikrådet 
26 Bidrag till Operan och Dramatiska teatern 
30 Bidrag till Svenska riksteatern 
33 Bidrag till stadsteatrar och därmed likställda 

teatrar 
35 Rikskonscrtverksamhet 
38 Bidrag till regionmusiken 
39 Musikaliska akademien 
41 Tidskriflsstöd 
42 Bidrag till särskilda kulturella ändamål 
48 Viss bercdskapsutrustning m. m. 

b) arkiv, museer m. m. 

Riksarkivet: 
49 Förvaltningskostnader 
55 Inköp av arkivalier och böcker m. m. 
56 Landsarkiven 

Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv: 
57 Förvaltningskostnader 
59 Insamlingsverksamhct m. m. 

Riksantikvarieämbetet och statens historiska 
museum: 

60 Förvaltningskostnader 
63 Underhåll och ökande av museets samlingar 

m.m. 

484 

10 297 000 
15 200 000 

550 000 

26 047 000 

7 500 000 
1275000 

178 000 
3 000 000 

9 537 000 
609 000 
662 000 

50 156 000 
27 599 000 

30 505 000 
14 858 000 
21004000 

1 651 000 
1300000 

24 700 000 
700 000 

8 469 000 
83 000 

5 609 000 

2 897 000 
552 000 

11033000 

278 000 
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64 Vård och underhåll av fornlämningar och kul-
turhistoriskt värdefulla byggnader 

65 Uppdragsverksamhet 
67 Bidrag till avlöningar inom landsantikvarieorgani

sationen 
Nationalmuseet: 

68 Förvaltningskostnader 
69 Underhåll och ökande av samlingarna 111. m. 
70 Utställningar av nutida svensk konst i utlandet 
71 Livrustkammaren 

Naturhistoriska riksmuseet: 
73 Förvaltningskostnader 
75 Materiel m. m. 

Statens sjöhistoriska museum: 
75 Förvaltningskostnader 
77 Underhåll och ökande av samlingarna 
77 Etnografiska museet 
79 Medelhavsmuseet 
80 Skoklosters slott 
81 Bidrag till Nordiska museet 
83 Bidrag till Tekniska museet 
85 Bidrag till Skansen 
88 Bidrag till vissa museer och arkiv 
92 Svenskt biografiskt lexikon 

Stifts- och landsbiblioteken: 
93 Förvaltningskostnader 
93 Bokinköp och bokbindning m. m. 
95 Inköp av vissa kulturföremål 

c) ungdoms- och folkbildningsverksamhet 

96 Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala 
verksamhet 

97 Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verk-
samhet 

100 Bidrag till ungdomsledarutbildning 
I 03 Statens ungdomsråd 
I 05 Bidrag till hemgårdsrörelsen 
105 Bidrag till folkbibliotek 
J 09 Bidrag till förcHisningsverksamhct m. m. 
1 I I Bidrag till speciella folkbildningsåtgärdcr 
1 J I Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och nar-

kotikaupplysning 
1J2 Bidrag till nykterhetsorganisationer m. 111. 

114 Bidrag till de handikappades kulturella verksamhet 

d) utbildning inom kulturområdet 
Akademien för de fria konsterna med konsthög

skolan: 
117 Utbildningskostnader 
119 Undervisningsmateriel m. m. 

Konstfackskolan: 
120 Utbildningskostnader 
123 Unclervisningsmateriel m. m. 
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701 000 
4 901 000 

2 260 000 

8 406 000 
850 000 
320 000 

1 169 000 

7 502 000 
633 000 

4 013 000 
1 000 

I 532 000 
497 000 

1 231 000 
8 037 000 
1 959 000 
2 148 000 
2 308 000 

662 000 

1 151 000 
163 000 
100 000 

7 100 000 

17 500 000 
7 100 000 

900 000 
225 000 

6 324 000 
2 490 000 

500 000 

1 511 000 
2 742 000 
4 000 000 

4 021 000 
498 000 

9 510 000 
553 000 



Prop. 1972: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 486 

Musikhögskolorna: 
123 Utbildningskostnader 
129 Undervisningsmateriel m. m. 
1 30 Statens scenskolor 
134 Statens dansskola 
136 Dramatiska institutet 

Bibliotekshögskolan: 
141 Utbildningskostnader 
146 Undervisningsmateriel m. m. 

C Kyrkliga ändamå! 

Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.: 
148 Förvaltningskostnader 
151 Reparationsarbeten på domkapitelsbyggnadcr 
151 Ersättningar till kyrkor m. m. 
152 Vissa ersättningar till kyrkofonden 
152 Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m. 
154 Stipendier till blivande präster för utbildning i 

finska och samiska språken 
154 Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor 
155 Bidrag till svenska ekumeniska nämnden 
156 Bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna 
157 Bidrag till reparationsarbetcn på de svenska ut-

Iandsförsamlingarnas kyrkobyggnader 
157 Bidrag till fria kristna samfund m. m. 

D Skolväsendet 

a) centrala och regionala myndigheter m. m. 
166 Skolöverstyrelsen 
178 Länsskolnämnderna 
181 Läro boksnämnden 
181 Bidrag till vissa elevorganisationer 
182 Bidrag till vissa föräldraorganisationer 

b) pedagogiskt utveckJingsarbete 
183 Pedagogiskt utvecklingasarbete inom skolväsendet 

c) det obligatoriska skolväsendet m. m. 
190 Bidrag till driften av grundskolor m. m. 
198 Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m. 
200 Nomadskolor 

Specialskolan m. m.: 
201 Utbiklningskostnader 
207 Utrustning m. m. 
208 Resor för elever jämte ledsagare 
209 Bidrag till förskolverksamhet m. m. för vissa 

handikappade barn 

13 446 000 
327 000 

6 309 000 
I 989 000 
6 287 000 

2 488 000 
450 000 

370 969 000 

3 678 000 
6000 

140 000 
5 051 000 

274 000 

9 000 
2 000 000 

90 000 
120000 

68 000 
2 000 000 

13 436 000 

54 878 000 
26 342 000 

800 000 
320 000 
230 000 

22 975 000 

3 814 000 000 
5 535 000 
5 207 000 

42 301 000 
2 118 000 
l 510 000 

1240000 
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d) gymnasiala skolor m. m. 
211 Bidrag till driften av gymnasieskolor 
234 Bidrag till driften av lantbruket yrkesutbildning 
237 Bidrag till driften av skogsbrukets yrkesutbildning 
241 Statliga realskolor 
242 Bidrag till driften av högre kommunala skolor 
243 Bidrag till driften av riksinternatskolor 

S j öbdälsskolorna: 
245 U tbildningskostnader 
246 Utrustning m. m. 
248 Statens skogsinstitut 

Trädgårdsskolan i Norrköping: 
250 U tbildningskostnader 
251 Materiel m. m. 
252 Bidrag till Bergsskolan i Filipstad 
253 Bidrag till driften av vissa privatskolor 
255 Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning 
258 Främjande av lärlingsutbildning hos hantverks-

mästare ni. m. 
259 Bidrag till kostnader för granskning av utförda 

gesällprov 
260 Vissa kurser för ingenjörer m. m. 

e) investeringsbidrag 
261 Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet 

m.m. 
270 

270 

271 
272 

273 

Bidrag till vissa fullbordade byggnadsarbeten för 
folkskoleväsendet 

Bidrag till bostäder för lärare inom det obligato
riska skolväsendet 

Bidrag till byggnadsarbeten vid folkhögskolor 
Bidrag till byggnadsarbcten för lantbrukets yrkcs

utbildning 
Bidrag till byggnadsarbeten för skogsbrukets yrkes

utbildning 

E Högre utbildning och forskning 

a) centrala myndigheter m. m. 
U ni versitetskanslcrsämbctet: 

276 Förvaltningskostnadcr 
278 Utredningar m. m. 
278 Utrustningsnämnden för universitet och högskolor 
280 Nämnden för socionomutbildning 

b) universiteten m. m. 
Humanistiska fakulteterna m. m.: 

296 Avlöningar till lärarpersonal 
296 Driftkostnader 

Teologiska fakulteterna: 
300 Avlöningar till lärar.personal 
300 Driftkostnader 
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1269000 000 
31499000 
19 196 000 
1390000 

600 000 
11 399 000 

9 504 000 
990 000 

1 894 000 

901 000 
127 000 

1060000 
17 080 000 
25 572 000 

3 500 000 

45 000 
330 000 

206 000 000 

1 180 000 

72000 
6 000 000 

3 000 000 

2 100 000 

5 589 895 000 

10 110 000 
l 575 000 
2 363 000 
1 214 000 

73 440 000 
16 500 000 

3 891 000 
930 000 
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Juridiska fakulteterna: 
302 Avlöningar till lärarpersonal 
302 Driftkostnader 

Samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m.: 
304 Avlöningar till lärarpersonal 
304 Driftkostnader 

Medicinska fakulteterna m. m.: 
308 Avlöningar till lärarpersonal 
308 Driftkostnader 

Odontologiska fakulteterna m. m.: 
316 Avlöningar till lärarpersonal 
316 Driftkostnader 
321 Vissa tandsjukvårdskostnader 

Farmaceutiska fakulteten m. m.: . ., ... 
,,..,..:., Av löningar till lärarpersonal 
3-n Driftkostnader 

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.: 
325 Avlöningar till lärarpersonal 
325 Driftkostnader 

Tekniska fakulteterna m. m.: 
334 Av löningar till lärarpersonal 
334 Driftkostnader 
339 Chalmers tekniska högskola 

Vetenskapliga bibliotek: 
343 Avlöningar 
347 Bokinköp m. m. 
349 Förvaltningarna vid universiteten m. m. 
351 Decentraliserad universitetsutbildning m. m. 
353 Bidrag till Handelshögskolan i Stockholm 

c) vissa högskolor m. m. 
354 Socialhögskolorna 
357 Fortbildning av socionomer, journalister m. m. 
358 Bidrag till Svenska diakonsällskapets sociala utbild-

ningsverksamhet 
358 J ourna!isthögskolorna 
359 Latinamerika-institutet i Stockholm 
361 Vissa kurser för utländska studerande 

d) gemensamt för universitet och högskolor 
3_63 Universiteten m. m.: Gemensamma driftkostnader 
364 Ersättning åt vissa opponenter vid disputationer 
365 Ersättning åt sakkunniga i befordringsärenden 
365 Gästföreläsningar 
366 Stipendier för främjande av högre vetenskapliga 

studier 
366 Pedagogiskt utvecklingsarbete vid universiteten 

m.m. 
370 Universitetens datamaskinccntralcr 
372 Kostnader för datamaskintid 
373 Extra utgifter vid universiteten m. m. 

488 

10 649 000 
1910000 

96141 000 
19 900 000 

104 840 000 
75 000 000 

27 474 000 
12 700 000 
22 013 000 

4 240 000 
3 800 000 

106 850 000 
53 065 000 

95 465 000 
50 900 000 
67 993 000 

34 826 000 
16 255 000 
42 264 000 

5 845 000 
1 906 000 

24169 000 
796 000 

369 000 
5 245 000 

1 000 
1 679 000 

199 522 000 
950 000 

3 650 000 
443 000 

12 480 000 

8 777 000 
1 000 

23 450 000 
1015000 



Prop. 1972: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 

e) vissa forskningsändamål 

378 Medicinsk forskning 
379 Humanistisk forskning 
380 Samhällsforskning 
382 Naturvetenskaplig forskning 
383 Atomforskning 
385 Europeiskt samarbete inom kärnforskningen 
387 Europeiskt samarbete inom rymdforskningen m. m. 

Forskningsinstitutet för atomfysik: 
387 Förvaltningskostnader 
388 Materiel m. m. 
389 Bidrag till Institutet för internationell ekonomi 
389 Bidrag till Konung Gustaf V:s forskningsinstitut 
390 Bidrag till Internationella meteorologiska institutet 

i Stockholm 
391 Bidrag till Riksföreningen mot cancer 
391 Institutet för social forskning 

f) inredning och utrustning 

393 Inredning och utrustning av lokaler vid universi
teten m. m. 

F Lärarutbildning 

Lärarhögskolorna: 
397 Avlöningar till lärarpersonal m. m. 
402 Driftkostnader 

Folkskoleseminarierna: 
404 Utbildningskostnader 
405 Materiel m. m. 

Förskoleseminarierna: 
405 Utbildningskostnader 
408 Materiel m. m. 

Gymnastik- och idrottshögskolorna: 
409 Utbildning.~kostnader 

410 Makricl m. m. 
Seminarierna för huslig utbildning: 

411 Utbildningskostnader 
412 Materiel m. m. 

Slöjdlärarseminariet: 
413 Utbildningskostnader 
414 Materiel m. m. 
414 Statens institut för högre utbildning av sjuksköter-

skor 
417 Särskilda lärarutbildningsåtgärder 
418 Lärares fortbildning m. m. 
423 Bidrag till Ericastiftelsen 

* Beräknat belopp 

489 

47 030 000 
9 860 000 

11 200 000 
51490000 
22 380 000 
22 745 000 

*16 720 000 

2108 000 
247 000 
780 000 
749 000 

357 000 
3 000 000 
*898 000 

*72 000 000 

1508170 000 

184 798 000 
33 889 000 

3 585 000 
60000 

28531000 
1468000 

9 154 000 
310 000 

I 6 862 000 
396 000 

1 309 000 
62000 

13 476 000 
2 342 000 
39 453 000 

742 000 

336 437 000 
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G Vuxenutbildning 

426 

435 
437 
437 
438 
439 
439 
439 
442 

443 

Viss utbildning via radio och television m. m. 
Statliga skolor för vuxna: 

Utbildningskostnader 
Material för självstudier 
Undervisningsmateriel m. m. 

Bidrag till driften av kommunala skolor för vuxna 
Bidrag till studiecirkelverksamhet 
Bidrag till studieförbund 
Bidrag till driften av folkhögskolor 
Bidrag till engångsanskaffning av utrustning m. m. 

till folkhögskolor 
Bidrag till löntagarorganisationernas centrala kurs

vcrksamhet 

H Studiesociala åtgärder 

446 Centrala studiehjälpsnämnden m. m. 
448 Studiebidrag m.m. 
448 Kostnader för avskrivning av vissa studielån med 

statlig kreditgaranti 
449 Ersättning till postverket och riksbanken för deras 

bestyr med studiesocialt stöd 
450 Bidrag till avlönande av föreståndare vid elevhem 

vid gymnasieskolor m. m. 
450 Bidrag till hälso- och sjukvård för studerande 

I Intemationellt-kulturellt samarbete 

a) kulturellt utbyte med utlandet 
452 Kulturellt utbyte med utlandet 
453 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m. 
454 Sveriges anslutning till vissa internationella sam-

manslutningar 
454 Bidrag till bestridande av kostnader för vissa inter-

nationella kongresser i Sverige 
455 Bidrag till svenska institut i utlandet m. 111. 

b) nordiskt kulturellt samarbete 
457 Sekretariatet för nordiskt kulturellt samarbete m. rn. 
457 Nordiska samarbetsprojekt m. 111. 

Nordiska afrik:iinstitutet: 
458 Avlöningar m. m. 
459 Driftkostnader 
460 Nordiska institutet för samhällsplanering 
462 Bidrag till nordiska institutet för teoretisk atomfysik 
462 Nordiska kulturfonden 
463 Bidrag till vissa bilaterala nordiska projekt m. m. 

490 

43 :!50 000 

5 855 ooo 
1000000 

188 000 
q65 000 000 
*165 000 000 

*9 400 000 
125 000 000 

1000000 

7 500 000 

523193 000 

9 306 000 
*596 000 000 

500000 

1 190 000 

289 000 
1530000 

608 815 000 

905 000 
2 958 000 

171 000 

400 000 
506 000 

900 000 
4 059 000 

473 000 
318 000 
424 000 

1093000 
1 284 000 
1473000 

14 964 000 

Summa för driftbudgeten 8 991 926 000 
* Beräknat belopp 
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KAPITALBUDGETEN 

I Statens affärsverksfonder m. m. 

Televerkets fond 
465 Rundradioanläggningar 

Il Statens allmänna fastighetsfond 

478 Byggnadsarbcten för vissa kulturändamål 
478 Radio- och televisionshus 
480 Byggnadsarbetcn vid universiteten m. m. 

IV Statens utlåningsfonder 

481 Allmänna studiclåncfonden 
481 Studicmcdelsfonden 
482 Lånefonden för studcntkårlokaler 

491 

35 600 000 

35 600 000 

*5 400 000 
12 000 000 

*180 000 000 

197 400 000 

*113 000 000 
584 000 000 

1 000 

697 001000 

Summa för kapitalbudgeten 930 001 000 

Totalt för utbildningsdepartementet 9 921 927 000 

* Beräknat belopp 
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Bilaga 11 till statsverkspropositionen 1972 

Jordbruksdepartementet 

ÖVERSIKT 

Till jordbruksdepartementet hör jordbrukets och trädgårdsnäringens 
rationalisering, skogspolitiken, prisreglering på jordbrukets och fiskets 
områden, fiskcfrämjande åtgärder, rennäringsfrågor, djursjukvård, livs
medelsfrågor, frökontroll, växtskydd och lantbrukskemisk service, ut
bildning, forskning och försök på jordbrukets, trädgårdsnäringens, ve
terinärmedicinens och skogsbrukets områden, miljövård - omfattande 
vatten-, luft- och övrig naturvård, skydd mot buller samt renhållning 

~ forskning på miljövårdsområdet, idrott samt jakt och viltvård. 
Det förslag till utgiftsram för jordbruksdepartementets verksamhets

område som läggs fram för budgetåret 1972/73 omfattar ca 1115 milj. 
kr. Detta innebär en ökning med ca 140 milj. kr. från innevarande 
budgetår. 

Av ökningen på jordbrukshuvudtiteln hänför sig <len större delen till 
miljövårdsomrädet. Trots en hård prövning av utgiftsbehoven har det 
varit möjligt att skapa utrymme för väsentliga förbättringar inom fram
för allt detta område. Statsbidragen till kommunala reningsverk räknas 

upp med 50 milj. kr. i förhållande till riksstatsanslaget på 84 milj. kr. 
för innevarande budgetår. De administrativa resurserna på miljövårds
området föreslås förstärkas både vid naturvårdsverket och koncessions
nämnden för miljöskydd. Resursförstärkningen är avsedd att framför 
allt påskynda handläggningen av tillståndsärcndena enligt miljöskydds
lagen. Vidare föreslås att försöksverksamhet påbörjas med landskaps
vård i områden där jordbruket minskar. Statsbidrag till industrin för 
miljövårdsåtgärder föreslås utgå även till åtgärder mot bullerstörningar 
och till anläggningar för behandling av kemiskt och i vissa fall även 

annat avfall. 
I enlighet med de riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken som 

fastlades av 1967 års riksdag inriktas stödet till jordbruket framför allt 

på att ge jordbruket ett gränsskydd för den inhemska produktionen 
och stöd till rationalisering. Rationaliseringsstödct ges huvudsakligen i 
form av statlig kreditgaranti för investeringar i jordbruket. Sedan bud
getåret 1967 /68 har staten ställt till förfogande garantiramar på tillsam
mans mer än 1 300 milj. kr. För nästa budgetår föreslås en i förhållande 
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till innevarande budgetår oförändrad garantiram på ca 300 milj. kr. En 
särskild proposition kommer att läggas fram till vårriksdagen med an
ledning av lantbruksstyrelsens översyn av stödet till jordbrukets ratio
nalisering i vad avser vissa företag med mjölkprnduktion. 

Skogspolitiken utreds f. n. av skogspolitiska utredningen. Utredning
en beräknas lägga fram sina förslag under våren 197'2. I avvaktan här
på föreslås inga reformer på detta område för nästa budgetår. 

Av stor betydelse för rationaliseringen inom jordbruket och skogs
bruket är den 11tbild11i11g, forskning oclz I örsöksverksamhet som bedrivs 
inom dessa områden vid jordbrukets högskolor. Under 1960-talet till
fördes dessa högskolor betydande personella resurser. Även för nästa 
budgetår föreslås vissa resursförstärkningar i fråga om tjänster. Fram
för allt föreslås dock att anslagen till byggnader vid dessa högskolor 
räknas upp väsentligt. 

Under jordbrukshuvudtiteln föreslås för ntista budgetår också särskil
da medel för kurser i arbetarskydd och arbetsmiljöfrågor på både jord
brukets och skogsbrukets områden. 

Jordbruk och trädgårdsnäring 

Överenskommelse träffades under våren 1971 om prissättning på 
jordbruksprodukter under perioden den 1 juli l 971-den 30 juni 1974. 
Kännetecknande för utvecklingen av jordbruksproduktionen under se
nare år har varit dels nedgången i antalet mjölkkor och den därav 
följande minskningen av mjölkproduktionen, dels en ökad övergång 
till spannmålsproduktion och de därav följande stora spannmåls
överskottcn. För att bryta den nedåtgående trenden i utveckling
en av mjölkproduktionen höjdes avräkningspriset på mjölk till jordbru
karna väsentligt den 1 juli 1971 genom höjningar av partipriserna på 
mjölk och övriga mejeriprodukter men också genom ytterligare tillskott 
av reglcringsmedel. Den kraftiga höjningen har avsevärt förbättrat lön
samheten inom mjölkproduktionen och tillsammans med de redan be
slutade höjningarna för de två närmaste åren bör den ge möjlighet till 
en stabilisering av produktionen. Sedan prisförbättringarna genomförts 

har också mjölkproduktioncn ökat. Under de fyra första månaderna 
år 1971 var mjölkinvägningen vid mejerierna 6-8 O/o Higre än mot
svarande månader år 1970. Invägningen i oktober 1971 var däremot 
ca 7 O/o högre än i oktober 1970. Till denna utveckling har förutom 

lönsamhetsförbättringen även den goda skörden J 971 medverkat. 
Mot bakgrund av framför allt de senaste årens produktionsutvcck

ling för andra produkter än mjölk har en fortsatt försiktighet med 
prishöjningar på övriga produkter iakttagits. Spannmålsarealen minska
de visserligen med ca 4 O/o från år 1970 till år 1971 men den betyd-
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ligt bättre skörden år 1971 medförde rekordartade överskott. De pla
nerade höjningarna av inlösenpriscrna för spannmål kunde diirför inte 

genomföras. 

Förslaget till prisreglering beräknas för treårsperioden successivt 

tillföra jordbruket en intäktsförstärkning på sammanlagt 637 milj. kr. 

Av intäktsförstärkningen hänför sig ca 86 milj. kr. till ökat ianspråk

tagande av införselavgiftsmedcl, vilket begränsar prishöjningarna för 
konsumenterna. 

Priserna på jordbruksprodukter kommer dessutom att justeras för 
varje halvår under treårsperioden till följd av utvecklingen av den all

männa prisnivån. En första justering har skett den 1 januari i år. 

Under våren 1971 fattades också beslut om ökat statligt stöd till 

jordbruket i norra Sverige. PristilHigget för mjölk ökades och uppgår 

nu i vissa områden till ca 20 O/o av avräkningspriset. Vidare infördes 
pristillägg på nöt- och fårkött samt fläsk. Kostnaderna för prisstödet 

beräknas för budgetåret 1971/72 öka med ca 29 milj. kr. till ca 66 milj. 

kr. Stödet syftar till att bryta den nedåtgående trenden i produktions

utvccklingcn i jordbruket i norra Sverige. l\1jöikproduktionen har också 

att döma av produktionsutvecklingen i norra Sverige jämfört med lan
det i övrigt påverkats gynnsamt av det förstärkta stödet. 

Resurserna för jordbrukets och trädgårdsnäringcns rationalisering har 
under senare år kraftigt förstärkts. Jordfonden, som har stor betydelse 

för strukturrationaliseringen, uppgår f. n. till 277 milj. kr. Fastighets

förvärven med anlitande av fonden har ökat under budgetåret 1970/71. 
Samtidigt har försäljningen av fastigheter ökat. Såväl förvärven som 

försiiljningarna uppnådde under budgetåret 1970/71 den högsta nivån 

hittills. Det är angeläget att verksamheten kan ytterligare ökas. Under 

budgetåret 1970/71 har inkomsterna på delfonden för inlösen av ofull
ständiga jordbruk överstigit utgifterna. Det behövs inte fängre reser
veras slirskilda medel för detta ändamål. Medlen på delfonden föreslås 
därför få utnyttjas även för fondens allmänna ändamål. 

För skördeskador på .1970 ftrs skörd utbetalades under v[1ren 1971 J 5 
milj. kr. Medlen i skördeskadefonden synes räcka för kommande ut
betalningar av skördcskadeersfötningar. Till komplettering av systemet 
med permanent skördeskadeskydd står till förfogande behovsprövade 

bidrag med ett belopp som motsvarar 1 11/o av utbetalade skördeskade

ersättningar. Det lägsta belopp som årligen får disponeras ur fonden 

för behovsprövade bidrag föreslås höjt från 400 000 kr. till 600 000 kr. 

Rådgivnings- och kursverksamhcten i fråga om jordbrukets rationali

sering har under budgetåret 1970/71 bedrivits i stor omfattning. För 

budgetåret :I 972/73 föreslås ytterligare medel för kursvcrksamhet i frå

gor rörande arbetarskydd och arbetsmiljö inom lantbruket. 
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Skogsbruk 

Efterfrågan på skogsprodukter bedöms på lång sikt vara god på 

världsmarknaden. Detta gäller i hög grad Västeuropa som är den 
främsta marknaden för svenska produkter. Ar 1971 har dock präglats 
av vissa avsättningssvårigheter. Skogsindustrins stora lageruppbyggnad 
under år 1970 samt produktionsinskränkningar under år 1971 har 
bl. a. lett till att skogsbrukets avsättningsmöjligheter för massaved 
har minskat. En fortsatt kraftig rationalisering inom skogsbruket är nöd
vändig med hänsyn till att världsmarknadspriserna på skogsprodukter 

inte kan beräknas stiga nämnv~irt. Frågan om hur staten med hänsyn till 
bl. a. skogsindustrins ökade krav på råvara på bästa sätt skall medverka 
till en från ekonomisk och social synpunkt sund utveckling inom skogs
bruket utreds av skogspolitiska utredningen, som beräknas lämna sitt 
betänkande under lir 1972. 

För budgetåret 1972173 föreslås en ökning av bl. a. anslaget till kurs
verksamhet för skogsbrukets rationalisering för kurser i arbetarskydd 
och arbetsmiljö samt av anslaget till vägbyggnader pf1 skogar i enskild 
ägo. Bidragsramen för samverkansområden föt:eslås utökad med 1 milj. 
kr. till 11 milj. kr. 

Fiske 

Inom fiskerinäringen har en fortsatt konsolidering av fiskeföretagen 
ägt rum. 1971 års riksdag har beslutat att under budgetåret 1971 /72 

statliga lånegarantier på sammanlagt 20 milj. kr. skall få lämnas för 
detta ändamål. Statliga kreditgarantier med 5 milj. kr. får jämsides med 
lån från en slirskild lånefond lämnas även för lån till fiskets bcrednings
oeh konservindustri. Vidare utgår under innevarande budgetår statliga 
fiskerilån för rationaliscringsåtgärdcr med 9 milj. kr. Bidrag och lån 
har vidare ställts till förfogande för fiskare som drabbats ekonomiskt 
till följd av Nordostatlantiska fiskerikommissionens rekommendation 
om förbud mot sillfiske i Nordsjön och Skagerak under maj månad 
och perioden den 20 augusti-den 30 september 1971. 

För nästa budgetår föreslås stödåtgärder av samma omfattning som 

innevarande år. 

Livsmedclskontroll m. m. 

1971 års riksdag beslutade om en ny livsmcdelslag. Genom den nya 

lagen vidgas möjligheterna att vidta åtgärder för att förbättra livsmed
lens hygieniska kvalitet och att hindra olämpliga tillsatser i livsmedel. 
ökade möjligheter kommer vidare successivt att ges för konsumenterna 
att avgöra livsmedlens kondition och näringsvärde genom hållbarhcts
märkning, innehållsdeklaration, varumärkning m. m. För att leda och 
samordna arbetet med livsmedelskontrollcn m. m. inrättades den 1 ja
nuari 1972 statens livsmedelsverk. Verket övertog uppgifter från 
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veterinärstyrelsen och statens institut för folkhlilsan, vilka samtidigt 

upphörde. Genom tillkomsten av verket har resurserna för livsmedcls

kontrollen kraftigt förstärkts. 

Rennäring 

l enlighet med beslut av 1971 års riksdag har en ny rcnnäringslag

stiftning trätt i kraft den l juli 1971. Samebyarna organiseras härigenom 

såsom ekonomiska föreningar med huvudsaklig uppgift att driva ren

skötsel. I syfte att öka lönsamheten i rennäringen lämnas statligt stöd i 

form av lånegaranti och bidrag till rationaliseringsåtgärder. För att un

derlätta övergången till den nya organisationen utgår medel för informa

tion och rådgivning till näringsutövarna. Dessa medel föreslås utgå i 

oförändrad omfattning under budgetåret l 972/73. 

Utbildning och forskning 

Utbildningen och forskningen samt försöksverksamheten på jordbru

kets, skogsbrukets och veterinärmedicinens områden har under senare 

iir erhållit betydande resursförstärkningar. Anslagen till dessa ~ndamål 

föreslås för nästa budgetår uppgå till ca 178 milj. kr. Anslagen till jord

brukets högskolor föreslås öka med ca 19 milj. kr. Bl. a. tillförs den 

under år 1971 inrättade landskapsarkitektlinjen vid lantbrukshögskolan 

ytterligare utbildningsresurser. Vidare tillförs lantbrukshögskolan ytter

ligare en tjänst för vattenvårdsforskning. 

Arbetet med att förse högskolorna med ändamålsenliga lokaler har 

fortsatt under år 1971. Byggnadsarbeten för drygt 40 milj. kr. åt främst 

lantbrukshögskolan har det senaste faret påbörjats eller varit under 

byggnad. Anslaget till byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor ökas 

för nästa budgetår med 11 milj. kr. till 25 milj. kr. 
Enligt beslut av 1970 ftrs riksdag skall veterinärhögskolan och statens 

veterinärmedicinska anstalt omlokaliseras till Uppsala. En kommitte 

har till uppgift att utarbeta förslag till nya lokaler m. m. för dessa 

institutioner. Kommitten har under J 971 redovisat lokalprogram för 

utflyttningens första etapp. 
Staten har under år 1971 träffat avtal med berörda branscher om fi

nansieringen för en treårsperiod av kollektiv forskning dels på det jord

brukstekniska området, dels rörande skogsträdsförädling och skogsgöds

ling m. m. Det statliga stödet uppgår för perioden till 3 555 000 kr. resp. 

3 456 000 kr. 
Särskilda sakkunniga har tillkallats för förhandling med berörda bran

scher om finansiering av kollektiv skogsteknisk forskning. Under förut

sättning att avtal kan träffas kommer särskild proposition i ämnet att 

iäggas fram för vårriksdagen. 
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Miljövård m. m. 

Miljövårdens primiira uppgift är att garantera alla en livsvfolig mil

jö. Därför måste miljöförstörelsen hejdas och förstörd mi!jö så långt 

möjligt återställas. Detta kr~ivcr samarbete mellan stat. kommuner, nä

ringsliv och enskilda. Statsmakternas uppgift l'tr att ange riktlinjer och 

regler för olika organs handlande på miljövårdens omdde. En god 

miljö omfattar såväl rent vallen. frisk luft och oförstörd natur som 

hälsosam arbetsmiljö, positiv bostadsmiljö och stimulerande fritids

miljö. Alla dessa delar av miljön mttstc ses som en heihet. Det är där

för nödvändigt att insatserna på de olika delområdena av miljön inte 

vidtas isolerade från varandra. Vid besluten måste hänsyn tas till ef

fekterna på totalmiljön. 

Medvetenheten om miljövårdsproblemens omfattning har vuxit fram 

successivt. I takt med att kunskapen om problemen ökat har också mot

åtgärderna intensifierats. En rad reformer och åtgiirder har satts in un

der de senaste åren. En omfattande administration har byggts upp 

med statens naturvårdsvcrk och koncessionsntimnden för miljöskydd 

som centrala myndigheter. Ltinsstyrelserna har fått särskilda natur

vårdsenhetcr. Lagstiftningen har vidgats och gjorts mera effektiv. Här

igenom och genom statliga ekonomiska stödåtg~irdcr har kommuner 

och industrier förmålls att vidta alltmer långtgående reningsåtg~irder. 

Forskningen har också byggts ut kraftigt. 

Reform verksamheten har fortsatt också under år 197 L Under detta 
år har PCB-lagcn triitt i kraft. Lagen ger regeringen möjlighet att rcglern 

import, tillverkning, saluhållande eller hantering av polyklorcrade bife

nyler. Den 1 januari 1972 har en lag om förbud mot dumpning av avfall 

i vatten trätt i kraft. Förbudet avser dumpning från fartyg, luftfartyg 

och annat transportmedel inom Sveriges sjöterritorium. Förbudet gäl

ler också det fria havet för svenska fartyg och luftfartyg. Det råder vi

dare exportförbud för avfall som är avsett att dumpas i det fria havet. 

Miljöskyddslagen, som trädde i kraft den 1 juli 1969, har medfört 

en stor arbetsbelastning både för naturvårdsvcrkct och koncessions

nämnden för miljöskydd. T. o. m. november 1971 hade verket och 

nämnden fått in sammanlagt omkring l 000 ärenden rör.ande tillstånds

prövning av verksamhet som kan medföra vatten- eller luftförorening

ar eller andra störningar. Prövningen av bl. a. ärenden om avloppsut

släpp från mindre tätorter har den l januari 1972 flyttats från natur

vårdsverkct till länsstyrelserna. 

Den 1 januari 1972 trädde rcnhållningslagens bestämmelser om kom

munal renhållningsskyldighet inom kommuns hela område i kraft. 

Kommunerna skall ta hand om allt hushållsavfall och får möjlighet att 

besluta om att även avfall från industrier o. d. skall tas om hand aY 

kommunen. 
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Den under senare år alltmer intensifierade utbyggnaden av kommu

nala avloppsreningsverk har fortsatt också under år l 97L Allt fler re

ningsverk byggs nu för kemisk rening. Ca 100 reningsverk är utbyggda 

för sådan rening. Fortfarande går emellertid avloppsvattnet från ca 

15 0;0 av tätortshushål!en ut i vattendragen helt orenat. Därför mås

te anstr~ingningarna att få till stånd ytter! igare reningsverk fortsätta. 

Senast år 1975 bör alfa svenska tätorter ha en tillfredsställande avlopps

rcning. Sedan år 1969 har restaurering av 25 sjöar och vattendrag påbör

jats och till detta har statsbidrag med 1,8 milj. kr. beviljats. 

Särskilda statsbidrag på 50 milj. kr. om året ställs under en femårs

period till den iildre industrins förfogande för att göra det möjligt att 

snabbt bygga ut erforderliga reningsanordningar. Avskrivningsmöjlig

heterna för miljövårdsanordningar inom industrin har förbättrats. Med 

stöd bl. a. härav och till följd av miljöskyddslagstiftningens krav görs 

nu betydande satsningar nlir det glillcr vatten- och luftvårdande åtgär

der inom industrin. De sammanlagda kostnaderna för de åtgärder till 

vilka bidrag hittills beviljats eller sökts uppgår till ca 530 milj.kr. Det 

är främst skogsindustrin och metallindustrin som ansökt om bidrag. 

Under hösten 1971 beslutades att statsbidrag till kommunala avlopps

reningsverk under tiden den 1 november 1971-den 30 juni 1972 skulle 

höjas till högst 75 O/o av kostnaden. Dessutom beslutades att bidrag un

der budgetåret J 971 /72 skulle få beviljas i den omfattning som behövs 

för att samtliga de arbeten som bedöms som angefägna skall kunna sät

tas igång. Under motsvarande tid har det statliga bidraget till vatten

och luftvårdande åtgärder inom industrin höjts från högst 25 O/o till 

högst 75 0;0• 

Fr. o. m. den 1 oktober 1971 fär eldningsolja med högre svavelhalt än 

en viktprocent inte brännas i Stockholm med omgivningar och Göteborg. 
Naturvårdsverket har lagt fram förslag om ytterligare nedtrappning. 
Fr. o. m. 197 J års hilmodcllcr giiller i Sverige särskilda bestämmelser 

om avgasrening. Förhandlingar pågår inom FN:s ekonomiska Europa

kommissions (ECE) ram om en skärpning av avgasnormerna. Från 

svensk sida har föreslagits att dessa normer i ett första steg anpassas till 

de bestämmelser som i USA skall gälla för 1973-1974 års bilmodeller. 

Antalet naturområden som säkrats för allm~inhetens rekreation eller 

för vetenskapliga eller kulturella ändamål har ökat ytterligare under 

år 1971 och har nu en sammanlagd areal av ca 120 000 ha. Kommitten 

för planering av turistanläggningar och friluftsområden har överfämnat 

ett förslag till utbyggnad av rckrcationslivet i Arcregionen. 

Miljökontrollutredningen, som har till uppgift att bl. a. lägga fram 

förslag om lagstiftning om miljöfarliga produkter och därav föranled

da organisatoriska åtgärder, väntas lämna ett befänkande under första 

halvåret 1972. Utredningen har även i uppdrag att utarbeta förslag till 
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organisation av ett informationssystem på miljövårdsområdet baserat på 
ADB-teknik. Detta förslag väntas komma under hösten 1972. 

En utredning har tillsatts med uppgift att kartlägga kostnaderna för 
miljövården. Utredningen skall också studera kostnadsfördelningen mel
lan stat, kommun, näringsliv och enskilda samt analysera effekterna av 
olika avgiftssystem och de problem som 1ir förenade med sådana system. 

För budgetåret 1972/73 föreslås en fortsatt förstärkning av insatserna 
inom miljövårdsområdet. För naturvårdsverket beräknas ytterligare 
åtta tjänster. I sammanhanget kan nämnas att under civildepartemen
tets huvudtitel beräknas medel för 20 nya tjänster för miljövård vid 
länsstyrelserna för nästa budgetår. Vid koncessionsnämnden föreslås tre 
nya tjänster varav ytterligare en ställföreträdande ordförande och en 
överingenjör. 

Utvecklingen av antalet anställda vid statliga miljövårdsmyndigheter 
under senaste femårsperioden framgår av följande sammanställning. 

Statens naturvårdsverk 
Koncessionsnämnden för miljöskydd 
Länsstyrelsernas naturvårdscnheter 

1967/68 

110 

160 

1972/73 

330 
14 

290 

270 634 

I enlighet med förslag från utredningen rörande l1mhiindertagande 
och behandling av kemiskt avfall m. m. föreslås att naturvårdsverkets 
tillsynsuppgifter på avfallsområdet utvidgas till att förutom hushållsav
fall även omfatta specialavfall såsom olika slag av industriavfall, 
oljeavfall, giftrester och annat kemiskt avfall. För dessa uppgifter före
slås naturvårdsverket få ökade resurser. Statsbidrag föreslås utgå till 
investeringar i anläggningar för behandling av kemiskt avfall m. m. 
Bidraget föreslås utgå med högst 50 O/o av kostnaderna. 

Vidare föreslås statlig garanti för eventuella förluster vid lagring av 
kemiskt avfall. Förhandlingar har inletts mellan staten och industrin om 

gemensam finansiering av forskning rörande behandling av avfall. Un
der förutsättning att avtal kan träffas kommer särskild proposition i 

ämnet att läggas fram för vårriksdagen. 
Stödet till idrotten föreslås höjas med 7,1 milj. kr., varav 5,5 milj. kr. 

till organisationer och 1,6 milj. kr. till anläggningar. Under utbildnings
departementet föreslås l 3 milj. kr. till idrottsorganisationernas lokala 
verksamhet. Under utbildnings- och jordbrukshuvudtitlarna beräknas 
sammanlagt 87,5 milj. kr. till stöd till idrotten. 

Förslag läggs fram om försöksverksamhet med landskapsvård i od
lingsbygd. Försöksvcrksarnhcten skall ske inom ett antal olika områden, 

så att skilda typer av odlingslandskapet blir representerade. Under 
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försöksverksamhetcn skall bedrivas praktiska försök med olika metoder 
för att hålla landskapet öppet. Valet av områden skall föregås av ini
tiativ av vederbörande kommun. Till kostnaderna skall statsbidrag kun
na utgå med upp till 50 O/o. Naturvårdsverket föreslås få hand om bi
dragsgivningcn. Verket skall också utfärda anvisningar för skötseln. Den 
regionala tillsynen läggs på länsstyrelsen i samverkan med Jantbruks
nämnden och skogsvårdsstyrclsen. Den arbetskraft som behövs för ar
betena skall anvisas av länsarbetsnämnden, vilket inte utesluter att äga

ren till marken kan anlitas när annan lämplig arbetskraft inte finns. 
För att säkra de insatser som görs från det allmännas sida bör för de 

områden som blir föremål för landskapsvård förordnas om landskaps
skydd. I vissa fall bör områdena - helt eller delvis - avsättas som 
naturreservat. Inom områdena skall åtgärder vidtas för att underlätta 
.allmänhetens tillgång till dessa. 

Försöksverksamhetcn skall bedrivas tills vidare under en treårsperiod, 
varefter gjorda erfarenheter skall redovisas av naturvårdsverkct för 
Kungl. Maj:t och ställning tas till verksamhetens fortsättning. För nästa 
budgetår beräknas ] milj. kr. till bidrag till landskapsvård i odlings
bygd. 

Anslagen för att säkerställa och vårda naturområden i övrigt föreslås 
öka med 1,4 milj. kr. till 21.l milj. kr. 

Anslaget till miljövårdsforskning föreslås öka med 1,5 milj. kr. till 
13,6 milj. kr. Vidare föreslås en höjning av bidragsramen för kommu
nala avloppsreningsverk till 130 milj. kr. Stödet till miljövårdande åt
gärder inom industrin föreslås utvidgat till att omfatta även åtgärder 
mot buller. Vid prövning av bidrag till miljövårdande åtgärder inom in
dustrin skall vid val av tekniska lösningar hänsyn också tas till möjlig
heterna att förbättra arbetsmiljön. 

Sammanlagt föreslås anslagen till miljövård m. m. öka med 69 milj. 
kr. till 320 milj. kr. för nästa budgetår. 

Internationellt samarbete 

Inför Sveriges förhandlingar om en eventuell anslutning till Europeis
ka ekonomiska gemenskapen (EECJ har under våren utredande samtal 
förts med kommissionen. Förhandlingarna mellan Sverige och kom
missionen inleddes den 4 december. Förberedelserna har medfört ett 
omfattande utredningsarbete m. m. på jordbruks- och fiskeområdena. 

Sverige deltog under år 1971 i sedvanlig omfattning i FAO:s verk
samhet. Under året hölls i Stockholm en skoglig utbildningskonferens, 
World Consultation on Forestry Education and Training, arrangerad i 

samarbete mellan F AO och SIDA. Sverige var medlem av styrelsen för 
det internationella livsmedelsprogrammet (WFP). Bidraget till WFP 
inbegripet bidraget enligt den särskilda konventionen om livsmcdels-

1 t Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr I. Bilaga 11 
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hjälp uppgår till ca 43 milj. kr. Omkring tre fjärdedelar därav utgörs av 
leveranser av svenska livsmede1. 

Sedan riksdagen under året antagit en lag om växtförädlarrätt och 
ett speciellt organ. statens växtsortnämnd, inrättats härför inlämnade 

Sverige ansökan om tillträde till konventionen för skydd av växtför
ädlingsprodukter. Sedan ansökan bifallits av I ntcrnationella unionens 
för skydd av växtförädlingsproduktcr (UPOV) råd, trädde Sveriges med

lemskap i kraft den l7 december 1971. 
Sverige har under året biträtt en ny vetekonvention och en konven

tion om livsmcdelshjälp vilka avlöser det spannmålsarrangcmang av år 
1967 som utlöpte den 30 juni 1971. Den nya vetekonventionen är av 
väsentligt mera begränsad omfattning än den föregående. I den 
nya konventionen om livsmedelshjälp har Sverige minskat sitt bidrag 
från 54 000 till 35 000 ton spannmål per år. 

Till följd av en rekommendation antagen vid Nordostatlantiska fiske
rikommissionens möte i maj 1970 har under maj månad och perioden 

den 20 augusti-den 30 september 1971 rått förbud mot sillfiske i Nord
sjön och Skagerak. Genom dessa fredningstider eftersträvades solida
riskt skydd av det allt mindre sillfiskebeståndet i Nordostatlantcn. 

Sverige har aktivt deltagit i de fortsatta förberedelserna för 1972 års 
FN-konferens om den miinskliga miljön såväl vad gäller de organisa
toriska frågorna som de sakfr[1gor som konferensen avses behandla. 

Det år 1970 beslutade Nordiska kontaktorganct för miljövårdsfrågor 
har under året hållit två sammanträden. Vidare arrangerade ECE i 
Prag ett miljösymposium, i vilket även Sverige deltog. 

Sverige har deltagit i en regional konferens i Oslo rörande förore
ningen av Nordsjön och Nordostatlantcn. Inbjudna till konferensen var 
de i Nordostatlantiska fiskeri kommissionen deltagande staterna. Kon
ferensen resulterade i en principöverenskommelse enligt vilken dump
ning av giftigt avfall i havet förbjuds. 

Sammanställning 

Förändringarna totalt inom jordbruksdepartementets verksamhetsom
råde i förhållande till riksstaten för budgetåret 1971/72 framgår av 
följande sammanställning. 
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Anvisat Förslag Förändring 
1971 /72 1972/73 

DRlFTBUDGETEN 
A. Jordbruksdepartementet m. m. 14,2 15,3 + J 'I 
B. Jordbrukets rationalisering 124,8 140,8 ' 16,0 ' C. Jordbruksprisreglering 268,6 265,8 2,8 
D. Skogsbruk T:i,7 80,3 + 6,6 
E. Fiske 13,2 21,5 + 8,3 
F. Service och kontroll 79,6 85,9 6,3 
G. Utbildning och forskning 130,7 153,3 + 22,6 
H. Miljövård m. m. 247,0 316,2 + 69,2 
I. Diverse 3,7 3,8 + 0,1 

Summa för driftbudgeten 955,6 1 082,8 -:- 127,2 

KAPITALBUDGETEN 
Statens affärsverksfonder 

Domänverket 4,0 4,1 + O,J 
Statens allmänna fastighetsfond 14,3 25,0 10,7 
Statens utlåningsfonder 1,2 2,9 I 1,7 T 

Diverse kapitalfonder 

Summa för kapitalbudgeten 19,5 32,0 + 12,5 

Totalt för jordbruksdepartementet 975,l l ll4,8 + 139,7 
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Utdrag u· protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans Maj:t 
Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972. 

Niirvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena 
WlCKMAN, statsråden STRANG, ANDERSSON, JOHANSSON, 
HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODH
NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLlNG, LöFBERG, LIDBOM, 

CARLSSON, FELDT. 

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Bengtsson, anmäler de 
frågor, som gäller utgifterna för budgetåret 1972173 inom jordbruksde
partementets verksamhetsområde, och anför. 

DRIFTBUDGETEN Nionde huvudtiteln 

A. JORDBRUKSDEPARTEMENTET M. M. 

A t. JOl"dbruksdepartcmentet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
5jukvård 
Reseersättningar 
Expenser 

5 134·810 
5 699 000 

6 460 000 

1971/72 Beräknad ändring 
1972/73 

42 
30 

72 

5 404 000 
11000 
72000 

212000 

5 699 000 

Departements
chefen 

+ 744000 

+ 7000 
+ 10000 

+ 761000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Jordbruksdepartementet för budgetåret 1972/73 anvisa ett 
förslagsanslag av 6 460 000 kr. 
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A 2. Lantbruksreprcsentanter 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

459 099 

653 000 

713 000 

Lantbruksreprescntanterna har till uppgift att inhämta och förmedla 

kunskaper om jordbruket, skogsbruket och fisket samt därmed samman

hängande näringar i de länder eller internationella organisationer som 

ingår i deras verksamhetsområden. F. n. är lanthruksrepresentanterna 

placerade i Bonn, Bryssel och Washington. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Vissa biträdeskostnader 
Sjukvård 
Resekostnader och expenser 
Ersättning till kostnader för förhyrning av bo

städer 

1971/72 Beräknad ändring 
1972/73 

3 
2 

5 

380 000 
117 000 

4000 
59000 

93 000 

653 000 

Departements
chefen 

+ 40000 
+ 10000 

+ 4000 

+ 6000 

+ 60 000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 

att till Lantbruksrepresentanter för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett förslagsanslag av 713 000 kr. 

A 3. Kommitteer m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

4 050 977 

7 500 000 

7 800 000 

Reservation 2 742 7C6 

Anslaget bör höjas med 300 000 kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett rc

servationsanslag av 7 800 000 kr. 
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A 4. Extra utgifter 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

303 645 
300 000 
330 000 

Reservation 

14 

295 888 

Anslaget bör tas upp med 330 000 kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att till Extra utgifter för budgetåret 1972/73 anvisa ett reserva

tionsanslag av 330 000 kr. 
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B. JORDBRUKETS RATIONALISERING M. M. 

B 1. Lantbruksstyrelsen 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

lO 807 481 
11359 000 
14 794 000 

Lantbruksstyrclsen är central förvaltningsmyndighct för ärenden om 

lantbruket och lantbrukets rationalisering samt rennäringen i den mån 
sådana ärenden inte ankommer på annan myndighet. Styrelsen är chefs
myndighet för lantbruksnämnderna samt statens hingstdepå och stuteri. 

Styrelsen är också tillsynsmyndighet över statens lantbruksinformation, 
statens centrala frökontrollanstalt och de lokala frökontrollanstalter som 
är behöriga att utföra statsplombering av utsädesvara, statens maskin
provningar samt de lokala lantbrukskemiska kontrollanstalter vars stad
gar styrelsen fastställt. Styrelsen skall vidare följa verksamheten vid de 
hushållningssällskap för vilka styrelsen fastställt stadgar. 

Inom styrelsen finns sex byråer, nämligen administrativa byrån, 
strukturbyrån, investeringsbyrån, lantbruksbyrån, husdjursbyrån och 
jordbruksekonomiska byrån. Dessutom finns en särskild arbetsenhet för 
översiktlig planering, en för rådgivningsfrågor och en för internationella 
ärenden. Styrelsen ställer personal till förfogande för statens lantbruks
information. 

Sedan den 1 januari 1972 l-ir styrelsen central förvaltningsmyndighet 
även för ärenden om den allmänna hälso- och sjukvården bland hus
djuren och om djurskyddet, i den mån sådana lircnden inte ankommer 
pfi annan myndighet, samt huvudman för veterinärväsendet i allmänhet 
och distriktsveterinärorganisationcn. Samtidigt har veterinärstyrelsens 
allmänna byrå och hälsokontrollbyrå förts över till Janthruksstyrelsen, 
där de tills vidare ingår i en särskild veterinäravdelning. 

1971/72 

Personal 

Handläggande personal 86 
Övrig personal 74 

160 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 8 852 000 
Sjukvård 16 000 
1 Varav 12 överflyttade från veterinärstyrelsen 
• Överflyttade från veterinärstyrelsen 

Beräknad ändring 1972/73 

Lantbruks
styrelsen 

-:-11 1 

-: 112 

-1-28 

·,2 794 500 
+ 2 000 

Departe
ments
chefen 

-J-161 

+I 1' 

+27 

-;-2 708 000 
+ 2 000 
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1971/72 

Reseersättningar 542 000 
Därav utrikes resor (25 000) 

Lokalkostnader 913 000 
Expenser 521 500 

Därav engångsutgifter (-) 
U pplysningsverksamhet 367 000 
Kostnader för viss infor-

ma tionsver ksamhet 150 000 

11361500 

Uppbördsmede/ 2 500 

Nettoutgift 11359 000 

Lantbrukssty relsen 

Beräknad ändring 1972/73 

Lantbruks
styrclsen 

+ 101 000 + 

Departe
ments
chefen 

85 000 
( -1- 29000) ( + 15 000) 
+ 223 000 + 223 000 
+ 469 000 ' 400 000 

(+ 127 000)(+ 81 000) 
+ 35 000 + 18 000 

+3624500 +3436000 

+ 1 500 + 1 000 

+3623 000 +3435 000 

Lantbrukets omstrukturering och effektivisering har under senare år 
försiggått i hög takt. Denna utveckling har ägt rum inom ramen för 
en i stort sett oförändrad produktionsvolym. En betydande minskning 
har skett i fråga om antalet förvärvsarbetande i jordbruk, antalet bruk
ningsenheter och antalet kor. Aven arealen åker har minskat. Sålunda 
har denna areal under 1960-talet sjunkit med 1,1 O/u per år eller i ge
nomsnitt med 35 000 ha per år och uppgår f. n. till ca 3 milj. ha. An
talet brukningsenhcter har under 1960-talet minskat med ungefär 4 O/o 
per år eller omkring 9 000 enheter per år medan minskningen under 
J 950-talet var ca 5 000 per år. Antalet förvärvsarbetande i jordbruket 
har under perioden 1950-1.965 minskat med knappt 5 O/o per år. Åker
arealen, antalet brukningsenheter samt antalet i jordbruket förvärvsarbe
tande har minskat särskilt snabbt i norra Sverige. 

En stor skillnad föreligger mellan nuvarande företagsstruktur och en 
företagsstruktur anpassad till rådande tekniska och ekonomiska förut
sättningar. Eftersom dessa förutsättningar inte ;ir konstanta utan liksom 
hittills kommer att ändras med den tekniska utvecklingen förskjuts 
ständigt målet för lantbrukets rationaliseringsverksamhet. Vid fortsatt 
ekonomisk tillväxt i det svenska samhället och vid nu gällande jord

brukspolitiska riktlinjer kan därför under 1970-t?let väntas en snabb 
strukturrationalisering i samband med viss krympning av jordbrukets 
produktionsapparat. Samtidigt kommer olika rationaliseringsåtgärder att 

öka produktiviteten. Produktionen kommer därför inte att minska i takt 
med resursernas krympning. Det är alltjämt nödvändigt atl lantbrukets 
omstrukturering och övrig anpassning till rådande tekniska och ekono
miska förutsättningar stöds och underlättas genom olika statliga insatser. 

Under budgetåret 1970/71 har investeringarna i byggnader och an
läggningar inom jordbruket legat på en relativt låg nivå. Bidragande 
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orsak till detta är de allmänna kreditrestriktioner och det höga ränteläge 
som rått under större delen av budget~het. Även den vikande lönsamhe

ten inom jordbruket har dämpat investeringsviljan. Angivna förhållan
den återspeglas i ett fortsatt lågt utnyttjande av ramarna för de statliga 
kreditgarantierna till jordbrukets rationalisering. De förbllttrade pro

duktpriser som gäller från den l juli 1971 kommer att medföra 

ökade investeringar. lantbruksnämndcrna har redan märkt en ökad 

efterfrågan på projektering av byggnader och anläggningar och på stat

ligt stöd till rationaliseringsåtgärder. 

Styrelsen har hos statskontoret begärt en allmän översyn av sin organi

sation. I avvaktan härpå föreslås ej andra ändringar i fråga om personal 

1in de som följer av beslutet om en veterin[iravdelning och om övergång 

till nytt redovisningssystem. 

Styrelsen behandlar därefter de särskilda yrkandena för budgetåret 

1972/73. 
1. Löne- och prisomräkning m. m. l 287 000 kr. 
2. Enligt beslut av 1971 års riksdag skall en veterinäravdelning provi

soriskt inrättas vid styrelsen fr. o. m. den l januari 1972. För budget

året 1972/73 medför detta en kostnadsökning med I 751 000 kr. 

3. Efter samråd med riksrevisionsverket föreslås dels att utbetalnings

och bokföringsverksamheten vid lantbruksnämnderna samt statens 

hingstdepå och stuteri fr. o. m. den 1 juli 1972 centraliseras till Jantbruks

styrelsen, dels att ett revisionskontor samtidigt inrättas vid styrelsen. För 

de nya arbetsuppgifterna behövs en förstärkning med en byrådirektör 

och tre assistenter ( + 249 000 kr.). 
4. För de arbetsuppgifter som sammanhänger med den intensifierade 

veterinärmedicinska rådgivningsverksamheten behöver hälsokontrollby
rån förstärkas med en byrådirektör ( ·+- 89 000 kr.). 

5. Fr. o. m. år 1969 har medel beräknats för att bestrida viss på byrå
chef ankommande beredning av internationella ärenden. Befattnings

havaren är fr. o. m. den 1 juli 197 I tills vidare förordnad att vara 
byråchef i Cg 1 hos styrelsen. Tjänsten fyller ett varaktigt behov och 
bör extraordinariesättas. 

6. För vidgad upplysningsverksamhet behöver statens lantbruksin

formation :17 000 kr. 
7. För ökade kostnader till följd av intensifierad verksamhet beräk

nas 248 000 kr. Bl. a. föreslås inköp av nya maskiner för duplicering, 

som beräknas medföra en personalbesparing motsvarande 16 500 kr. 
8. Uppbördsmedlen kan räknas upp med 1 500 kr. 
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Remissyttrande 

Riksrevisionsverket har inte något att erinra mot föreslagen organisa

tion av ett revisionskontor vid lantbruksstyrelsen. 

Departementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

14 794 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. nya tjänster för 

en byrådirektör och tre assistenter (3). Jag förordar, i enlighet med lant

bruksstyrclsens förslag, att Kungl. Maj :t begär riksdagens bemyndigan

de att inrätta en tjänst som byråchef i Ce 1. 

Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att 

1) bemyndiga Kungl. Maj:t att hos lantbruksstyrelscn inrätta 

en tjänst för byråchef i Ce 1 i stället för den extra byråchefs

tjänst som f. n. finns inrättad 

2) till Lantbruksstyrelsm för budgetåret 1972/73 anvisa ett för

slagsanslag av 14 794 000 kr. 

B 2. Lantbruksnämnderna 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

75 088 506 
80 901 000 
90 101 000 

Lantbruksnämnd skall uppmärksamt följa lantbrukets tillstånd och 
utveckling 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 hus

djursskötsel, om skördeskadebidrag, skördeuppskattning och jordbruks

statistik samt om försöksverksamhet och kursverksamhet inom lant

brukets område. Nämnden handlägger vidare frågor inom fiskets och 

rennäringens områden och andra ärenden som enligt särskilda bestäm

melser ankommer på nämnden. 

Vid lantbruksnämnd finns, om inte lantbruksstyrelsen bestämmer an

nat, en strukturenhet, en produktionsenhet och en administrativ enhet. 

Vid nämnderna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län finns 

även en rennäringsenhet. 
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1971/72 Beräknad ändring 1972i73 

Lantbruks- Departe-
styrelsen ments-

chefen 

Personal 
Handläggande personal 770 
Övrig personal 560 -6 -6 

1330 -6 -6 
Anslag 
Lönekostnader 65 133 000 +7 925 000 +7 720 000 
Sjukvård 82 000 
Reseersättningar 6 847 000 -!- 650 000 + 216 000 
Lokalkostnader 5 216 000 + 860 000 + 860 000 
Expenser 2 583 000 + 382 000 + 287 000 
Utrustning 450 000 + 75 000 + 75 000 
Utbildningskurser för viss 

personal vid Iantbruksor-
ganisationen 190 000 + 49 000 + 42000 

Kostnader i samband med 
projekteringsverksamheten 300 000 

Ersättning för tjänster samman-
hängande med kontakter 
mellan Iantbruksnämnderna 
och näringsutövarna 100 000 

80 901 000 +9 941 000 +9200 000 

Inkomster vid lantbruksnämnderna, som redovisas på driftbudgetens 

inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet, beräknas till 3 milj. 

kr. (1971/72 3 milj. kr.). 

Lantbruksstyrelsen 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 9 525 000 kr. 

2. Centralisering av utbetalnings- och bokföringsverksamheten samt 

framställning av galtregistcrbcvis med hjälp av ADB medför en minsk

ning av arbctskraftsbehovet som motsvarar omkring 66 biträdesmånader 

(- 173 000 kr.). 

3. Arvoden och andra ersättningar till ortsombuden har varit oför

ändrade sedan år 1967. Med hänsyn härtill och vikten av att en god 

rekrytering av ombuden upprätthålls bör ersättningarna räknas upp 

( + 239 000 kr.). 

4. Till följd av lokaltillskott och intensifierad verksamhet beräknas 

kostnaderna för lokaler, utrustning och expenser öka med 313 000 kr. 

5. Frågor om arbetarskydd och arbetsmiljö får en allt större bety

delse inom lantbruksnäringarna och måste ges ökat utrymme även i 

personalutbildningen. Härför behövs 30 000 kr. Det är vidare angeläget 

att särskilda kurser anordnas för att snabbt göra nyanställd personal, 

s~irskilt sådan som är avsedd för rådgivningen, väl förtrogen med lant

bruksorganisationens mål och medel. För sådana kurser beräknas 7 000 

kr. 
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Departe11ze11 tsclzef en 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

90 101 000 kr. Jag har därvid beaktat minskat arbetskraftsbehov vid 

Jantbruksnämnderna (2). Vidare har jag räknat medel bl. a. för personal

utbildning i frågor om arbetarskydd och arbetsmiljö (5). 

Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till l.a11tbruksnäm11derna för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

förslagsanslag av 90 101 000 kr. 

B 3. Kursverksamhet för jordbrukets rationalisering m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

3 088 829 

3 195 000 

3 600 000 

Anslaget används för att bestrida kostnader för kursverksamhet m. m. 

syfte att främja rationaliseringen inom jordbruket och trädgårdsnä

ringen samt den yttre rationaliseringen inom skogsbruket. Av anslaget 

får disponeras dels högst 30 000 kr. för ersättningar till deltagare i 

kurser anordnade i anslutning till verksamheten vid lantbrukshögskolans 

konsulentavdelning samt kostnader för att anlita andra föreläsare vid 

dessa kurser än de som tillhör konsulentavdelningen, dels högst 150 000 

kr. för att bestrida kostnader för inspelning av lantbruksprogram för 

TV. 

Lc111thr11kss1y relscn 

Av den föreslagna anslagshöjningen hänför sig 200 000 kr. till löne

kostnadspålägg. vartill medel tidigare inte har s[irskilt beräknats under 

anslaget, 136 000 kr. till ökade kostnader för liirararvoden, lokalhyror 

och annonser m. m., 100 000 kr. till utvidgad kursverksamhct samt 

450 000 kr. till produktion av lantbruksprogram för TV. 

Behovet av ökad informations- och utbildningsverksamhet för lant

brukare och lantarbetare i frågor om arbetarskydd och arbetsmiljö har 

påtalats i olika sammanhang, bl. a. av Svenska lantarbetareförbundet. 

Vid lantbruksnämnderna har dessa frågor hittills behandlats som tek

niska frågor i anslutning till kurser i andra 1imnen. Så har t. ex. frågor 

om personskydd vid anvlindning av kemiska beklimpningsmedcl behand

lats vid kurser för behörighet att använda sådana medel. Den tekniska 

utvecklingen medför att en allt större del av arbetstiden tillbringas på 

eller kring maskiner med ökad risk för olycksfall och i en genom 

buller, damm och avgaser m. m. försämrad miljö. Arbetarskydds- och ar

betsmiljöfrågorna måste därför ges utökat utrymme i kursverksamheten. 

Lantbruksstyrelsen, statens lantbruksinformation, TRU-kommitten 

och Sveriges radio har i samarbete bedrivit försöksverksamhet med 
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lantbruksprogram i rådgivningssyflc i TV. Erfarenheterna av försöks
vcrksamhcten är goda. Även andra undersökningar talar för alt dylika 
program på ett effektivt sätt kan stimulera intresset för nödvändiga 
rationaliseringsåtgärdcr inom lantbruket. Mot denna bakgrund har 
fortsatta överläggningar ägt rum mellan nämnda organ om reguljära 

lantbruksprogram i TV. Vid överläggningarna har man enats om att 
förutsiittningar föreligger att med början hösten 1972 i TV 2 siinda 
av TRU-kommittcn producerade progra1n i en omfattning av 20 pro
gram om 30 minuter per år. Produktionskostnaderna har beräknats till 
ca 650 000 kr. Det är angeHiget att verksamheten kan påbörjas hösten 
1972. Av kostnaderna kan 150 000 kr. rymmas inom förevarande anslag 
och 50 000 kr. tillskjutas av medel som står till förfogande för statens 
lantbruksinformalion. För att täcka återstående kostnad föreslås att 
anslaget räknas upp med 450 000 kr. 

De till vissa kursdeltagare utgående traktamentsstipendierna och sti
pendierna för förlorad arbetstid bör höjas så att de i huvudsak kommer 

att motsvara vad arbetsmarknadsverket kan lämna till person som av 
länsarbetsnämnd anvisas att genomgå kurs i lantbruksnämnds regi. 
Kostnaderna härför behöver inte föranleda någon uppräkning av an
slaget. 

Den del av kursvcrksamhelcn som avser veterinärmedicinska frågor 
av betydelse för animalieproduktionen behöver ökas. Mcdelsbehovet 
härför och för erforderlig kursmateriel m. m. bör dock kunna rymmas 
inom nuvarande anslag. 

Departementscl1ef e11 

Anslaget bör höjas med 405 000 kr. till 3,6 milj. kr. Jag har därvid 
beaktat inträffade kostnadsstegringar. Jag har vidare räknat medel för 
ökad information och utbildning i frågor om arbetarskydd och arbets
miljö. 

Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 
att till Kursverksamlzet fi)r jordbrukets rationalisering m. m. för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 3 600 000 kr. 

B 4. Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m. 

Det är min avsikt att senare föreslå Kungl. Maj :t att för riksdagen 

lägga fram särskild proposition med anledning av lantbruksstyrelsens 
översyn av stödet till jordbrukets rationalisering i vad avser vissa företag 

med mjölkproduktion. 
Med hänvisning härtill hemställer jag att Kungl. Maj :t föreslår riks

dagen 
att, i avvaktan på s~irskild proposition i ~imnet, till Bidrag 1ill 

jordbr11kets rationalisering, 111. 111. för budgetåret 1972/73 
beräkna ett förslagsanslag av 14 000 000 kr. 
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B 5. Bidrag till trädgårdsnäringcns rationalisering m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

11 l 300 
1000 

150 000 

Reservation 

22 

346 741 

Ur anslaget utbetalas statsbidrag enligt bestämmelserna i kungörelsen 
(1968: 377) om statligt stöd till trädgi'mlsnäringens rationalisering (änd
rad senast 1971: 383). Därutöver disponeras anslaget för bidrag till 
Svenska fruktfrämjandet, Svenska grönsaksfrämjandet och Svenska 

blomsterfrämjandet. 

Lant hru kss1 y re!se11 

Under budgetåret 1970/71 har inte beviljats något statsbidrag enligt 
trädgårdsrationaliseringskungörelsens bestämmelser. !\.led anledning av 
ökade bränslekostnader inom trädgårdsnäringen är styrelsen beredd att 
i fortsättningen bevilja bidrag som stimulans till åtgärder, som kan för
väntas ha en påtagligt bränslebesparamle effekt. Detta kan beräknas 
medföra ökat krav på bidragsmedel. 

Anslaget har under de två senaste budgetåren förts upp med endast 
formella belopp. Reservationen beräknas bli disponerad till större delen 
under innevarande budgetår. Anslaget bör därför föras upp med 150 000 

kr. 

Depar1e1nen1schefen 

Jag biträder lantbruksstyrelsens förslag. Jag hemställer att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till triidgårds11iiringe11s rationalisering m. m. för 
budgetltret 1972/73 anvisa ett rescrvationsanslag av 150 000 kr. 

B 6. Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1160 205 

500 000 

1000000 

Från anslaget bestrids utgifter för att täcka förluster på grund av 
statlig garanti för lån till jordbrukets yttre och inre rationalisering, för
värv och drift av jordbruk, rnaskinhållning inom jordbruket, uppförande 
av lagerhus rn. m. för jordbruksändamål, trädgårdsnäringens rationalise
ring m. m., rennäringens rationalisering m. m. samt inköp av avelshästar 
och ridhästar. 
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Lan tbru kss ty rclsen 

A. Anslag 111. m. 

Anslaget bör med hänsyn till belastningen under budgetaret 1970/71 
föras upp med 1 milj. kr. 

B. Krcditgarantiramar 

Ändamål 1969/70 1970/71 1971/72 Beräkn.ändr. 
1972/73 

fast- be- fast- be- fast- Lant- Dep. 
ställd vilj. ställd vilj. ställd bruks- ehe-
ram ga- ram ga- ram styre!- fen 

ranti ranti sen 

milj. kr. 

1. Yttre rationali- 90,0 41,6 90,0 30,0 90,0 
scring 

2. Inre rationalise-
ring 90,0 41,9 90,0 47,9 90,0 

3. Jordförvärvslån 55,0 20,6 55,0 20,4 55,0 
4. Driftslån 45,0 30,7 45,0 34,2 45,0 
5. Maskinlån 7,0 1,4 7,0 1,3 7,0 
6. Lagerhus m. m. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
7. Trädgårdsnäring-

ens rationalise-
ring m. m. 9,0 6,8 9,0 3,5 9,0 

8. Renn~iringens ra-
tionalisering m. m. 2,5 

9. Inköp av avels-
och ridhästar 0,5 O,l 0,5 0,05 0,5 

300,5 147,1 300,5 141,35 303,0 

1-5. Ramarna för lånegaranti till yttre och inre rationalisering, 

jonlförvärvslån, driftslån och maskinli'm har under budgetäret 1970/71 
inte utnyttjats helt. Anledningen härtill är att vissa faktorer verkat åter

hållande på investeringsviljan inom jordbruket. Bland sådana faktorer 

kan nämnas den svaga lönsamheten inom mjölkproduktionen och den 

under större delen av budgciån:t ansträngda kreditmarknaden i förening 

med ett högt ränteläge. Efterfrågan på lfmegarantier torde också ha 

påverkats av de ökade lånemöjligheter, som de h(igre belåningsviirdena 

på fastigheter medfört. 

Rationaliseringsbchovct inom jordbruket främst i form av investe

ringar i tillskottsmark, ekonomibyggnader och markanläggningar är 

fortfarande mycket betydande. För att bryta den nedåtgående trenden 

i mjölkproduktionen har 1971 års riksdag beslutat om vissa åtgärder 

som syftar till en betydande höjning av priset på mjölk. Kungl. Maj:t 

har vidare uppdragit åt lantbruksstyrelsen att lägga fram förslag till 

ändringar i nuvarande bestämmelser om stöd till jordbrukets rationali

sering för att investeringsstöd övergångsvis skall kunna lämnas till jord-
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bruk med mjölkproduktion. som har begränsade utvecklingsmöjligheter. 
Riksdagen har vidare under våren 1971 beslutat om förbättrat pris- och 
rationaliseringsstöd till jordbruk i norra Sverige. 

Dessa åtgärder bör leda till ett betydligt ökat intresse för investering
ar, varigenom efterfrågan på kreditgarantier för rationaliseringsåtgärder 
kan väntas öka jämfört med de närmast föregående [1ren. De möjlig
heter som från den 1 juli 1971 föreligger att lämna statlig garanti för 
driftslån för att avhjälpa tillfälliga likviditetssvårighctcr torde öka efter
frågan på kreditgarantier för driftslån. Omsättningen på fastighetsmark
naden av jordbruksfastigheter, vilken under de tre senaste åren varit 

mindre än tidigare, är svår att bedöma för framtiden. Sannolikt kommer 
den att öka. Även efterfrågan på kreditgarantier för jordförvärvslån 
bör därför öka något i förhållande till föregående år. 

Mot bakgrund av de överväganden som gjorts har styrelsen inte fun
nit skäl att för budgetåret 1972173 föreslå någon ändring av det totala 
garantiutrymmet för här avsedda ändamål jämfört med det ramutrym
me som fastställts för budgetåret 1971 /72. Skulle efterfrågan på låne
garantier till angelägna rationaliseringsåtgärder öka i oförutsedd omfatt
ning torde styrelsen få återkomma därtill. På grund av svårigheterna att 
närmare beräkna belastningen på olika ramar bör inte heller någon 
ändrad fördelning mellan ramarna företas, utan styrelsen avser liksom 
hittills att i mån av uppkommande behov ingå till Kungl. Maj:t med 
förslag till sådan jämkning. 

6. Ramen på 4 milj. kr. till kreditgaranti för lån till lagerhus 111. 111. 

för budgetåret 1970171 har utnyttjats helt. En viss del av kreditbehovet 
under budgetåret 1972/73 bör kunna tillgodoses av kreditinstitut utan 
krav på statlig garanti. -Garantiramen bör bibehållas oförändrad. 

7. Garantiramen för trädgårdsnäringens rationalisering 111. m. avse1 
garanti för rationaliseringslån, förvärvslån och driftslån till trädgårds
företag. lån till inrättande av lagerhus och auktionshallar för trädgårds
produkter samt lån till maskinhållning inom trädgårdsnäringen. Under 
budgetåret 1970!71 har garantier beviljats för ett sammanlagt belopp av 
3,5 milj. kr. 

Den ringa belastningen på ramen synes till stor del bero på läget på 
kreditmarknaden. De beslut som riksdagen i år fattat om ändrade regler 
för kreditgaranti till driftslån och vid nyetablering av trädgårdsföretag 
beräknas medföra ökad efterfrågan på kreditgarantier. Garantiramen 
bör bibehållas oförändrad vid 9 milj. kr. 

8. Garantiramen för lån till rennäringens rationalisering utgör för 
budgetåret 1971/72 2,5 milj. kr. Då erfarenhet ännu inte vunnits av be
hovet av garantiutrymme för detta ändamål bör garantiramen tills vida
re bibehållas oförändrad. 

9. Ramen för kreditgarantier för lån till inköp av avclshästar och 
ridhästar behöver inte ändras. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 25 

Departemcntschef e11 

Efterfrågan på kreditgarantier understeg förra budgetåret de fast
ställda garantiramarna. Anledningen härtill torde vara de ökade låne
möjligheter, som de högre belåningsvärdcna på fastigheter medfört, samt 

olika faktorer som verkade återhållande på investeringsviljan inor;1 jord

bruket. Lantbruksstyrelsen bedömer att rationaliseringsbehovet inom 
jordbruket fortfarande är betydande och att investcringsviljan och efter

frågan på kreditgarantier kommer att öka. Nagon anledning att minska 

krcditgarantiramarna föreligger därför enligt min mening inte. 

För budgetåret 1972/73 bör statlig kreditgaranti beräknas för lån 

till yttre rationalisering med 90 milj. kr., för lån till inre rationalisering 

med 90 milj. kr., för jordförvärvs\ån med 55 milj. kr., för driftslån med 

45 milj. kr., för maskinlån med 7 milj. kr., för lån till uppförande av 

lagerhus för jordbruksändamål rn. m. med 4 milj. kr., för lån till träd

gårdsnäringens rationalisering m. m. med 9 milj. kr., för lån till rennä
ringens rationalisering m. m. med 2,5 milj. kr., samt för lån till inköp av 

avelshästar och ridhästar med 500 000 kr. Kungl. Maj:t bör kunna niir

mare bestämma fördelningen mellan de fem förstnämnda lindamålcn. 
Detta anslag berörs av den proposition jag omnämnt under punkten 

B 4. 

I likhet med lantbruksstyrclsen anser jag att anslaget under nästa 
budgetår bör tas upp med 1 milj. kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

1) medge att för budgetåret 1972/73 statlig kreditgaranti lämnas 

for lån till yttre rationalisering, lån till inre rationalisering, 

jordförvärvslån, driftslån, maskinlån, lån till uppförande av la

gerhus för jordbruksändamål m. m., lån till trädgårdsnäringens 
rationalisering m. m., lån till rennäringens rationalisering 
m. m. samt lån till inköp av avelshästar och ridhästar med 
sammanlagt 303 000 000 kr., varav till uppförande av lagerhus 
för jordbruks~indamål m. m. 4 milj. kr., till trädgårdsnäringens 
rationalisering m. m. 9 milj. kr., till rennäringens rationalise

ring m. m. 2,5 milj. kr. samt till inköp av avelshästar och rid
hästar 500 000 kr. 

2) till Täckande av förluster på grund C!V statlig kreditgaranti för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 000 kr. 

B 7. Bidrag tiIJ särskilda rationaliseringsåtgiirder i Norrland, m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

7 561 033 

10 000 000 

12 000 000 

Från anslaget utbetalas dels bidrag till särskild rationalisering inom 

norrlandslänen, Kopparbergs och Värmlands län samt inom den del av 
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Alvsborgs län, som omfattar landskapet Dalsland, enligt kungörelsen 

(1967: 453) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering m. m. (ändrad 
1969: 186, 1971: 382), dels bidrag som beviljas enligt kungörelsen 0971: 

420) om rationaliseringsstöd till vissa jordbruk. Därutöver används an

slaget för vissa speciella lindamål i de delar av landet där verksamheten 

med särskild rationalisering bedrivs. 

Bidrag.mun för särskild rationalisering 

Budgetår 

1970/71 
1971/72 

Lan tbrukssty ref sen 

Ram 

17 000 000 
17 000 000 

Anslaget bör föras upp med 12 milj. kr., varav 300 000 kr. avses för 

vissa produktionsbefrämjande åtgärder. Den ram, inom vilken bidrag 

till särskild rationalisering får beviljas, bör fastställas till 17 milj. kr. 

Anslagshöjningen motiveras dels av att enligt beslut av 1971 års riks

dag (prop. 1971: 74, JoU 1971: 33, rskr 1971: 149) visst investerings
stöd får lämnas till jordbruk med begränsade utvecklingsmöjligheter 

inom de delar av landet där särskild rationalisering bedrivs, dels av att 

ytterligare medel behövs för produktionsbefrämjandc åtgärder inom 

nämnda område. Sistnämnda medel används för att bestrida kostnader 
för mera tillfälliga insatser på olika områden, t. ex. för främjande av 
foder- och utsädesproduktion, fåraveln och galthållningcn och för att 
bekosta viss veterinär verksamhet, m. m. Det lir angeläget att snabbt 
kunna prova nya rön, som förväntas vara av betydelse för jordbruket i 

berörda landsdelar. Samtidigt kräver ofta nya rationaliserandc åtgärder 
introduktion och en viss uppföljning, innan de anammas av jordbru

karna. För att sådana ulvecklingsarbctcn skall kunna drivas med önsk
värd intensitet behövs ytterligare 150 000 kr. 

Bidragsramen för innevarande budgetår kommer inte alt helt dispo

neras. Bidragsbehovet till atgärder för särskild rationa1isering kommer 

dock att öka eftersom de förbättrade produktpriserna kan väntas sti

mulera till ökad uppbyggnad av bärkraftiga jordbruk i norra Sverige:. 
Avcn utgifter för bidrag till åtgärder som avses i kungörelsen 1971: 420 

kommer att belasta ramen. 

I gemensam skrivelse har lantbruksstyrelsen, lantmiiteristyrelsen och 

skogsstyrelse11 lämnat redogörelse för verksamheten med särskild ratio

nalisering av jordbruket i Älvsborgs, Värmlands och Kopparbergs län 

samt inom norrlandslänen. Redogörelsen omfattar tiden den l juli 1970 

-den 30 juni 1971. 
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Av redogörelsen framgår att antalet områden, som intill den I juli 

1971 godkänts för särskilda rationaliseringsåtgärder, uppgår till totalt 

171. Inom dessa har verksamheten påbörjats vid sammanlagt 462 bruk

ningsenhetcr. Mer än tredjedelen av enheterna eller 174 ligger i Norr

bottens län. Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län har var

dera mellan I 3 och 20 O/o av brukningsenhctcrna. medan för Koppar: 

bergs län redovisas 2(i enheter. Den genomsnittliga åkerarealen vid de 

brukningsenheter som under budgetåret i 97017 l fött arealtillskott 

har ökat från 28 till 36 ha och skogsmarksarealen från 131 till 167 ha. 

Lantbruksnämndcrnas rationaliseringsreserv i anslutning till omdtdcna 

uppgick den 30 juni 1971 till 3 878 ha åker och 25 053 ha skogsmark. 

Till inre rationalisering har sedan verksamheten med särskild rationa

lisering började budgetåret 1960/61 beviljats statsbidrag med samman

lagt 65.4 milj. kr. Av detta belopp har 26,6 milj. kr. utgått i Norrbot

tens län. l Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands liin har be

viljats resp. 10,3, 10,8 och 10,2 milj. kr. samt i Kopparbergs län 3,9 
milj. kr. L G~ivlcborgs och Värmlands län samt i landskapet Dalsland 

har verksamheten endast begränsad omfattning. Huvuddelen av bidragen 

eller ca 47 milj. kr. avser investeringar i ekonomibyggnader medan 6, 1 

milj. kr. gått till dikningsverksamheten. 

Departementsclzefe11 

Erfarenheterna av verksamheten med särskild rationalisering är goda. 

Efterfrågan på bidrag understeg förra budget[iret faststlilld bidragsram. 

Lantbruksstyrelsen bedömer att efterfrågan på bidrag till åtgärder för 

särskild rationalisering kommer all öka. Fr. o. m innevarande budgetår 

belastas denna ram ~iven av bidrag som beviljas till jordbruk med be

gr~insade utvecklingsmöjligheter inom de delar av landet d~ir särskild 

rationalisering bedrivs. Någon anledning att minska bidragsramen före

ligger därför enligt min mening inte. Ramen för nästa budgetår bör 

sålunda tas upp med oförändrat 17 milj. kr. Anslagsbehovet för bud

getåret l 972/73 beräknar jag öka med 2 milj. kr. till l 2 milj. kr. Jag 

har därvid räknat med 200 000 kr. till vissa produktionsbcfrämjandc 

åtgärder inom nämnda delar av landet. 

Jag hemsfäller att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att 

1) medge att under budgetåret 1972/73 statsbidrag beviljas till 

särskild rationalisering intill ett belopp av 17 000 000 kr. 
2) till Bidrag till siirskifda ratinnafiseri11gså1giirder i Norrland, 

m. 111. för budgetåret 1972/73 anvisa ett försl:.igsanslag av 

12 000 000 kr. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 28 

B 8. Odlings- och byggnadshjälp åt innehavare av ,·issa kronolägenheter 
m.m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1206006 

1150 000 

1200 000 

Anslaget används i huvudsak för bidrag till investeringar i byggnader 

och andra fasta anläggningar på bestående kronolägenheter, till avträ
des- och flyttningsersättningar åt innehavare av kronolägenheter samt 
för att bestrida vissa andra utgifter i fråga om sådana lägenheter. 

Lantbruksstyrelsen 

Medelsbehovet för statsbidrag och ersättningar för budgetåret 1972/73 
är ca 500 000 kr. Inkomsterna beräknas för samma period till ca 90 000 
kr., varför styrelsen behöver disponera ca 400 000 kr. Det är främst av 
sociala skiil angeläget att här :!Vsedda investeringar i byggnader m. m. 
kommer till stånd. 

Domänverket 

Verket räknar med en nedläggning av omkring 60 kronolägenheter. 
Medelsbehovet för budgetåret 1972/73 beräknas uppgå till 800 000 kr., 
varav 382 000 kr. för avträdesersättningar och flyttningsbidrag, 245 000 
kr. för byggnadshjälp och virke, 28 000 kr. för skatter och 145 000 kr. 
för övriga åtgärder. 

Departementschefen 

Anslaget hör i enlighet med ämbetsverkens förslag ökas med 50 000 
kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Odlings- och byggnadshjälp åt inneharare av vissa kro-

110/iigenheter m. 111. för budgetåret 1972/73 anvisa ett för
slagsanslag av 1 200 000 kr. 

B 9. Befrämjande av husdjursaveln 111. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1 159 942 
1 000 000 
1 000 000 

Reservation 1 262 784 

Från anslaget bestrids bidrag till avelsföreningar oco liknande orga
nisationer. Vidare utgfir från anslaget stöd åt hästaveln. Detta koncent
reras i huvudsak till hästpremiering, hingsthållningsbidrag och bidrag 
till vissa andra kvalitetsbefrämjande åtgärder enligt beslut av 1966 års 
riksdag. Från anslaget utgår också bidrag till befrämjande av mjölk
avkastningskontroll m. m. 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Lantbruks- Departe-
styrelsen ments-

chefen 

1. Bidrag till avelsföreningar 
och liknande organisationer 210 000 

2. Stöd åt hästaveln 1760 000 - 50000 
3. Befrämjande av mjölkav-

kastningskontroll m. m. 300 000 + 200000 

l 270 000 + 200 000 so 000 

1 I beloppet ingår 270 000 kr. av reserverade medel. 

Lantbrukssty ref sen 

Av reservationen på anslaget bör 200 000 kr. tas i anspri\k och an

slaget bör föras upp med 1 270 000 kr. 

] . Anslagsposten tas i anspråk för bidrag till avelsförcningarna för 

nötboskap, för, svin, fjäderfä och kaniner för rådgivnings- och upplys

ningsverksamhct för att främja och p~\skynda rationaliseringen av ani

malieproduktionen samt till nämnden för avelsvärdering av tjurar. För 

att de viktigaste bidragsbehoven skall kunna tillgodoses är det nödvän

digt alt anslagsposten tas upp med oförändrat belopp. 

2. För stöd åt hästaveln står under budgetåret 1971/72 ett belopp av 

760 000 kr. till styrelsens förfogande. Härav utgör 270 000 kr. reserve
rade medel som enligt medgivande får användas för bidrag till hingst

hållningen. För oförändrat stöd åt hästaveln under budgetåret 1972/73 

behöver ans\agsposten räknas upp med 270 000 kr. 

:'\. f'r. o. m. budgetåret 1968/69 har 300 000 kr. årligen ställts till 
styrelsens förfogande för att försöksvis användas till att stimulera till 
ökad anslutning till mjölkavkastningskontroll m:h andra åtgärder för 

att främja en rationell mjölkproduktion. På grund av läget inom mjölk
produktionen är det angeläget att ytterligare insatser kan göras. Me

dclsbchovct uppg~1r till 500 000 kr., varav 200 000 kr. bör tas ur reserva
tionen på anslaget. 

Av en av lantbruksstyrelsen lämnad redogörelse för ifrågavarande 

verksamhet framgår att den under budgetåret 1970/71 huvudsakligen 

varit inrikta<l på fortsatt introduktion av effektivitctskontroll inom be

slittningar med mjölkproduktion. Under kontrollåret 1970/71 har 225 
besättningar varit anslutna. Styrelsen har under vissa förutsättningar 

Jäma<tt bidrag till anslutningskostnaden. Bidrag har även lämnats till 

fortsatt uibildning av servicepersonalen, till information om kontrollen 

och till central ledning av intro<luktioncn. Styrelsen har vidare lämnat 

bidrag bl. a. till vattenanalyser i samband med introduktion av juver
hälsokontroll, till utveckling av klövvårdsutrustning och till kostnader

na för en utredning om förutsättningarna för en andelsladugård i södra 



Prop. 1972: l Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 30 

Halland. Lantbruksn1imnderna har förutom medverkan introduktion 
av eficktivitetskontrollcn svarat även för andra åtgärder, som syftar till 
att främja en rationell mjölkproduktion med tyngdpunkt på ett förbätt

rat utnyttjande av kontrollresultaten. Verksamheten anses ha gett ett 

gott resultat. 

De part e111c11 tschef en 

Stödet iit hästaveln beräknar ja'g minska med 50 000 kr. på grund av 
lägre behov av medel för hingsthållningsbidrag (2). Behovet av medel 
till befrämjande av mjölkavkastningskontroll m. m. beräknar jag till 
oför1indr::it 300 000 kr. (3). Under budgetåret 1972/73 bör 220 000 kr. 
av reserverade medel disponeras. Anslaget kan därför föras upp med 

oförändrat l milj. kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Befrämjande av husdjursaveln m. 111. för budgetåret 1972/ 
73 anvisa ett rescrvationsanslag av 1 000 000 kr. 

B 10. Statens hingstdepå och stuteri 

1970/7 J Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1 363 202 
1528 000 
l 729 000 

Verksamheten vid statens hingstdepå och stuteri avser främst att till
godose halvblodsavelns hchov av goda bcskällare. Rekryteringen till 
hingstdepån sker dels från stuteriet. dels genom inköp av hingstar och 

hingstföl. 

1971 /72 Beräknad ändring 1972/73 

Lantbruks- Departe-
styrelsen ments-

chefe.n 

Personal 
Handläggande personal 2 
Övrig personal 23 

25 

Anslag 
Lönekostnader I 001 000 + 77 000 77000 
Sjukvård I 000 
Reseersättningar 19 000 -·'- 4 000 + 2 000 
Lokalkostnader 166 000 -i-103 000 +103 000 
Ersättning till domänverkets 

fond för upplåten mark 28 000 -\- 2000 -\- 2000 
Expenser 9 000 1 000 + 1 000 
Häst- och fö\inköp 71 000 
Övriga utgifter 233 000 16 000 + 16 000 

1528 000 +203 000 +201 000 
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Inkomster vid statens hingstdepå och stuteri, som redovisas på drift
budgetens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet, berliknas 

till 1 050 000 kr. (1971/72 980 000 kr.). 

Lcmt bruksstyrelsen 

Löne- och prisomräkning m. m. 203 000 kr. 

Departe111e11 tsche fen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 

Maj :t föreslår riksdagen 
att till Statens hingstdep<l och stuteri för budgetåret 1972/73 

anvisa ett förslagsanslag av 1 7'29 000 kr. 

B 11. Särskilt stöd åt biskötsel och växtodling 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

76 362 
96 000 

96 000 

Reservation 53 763 

Från anslaget utbetalas dels bidrag med 81 000 kr. till främjande av 
biskötseln, dels bidrag med tillhopa 15 000 kr. till Sveriges fröodlare
förbund och andra ändamål för främjande av växtodling. 

Lantbru ksstyrelsen 

Bidraget till främjande av biskötseln används till grundutbildning och 
fortbildning av bitillsyningsmän, försök med vandringsbiskötscl m. m. 
samt till bidrag åt Sveriges biodlares riksförbund. I avvaktan på resul
tatet av en pågående utredning om biodlingens framtid bör denna del 
av anslaget föras upp med oförändrat belopp. 

Återstående del av anslaget har under budgetåret 1970i7J använts för 
bidrag med 15 000 kr. till Sveriges fröodlareförbund för utförda under
sökningar rörande fröproduktion. Fröodlareförbundet lir numera anslutet 
till Lantbrukarnas riksförbund. Något generellt stöd bör inte utgå till 
fröodlareförbundet utan medlen bör i framtiden få användas på det 
sätt som b~ist fdimjar landets v[ixtodling. Behovet av medel för dessa 
lindamål beräknas till 50 000 kr. Anslaget bör således räknas upp med 
35 000 kr. till 131 000 kr. 

De part e111e111schef en 

Jag har ingen erinran mot lantbruksstyrclsens förslag beträffande 
medlens användning. Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med 
oförändrat belopp. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Siirskilt stöd <It biskötsel och viixwdling för budgetåret 

1972/73 anvisa ett rcservationsanslag av 96 000 kr. 
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B 12. Bidrag till Svensk matpotatiskontroll 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

110 000 
110 000 

llO 000 

Reservation 

32 

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 under ledning av en styrelse, i vilken bl. a. konsumenterna, 
odlarna och handeln är företrädda. 

Av anslaget för innevarande budgetår är 15 000 kr. avsedda för 
SMAK:s allmänna verksamhet och 95 000 kr. för upplysningsverk
samhet. SMAK har utöver anslaget fått 290 000 kr. av införselavgifts

medel. 

Lantbrukssty relsen 

Matpotatisen har nyligen varit föremål för uppmärksamhet i pris
reglcringssammanhang (prop. 1971: 116, JoU 1971: 43, rskr 1971: 225). 
SMAK väntar sig att detta skall medföra behov av ytterligare insatser 
från dess sida men begär inte någon ökning av anslaget. Anslaget bör 
föras upp med oförändrat belopp. Styrelsen förutsätter att SMAK:s bi
dragsbehov i övrigt tillgodoses med prisreglcringsmedcl. 

Departementschefen 

Anslaget bör tas upp med oföränårat belopp. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Svensk matpotatiskontro/l för budgetåret 1972/ 
73 anvisa ett rcservationsanslag av 110 000 kr. 

B 13. Restitution av bensinskatt till trädgårdsnäringen 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

301400 
500 000 

500 000 

Anslaget avser kollektiv återbäring av skatt på bensin som förbrukas 
till jordfräsar inom yrkesmässig trädgårdsodling. Medlen utbetalas av 
lantbruksstyrelsen efter samråd med trädgårdsnämndcn för bidrag till 
vissa för trädgårdsnäringen allmännyttiga ändamål. Medel som inte 
utbetalas som bidrag förs vid utgången av påföljande budgetår över till 
trädgårdsnäringens bensinskattefond, som förvaltas av statskontorct och 
får disponeras för samma ändamål som anslaget. 
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Lantbruksslyrelsen 

Anslaget bör föras upp med 500 000 kr. Under budgetåret 1970/71 
har för bidrag till olika ändamål disponerats 551 580 kr. Mcdelstill
gången uppgick vid utgången av budgetåret 1970/71 till 760 258 kr. 
Därav utgjorde 399 734 kr. beviljade men ej utbetalade bidrag. 

Departemen tsc/ze fen 

Som lantbruksstyrdsen har föreslagit bör anslaget tas upp med oför
ändrat belopp. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Restitution av bensinskatt till triidgårdsniiringen för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett anslag av 500 000 kr. att av

räknas mot automobilskattemedlen. 

B 14. Rådgivningsverksamhct för rennäringens främjande 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

85 693 
300 000 

300 000 

Reservation 332 753 

Anslaget är avsett för information i produktionsteknik och driftseko
nomi m. m. till rennäringsutövarna. 

Lantbruksstyrelsen 

För budgetåret 1972/73 planeras en fortsättning och en uppföljning 
av den intensifierade kursverksamhct för samerna som bedrivs med 
anledning av att ny lagstiftning och organisation genomförts på ren
näringens område. Anslaget bör tas upp med ett oförändrat belopp av 
300 000 kr. 

Departementschefen 

Anslaget bör användas för att tillgodose behovet av upplysning, infor
mation, kontaktåtgärdcr o. d. på rennäringc:ns område, t. ex. i samband 
med den nya rcnnäringslagstiftningen och föreslagen ny renbcteskon

vention med Norge. Anslaget bör även aOYändas för att främja avsätt
ningen av renkött. I likhet med lantbruk:;styrclsen beräknar jag me
delsbehovet till oförändrat 300 000 kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att till Rådgivningsverksanzhet för rennäringens främjande för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 300 000 kr. 

2 Riksdagen 1972. I sam[. Nr I. Bilaga 11 
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B 15. Kompensation för bensinskatt till rennäringen 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

100 000 
200 000 
200 000 

34 

Anslaget avser kollektiv återbäring av skatt på bensin, som förbrukas 
vid användning av snöskotrar inom rennäringen. 

Anslaget står till lantbruksstyrelsens förfogande och medlen betalas 

ut till Svenska samernas riksförbund, som disponerar anslaget enligt 
landsmötets beslut för ändamål som gagnar renskötande samer. 

Lantbrukssty relsen 

Anslaget bör föras upp med ett oförändrat belopp av 200 000 kr. 

Departementschef en 

I enlighet med lantbruksstyrelsens förslag bör anslaget tas upp med 
oförändrat belopp. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Kompensation för bensimkatt till rennäringen för budget

året 1972/73 anvisa ett anslag av 200 000 kr. att avräknas 
mot automobilskattemedlen. 
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C. JORDBRUKSPRISREGLERING 

C 1. Statens jordbruksnämnd 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

7 363 967 

8 471 ouo 
9 509 000 

Statens jordbruksnämnd är central förvaltningsmyndighet för ärenden 

rörande prisreglering och marknadsföring på jordbrukets och fiskets 
områden. Nämnden ansvarar vidare för den ekonomiska försvarsbered
skapen på livsmedelsområdct och är huvudman för skördeskadeskyddet. 

Nämnden leds av en styrelse. Chef för nämnden iir en generaldirektör. 
Inom niimnden finns fem byråer, nämligen animaliebyrån, vegetabilie
byrån, administrativa byrån, utredningsbyrån och utrikeshandelsbyrån 
samt två särskilda sektioner, nämligen fisksektionen och beredskaps
sektionen. 

Till nämnden är knutna jordbruksnämndens konsumentdelegation 

samt jordbruksnämndens beredskapsråd. 

1971/72 

Personal 
Handläggande personal 49 
Övrig personal '102 

151 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 7 247 000 
Sjukvård 22 000 
Reseersättningar 342 000 

Därav utrikes resor (8 000) 
Lokalkostnader 323 000 
Expenser 656 000 

Därav engångsutgifter (-) 
Särskilda undersökningar 90000 

8 680 000 
Uppbördsmedel 
Ersättning från Fonden för 

beredskapslagring 295 000 

Nettoutgift 8 385 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Statens 
jordbruks
närnnd 

+ 4 

+ 4 

+1274000 
' 2 000 

T 41 000 
(-) 

+ 245 000 
73 000 

(+ 8 000) 
10000 

-:-1499 000 

+ 40000 

+1459 000 

+ 

+ 

+ 

Departe
ments
chefen 

965 000 

32 000 
(-) 

244 000 
87000 

(-) 
10000 

+1164 000 

+ 40000 

+1124 000 

1 Därav en till statens livsmedelsverk fr. o. m. den 1 januari 1972. 
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Inkomster vid statens jordbruksnämnd, som redovisas på driftbudge
tens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet, beräknas till 
900 000 kr. (1971/72 675 000 kr.). 

Statens jordbrukmiimnd 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 065 000 kr. 
2. Till följd av riksdagens beslut (prop. 1971: 74, JoU 1971: 33, 

rskr 1971: 149, SFS 1971: 421) angående stöd till jordbruket i norra 
Sverige ökar animaliebyråns arbetsuppgifter. För dessa uppgifter be
hövs en kontrollant (assistent) i lönegrad A 21 och en förste kontors

skrivare. Vid inrättande av den sistnämnda tjänsten kan en tjänst som 
kansliskrivare dras in. ( + 69 000 kr.) 

3. Nämnden föreslår alt en tjänst som avdelningsdirektör inrättas på 
administrativa byråns kanslisektion. Vid sektionen för restitutionsären
den och kamcralsektioncn föreslås att tjiinster som avdelningsdirektör 
inrättas, varvid två tjänster som byrådirektör i lönegrad A 28 resp. A 30 

kan dras in. ( + 75 000 kr.) 
4. Nämnden föreslår att tjänsten som chef för utrikeshandelsbyrån 

blir ordinarie. 
5. Nämnden föreslår att fisksektionen ombildas till byrå och att i 

samband därmed en tjänst som ordinarie byråchef och en tjänst som 
byrådirektör i lönegrad A 29 inrättas. Vid inrättande av dessa tjänster 
kan en tjänst som avdelningsdirektör i lönegrad B 6 och en tjänst som 
byrådirektör i lönegrad A 26 dras in. ( + 13 500 kr.) 

6. Beredskapssektionen föreslås bli ombildad till byrå. Den nuvaran
de tjänsten som avdelningsdirektör i lönegrad B 6 byts ut mot en tjänst 
som ordinarie byråchef. Vidare föreslår nämnden att personalen på 
beredskapssektionen utökas med en avdelningsdirektör, en byrådirektör 
och en amanuens. ( + 236 500 kr.) 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
9 509 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ytterligare en 
byråassistent (2). Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens jordbruks11ii111ild för budgetåret 1972/73 anvisa 
ett förslagsanslag av 9 509 000 kr. 

C 2. Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1587 008 
1685 000 

865 000 

1 Del av anslaget Statens jordbruksnämnd. 
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Lantbruksekonomiska samarbetsnämndens uppgift ~ir att samordna 

k~1lkyler och utredningar rörande den ekonomiska utvecklingen inom 

lantbruket. 

Ledamöter av samarbetsnämnden är cheferna för lantbruksstyrclscn, 

statens jordbruksnämnd och statistiska centralbyrån samt tre andra av 

Kungl. Maj:t särskilt utsedda ledamöter. 

Arbetet hos samarbetsnämnden leds under ordföranden av en byrå

chef. Arbetet bedrivs främst genom särskilda expertgrupper. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Expenser 
Särskilda utredningar 

2 

205 000 
1000 
9000 

20000 
450 000 

685 000 

Lantbrukseko1w111iska samarbetsnämnden 

J. Lönc- och prisomräkning m. m. 55 000 kr. 

Departemen tsclzef en 

Lantbruks
ekonomiska 
samarbets
nämnden 

9000 

' 1 000 T 

+ 45 000 

+ 55000 

Departe
ments
chefen 

+ 9000 

-1- 1 000 

+ 170000 

+ 180 000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

865 000 kr. Jag förordar att en tjänst som byråchef i Ce 1 inrättas i stäl

let för den extra byråchefstjänst som f. n. finns inrättad. 

Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att 

1) bemyndiga Kungl. Maj:t att vid lantbruksekonomiska samar

betsnämnden inrätta en tjänst för byråchef i Ce l 

2) till Lantbruksekonomiska samarbetsniimnden för budgetåret 

197'2/73 anvisa ett förslagsanslag av 865 000 kr. 

C 3. Prisreglcrande åtgärder på jordbrukets område 

J 970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

125 884 384 

103 000 000 

101000000 

Under anslaget anvisas medel för olika prisreglerande ändamål. 
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Anslag 
Prisutjämning av vissa 

jordbruksreglerade rävaror 
till livsmedelsindustrin 

Diverse kostnader 

Statens jordbruk.rni.imnd 

1971 /72 

102 000 000 
600000 

102 600 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Statens jord- Departe
bruksnämnd ments- · 

chefen 

-2000000 -2000000 
- 100000 - 100000 

-2100000 -2100000 

Prisutjämningsförfarande tillämpas på råvaror till livsmedelsindu
strin i fråga om choklad- och konfektyrvaror, biscuits och wafers, senap, 
såser och soppor samt fiskkonserver o. d. ävensom på mellanöl och 
starköl. Prisutjämningsförfarandet administreras av riksskatteverket och 

jordbruksnämnden. För budgetåret 1972/73 räknar nämnden med ett 
medelsbehov till prisutjiimning på sammanlagt ca 100 milj. kr. 

Anslagsposten till diverse kostnader förutsätts liksom hittills få dis
poneras för sådana oförutsedda utgifter, som mera direkt kan för

anledas av den prisreglerande verksamheten. Vidare bör posten allt
jämt få användas för att bestrida extra kostnader för skördeuppskattning 
och administration i samband med det permanenta skördeskadeskyddel. 
Av anslagsposten för budgetåret 1971172 är 100 000 kr. avsedda för en 
undersökning av 1971 års fodersädsskörd. 

Departementsclzefen 

Jag biträder statens jordbruksnämnds förslag. Jag hemställer att 

Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Prisreglerande J.tgärder på jordbrukets område för bud

getåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 101000000 kr. 

C 4. Kostnader för beredskapslagring av livsmedel och fodermedel 

m.m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

28 038 521 

34 300 000 
36 066 000 

För statens jordbruksnämnds nuvarande beredskapslagring gäller vissa 

riktlinjer som, med stöd av riksdagens beslut har fastställts genom beslut 
av Kungl. Maj:t senast den 18 juni 1971. 
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1971/72 

Anslag 
Lagring genom föreningen 

Svensk spannmålshandels 
försorg 6 500 000 

Lagring i jordbruksnämndens 
regi 9 994 000 

Ränta på fondkapital för 
Svensk spannmålshandels lagring 9 305 000 
jordbruksnämndcns lagring 7 425 000 

Övriga beredskapsåtgärder 575 000 

33 799 000 

Statens jordbruksniimnd 

Beräknad ändring 1972/73 

Statens jord- Departe
bruksnämnd ments-

chefen 

·i-1070000 +I 070 000 

- 382 000 - 382 000 

-I· 482 000 + 482 000 
+1097000 ·1-1097000 

+2 267 000 +2267000 

Kungl. Maj:t har den 20 mars 1970 uppdragit åt lantbruksekonomis
ka samarbetsnämnden att göra en översyn av metodiken m. m. för beräk
ning av produktions- och konsumtionsutvecklingen samt försörjnings
balanscn på Jivsmcdelsområdet. I avvaktan på resultatet av detta arbete 
utgår jordbruksnämndcn från samma målsättning för bercdskapslag
ringen för budgetåret 1972/73 som för budgetåret 1971/72. 

För beredskapslagring i nämndens regi räknar nämnden med att dis
ponera det kapital, 126 250 000 kr., som återstår i jordbruksnämn
dens delfond under fonden för beredskapslagring sedan 145 milj. kr. har 
disponerats för lagring i Svensk spannmålshandels regi. fnom denna ram 
ryms en ökad lagring av ett begränsat antal varor för att förstärka livs
rncdelsförsörjningcn i krig. 

Anslagsposten övriga beredskapsåtgärdcr behövs för utnyttjande av 

operationsanalytisk modell (20 000 kr.) och ADB-system (105 000 kr.) 
för planläggning resp. planering av livsmedelsbercdskapcn, åtgärder för 
reservanläggningar till livsmedelsindustrin (275 000 kr.), planläggning 
för undanförsel av boskap (45 000 kr.), utredningar och uppföljningar 
beträffande planläggningen av ersättningsproduktioncn inom livsme
delsområdet (50 000 kr.), planläggning av jordbrukets blockorganisation 
(75 000 kr.) samt bidrag till Sveriges utsädesförening (6 000 kr.). 

Nämnden förutsätter att anslaget liksom tidigare skall få tas i an
språk för att täcka förluster, som kan uppkomma i anledning av att för
säkringen av beredskapslagradc varor i vissa fall har ersatts av statliga 

garanti- eller ansvarsförbindclser som har lämnats av jordbruksnämnden. 

Departementschefen 

Jag biträder statens jordbruksnämnds förslag. Beloppet till planlägg
ning av jordbrukets blockorganisation bör få användas för bl. a. fortsatt 
regional planläggning. 
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Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Kostnader för beredskapslagri11g av livsmedel och foder

medel m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag 

av 36 066 000 kr. 

C 5. Stöd till jordbruket i norra Sverige 

1970/71 Utgift 134 251 445 

1971/72 Anslag 66 000 000 

1972/73 Förslag 66 000 000 

1 Del av anslaget Särskilt stöd åt det mindre jordbruket. 

Medlen utbetalas ·av statens jordbruksnämnd som får disponera dem 

för att utbetala pristillägg till jordbruket i norra Sverige enligt kungö

relsen (1971: 421) om prisstöd till vissa jordbruk. 

Statens jordbruksnämnd 

I avvaktan på erfarenheterna av det nya prisstödet till jordbruket 

i norra Sverige föreslår nämnden att anslaget tas upp med oförändrat 

belopp. 

Departe111entschef en 

Jag biträder statens jordbruksnämnds förslag. Från anslaget bör dess

utom medel få disponeras för sortprövning av växtslag som är speciellt 
lämpade för norra Sverige. För detta ändamål beräknar jag 20 000 kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Stöd till jordbruket i norra Sverige för budgetåret 197'2/73 

anvisa ett förslagsanslag av 66 000 000 kr. 

C 6. Särskilt övergångsbidrag åt jordbrukare, m. m. 

1970/71 Utgift 

197li72 Anslag 

1972/73 Förslag 

112 521 690 

'.!]2 500 000 

8100 000 

1 Del av anslaget Särskilt stöd åt det mindre jordbruket. 
• Del av anslaget Stöd till jordbruket i norra Sverige, m. m. 

Medlen utbetalas av lantbruksstyrclsen som får disponera dem för 

utbetalningar dels enligt kungörelsen (1967: 422) om särskilt övergångs

bidrag och avgångsvederlag åt jordbrukare, dels med anledning av even

tuella besvärsärenden i fråga om arealtillägg och övcrgångsbiclrag en

ligt tidigare bestämmelser, dels enligt rennäringskungörelsen (1971: 438) 

för särskilt avgångsvederlag åt renägare. 
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Lant brukssty relsen 

Antalet beviljade ansökningar om särskilt övergångsbidrag för år 
1970 uppgick till ca 11 500. Bidrag på 6,7 milj. kr. utbetalades hösten 
1971. Styrelsen uppskattar medelsbchovct till ca 7 milj. kr. 

I fråga om avgångsvederlag beräknar styrelsen medelsbehovet till ca 
1 milj. kr. 

För särskilt övergångsbidrag åt renägare uppskattar styrelsen medels

behovet till högst 100 000 kr. 

Departeme11tschefen 

Jag biträder Jantbruksstyrclscns förslag. Jag hemställer att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Särskilt övergångsbidrag åt jordbrukare, m. m. för budget

året 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 8 100 000 kr. 

C 7. Bidrag till bokföringsverksamheten inom jordbruket 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

927 369 
1218 000 
1218 000 

Reservation 1 380 811 

Från anslaget bestrids utgifter dels för den jordbruksekonomiska 
undersökningen, dels intill 50 000 kr. för resultatanalyser vid jordbruks
företag. 

Lantbrukssty relsen 

Kungl. Maj:t har den 19 december 1969 föreskrivit att det skall an
komma på lantbruksekonomiska samarbetsnämnden att föreslå änd
ringar i omfattning och urval för den jordbruksckonomiska undersök
ningen. Nämnden har i samråd med styrelsen funnit det lämpligt att un
dersökningen även under år 1972 genomförs efter i huvudsak oföränd
rade principer. 

Departementsclzefen 

Jag biträder lantbruksstyrelsens förslag. Jag hemställer att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till bokföringsl'erksamlzeten inom jordbruket för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 1 218 000 
kr. 

C 8. Bidrag till permanent skördeskadeskydd 

1970171 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

30 000 000 
30 000 000 
30 000 000 

2t Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bilaga Z1 
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Under anslaget anvisas statens bidrag till skördeskadefonden. Medlen 
används för att bestrida ersättningar för skördeskador. 

Statens jordbrnksniimnd 

Efter samråd med statistiska centralbyrån beräknas statsbidraget till 

skördeskadefonden för budgetåret 1972/73 till oförändrat 30 milj. kr. 

De part ementschef en 

Ersättningar till följd av skördeskador utgår enligt ett system som 
grundar sig på objektiva skördeuppskattningar. Som en komplettering 

till detta system utgår behovsprövade bidrag. Dessa kan utbetalas, då 
så betydande skördeskador föreligger att skördeskadeersättning uppen
barligen bort utgå men så ej har skett på grund av systemets konstruk
tion. Det belopp som årligen står till förfogande för behovsprövade bi
drag utgör f. n. 1 O/o av de utgående allmänna ersättningarna för 
skördeskador, dock lägst 400 000 kr. Sistnämnda belopp bör fr. o. m. 
skördeåret 1972 höjas till 600 000 kr. 

Anslaget bör föras upp med oförändrat 30 milj. kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

1) godkänna vad jag i det föregående förordat beträffande stor
leken av det belopp som årligen skall få disponeras för behovs
prövade skördeskadebidrag 

2) till Bidrag till permanent skördeskadeskydd för budgetåret 
1972/73 anvisa ett anslag av 30 000 000 kr. 

C 9. Administration av permanent skördeskadeskydd m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

10 780 000 
12 453 000 
13 013 000 

Statens jordbruksnämnd iir huvudmyndighet för det permanenta 
skördeskadeskyddet. Skördeskadeskyddets kansli är knutet till statistiska 
centralbyrån. Under anslaget anvisas medel som disponeras av sta
tistiska centralbyrån för att bekosta de objektiva skördeuppskattningar-

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Statistiska Departe-
centralbyrån ments-

chefen 

Anslag 

Objektiva skördeuppskatt-
ningar 6 382 000 +l 456 000 +.1456000 

Skördeskadeskyddets 
tekniska administration 1185000 + 580 000 + 288 000 

Lantbrukets företagsregister 
och därmed samordnad 
statistikproduktion 4 886 000 -1023000 -1184000 

12 453 000 +1013 000 + 560 000 
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na, skönleskadeskyddets tekniska administration samt lantbrnkcts före
tagsregister och tHirmed samordnad statistikproduktion. 

Statistiska ccntraibyrcin 

Medclsbchcvet under anslaget beräknas öka med 1 013 000 kr. I den
na ökning ingår löne- och prisomräkning vid befintlig organisation med 
2 048 000 kr. Bortfallet av kostnader för 1971 iirs lantbruksr~ikning 

beräknas medföra en kostnadsminskning av 1 718 000 kr. För vissa and

ra kostnadsändringar av uutomatisk karaktär beräknas ett ökat belopp 
av 391 000 kr. För övriga kostnadsökningar beräknas 292 000 kr. 

När det gäller de objektiva skördeuppskattningarna förutsätts att 
antalet provytegiirdar liksom provtagningens omfattning i de olika un
dersökningarna blir ofödindrad under nästa budgetår. Utöver lönc
oeh prisomräkning föreslås en ökning med 86 000 kr. Av detta belopp 
utgör 39 000 kr. kostnader för imamling av kva!itetsprovcr från den 
totala skörden av fodersäd, 35 000 kr. kostnader för insamling av upp
gifter rörande den levererade fodcrsädcns kvalitet och J 2 000 l;r. upp

räkning av anslaget för transporter. 
Skördeskadeskyddcts tekniska administration föreslås få oförlindrad 

omfattning och utformning. Utöver löne- och prisomräkning före

slås en förstiirkning av resurserna med 378 000 kr. varav 252 COO kr. 
för ökad utredningsverksamhct, 62 000 kr. för uppräkning av anslaget 
för den löpande verksamheten, 40 000 kr. för ökad information och 
24 000 kr. för beaktande av fodersädens kvalitet och oljeväxternas klo
rofyllhalt vid ersättningsberäkningarna. 

För lantbrukets företagsregistcr och därmed samordnad statistik
produktion föreslås, utöver en ökning för löne- och prisomräkning, en 
minskning av resurserna med 1 499 000 kr. I beloppet ingår en minsk
ning med l 718 000 kr. med hänsyn till bortfallet uv kostnader för 
197.l års lantbruksräkning, en ökning med 160 000 kr. för uppräk
ning av anslaget för de löpande produktionskostnaderna och en ökning 
med 59 000 kr. för enligt beslut av 1971 års riksdag utvidgad insamling 
av arbctskraftsuppgifter för Jantbrnksregistret. 

Departenu!ntsclzef en 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medclsbehovet 
för objektiva skördeuppskattningarna, skördeskadcskyddets tekniska ad

ministration samt lantbrukets företagsregister och därmed samordnad 
statistikproduktion till sammanlagt 13 013 000 kr. Jag har därvid räk
nat medel för bl. a. uppräkning av anslaget för den löpande verksam

heten för skördeskadeskyddets tekniska administration, kostnader för 
be:iktandc av fodersädens kvalitet och oljeväxternas klorofyllhalt vid er
s~itlningsberäkningarna samt kostnader för utvidgad insamling av arbets
kraftsuppgifter för Jantbruksregistrct. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Administration av permanent skördeskadeskydd 111. 111. för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 13 013 000 kr. 
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D. SKOGSBRUK 

D 1. Skogsstyrelsen 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

(j 124 082 

6 504 000 

7 634 000 

Skogsstyrelsen har till uppgift att leda de statliga åtgärderna för att 

främja det enskilda skogsbruket. Styrelsen är centralt organ för skogs

vårdsstyrelsernas verksamhet och central myndighet för rådgivnings

och fortbildningsverksamhet rörande det enskilda skogsbrukets ratio

nalisering samt för virkesmätning och skogsstatistik. Skogsstyrelsen leds 

av en styrelse. Chef för skogsstyrclsen är en generaldirektör. Inom 

styrelsen finns två skogsbyråer, en administrativ byrå samt en avdelning 

för information, rådgivning och fortbildning och en för virkesmlitning 

och statistik. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Skogs- Departe-
styrelsen ments-

chefen 

Personal 
Handläggande personal 43 + 7 
Övrig personal 53 + 4 +2 

96 +11 +2 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 4 765 000 +I 339000 + 757 000 
Sjukvård 19000 + 6000 + 4000 
Reseersättningar 233 000 + 74000 + 38 000 

Därav utrikes resor (10 000) (-) (-) 
Lokalkostnader 501 000 + 24000 + 24000 
Expenser 1007000 + 408 000 + 306 000 

Därav engångsutgifter (73 000) (+ 41 000) (- 65 000) 
Provmätningar 14000 + 6000 + 1 000 

6539 000 + 1857000 +1130000 

Uppbördsmedel 
Inkomst av fotogrammetrisk upp-

drags verksamhet 35 000 + 5 000 

Nettoutgift 6 504000 + 1852000 +1130 000 

Skogsstyrelsen 

Skogsbrukets och skogsindustrins betydelse för landets fortsatta väl

ståndsutveckling är svårbedömbar. För skogsbrukets del beror detta 
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främst på det långa tidsperspektivet. Även om skogsindustrin på relativt 

kort sikt kan anpassas till trender i viirldsmarknadsutvecklingen gäller 
för denna på längre sikt samma bedömningsgrunder som beträffande 
skogsbruket. 

Skogsnäringen har fram till år 1966 utvecklats i samma takt som 

näringslivet i övrigt. Under åren 1966-1967 skedde en viss avmattning. 

Ar 1968 kännetecknades av en viss återhämtning som fortsatte i stegrad 

takt under år J 969. Den fortsatta förbättringen under år 1970 har första 

halvåret 1971 övergått i en viss avmattning i efterfrågan men denna 
bedöms vara temporär. 

Skogsnäringens framtidsutsikter för en överblickbar tid är gynnsam

ma framför allt beträffande kvantitativa avsättningsmöjligheter pä den 

västeuropeiska marknaden. Trots att skogsniiringen som helhet har goda 

förutsättningar att hävda sig iir lönsamheten inom skogsbruket fortfa

rande otillfredsställande. För att komma till rätta med detta måste ef

fektiviteten ökas. Förutsättningarna härför är goda. Detta beror pft att -

utöver vad som sagts i det föregående - generellt sett kostnader för åt

gärder som medför en långsiktigt ökad och förbättrad virkesproduktion 

i betydande omfattning kan bäras av skogsbruket, eftersom dessa <°tt
gärders resultat redan nu möjliggör en uthållig höjning av avverknings

bclopp och intäkter i takt med att de genomförs. Vidare lir interna

tionellt sett det svenska skogsbrukets rationaliseringsläge på en hög 

nivå främst vad gäller maskintekniska systemlösningar, planeringsunder
lag och administrativa styr- och kontrollsystem. 

Med hänsyn till hyteshalanscn med utlandet och sysselsättningen inom 

framför allt glesbygderna samt till de i och för sig goda rationaliserings

möjligheterna bör staten stödja en progressiv utveckling av skogsnäring

en. Mot denna bakgrund är det angeläget alt skogsstyrelsens resurser 
förstärks i främst personellt hänseende så att den tillfredsställande skall 
kunna fullgöra sina uppgifter. 

Skogsstyrclsen behandlar härefter de särskilda yrkandena för budget
året 1972/73. 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 787 000 kr. 

2. För handläggning av internationella skogliga frågor samt för plane· 
ring och utredning föreslås förstärkning av generaldirektörens sekreta

riat med en tjänst som amanuens/förste byråsekreterare och en biträdes

tjlinst ( + 117 000 kr.). 

3 a. För effektivisering av skogsbruksplanläggning och annan över

siktlig planering behövs en byrådirektör vid första skogsbyrån. Om tjäns

ten inrättas kan en av skogsvårdsstyrelsemedcl bekostad assistenttjänst 

p[1 byrån dras in. ( + 90 000 kr.) 

b. För utveckling av den utbildningsverksamhet som nämnden för 

skoglig flygbildteknik bedriver behövs en amanuens/förste byråsekretera
re. Inkomsterna av uppdragsverksamheten beräknas härigenom öka med 
5 000 kr. ( + 71 000 kr.) 
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c. ökade kansli- och skrivgöromål gör det nödvändigt att förstärka 

byrån med ett biträde (-1- 36 000 kr.). 

4. För uppbyggnad av en effektiv organisation för skogsskyddsfrågor 

bör andra skogsbyrån förstärkas med en byrådirektör ( + 92 000 l:r.J. 

5. För utökad verksamhet vid administrativa byråns redovisnings

central enligt SEA-systemet efter planerad anslutning av lantbruksstyrcl

sen, lantbruksnämnderna, statens jordbruksnämnd, statens centrala frö

kontrollanstalt och statens växtskyddsanstalt behövs en förstärkning med 

två biträden ( + 79 000 kr.). 

6. För att förbättrn samordning och ulbytet av informationsresurser

na inom skogsvårdsorganisationen bör avdelningen för information, råd

givning och fortbildning förstärkas med en byrådirektör (-i-- 90 000 kr.). 

7. Avdelningen för virkesmätning och statistik bör organiseras med 

en sektion för varje huvudområde. Härför behövs förstärkning med två 

byrådirektörer, den ene för utredningsarbete, upprättande av skogliga 

prognoser, överarbetning och utveckling av den skogliga statistiken, 

sammanställningar av översikter för internationella sammanhang m. m .. 

den andre för handläggning av skogsvärderings- och taxeringsfrågor, 

prissättningsnormer för virke och virkesprisutveekling m. m. ( · !- l 84 000 

kr.). 

8. ökade kostnader uppstår till följd av SEA-systemcts fortsatta ge

nomförande ( + 320 000 kr.), förnyelse och komplettering av kontors

utrustning (+ 40 000 k:r.), utbyte av tjänstebil (+ 19 000 kr.) samt 

utvceklingsarbc.te ( -+- 5 000 kr.). Anslaget kan minskas med en eng:'tngs

anvisning för innevarande budgetår (- 73 000 kr.). 

Remissyttrande 

Riksrevisionsverket tillstyrker skogsstyrelscns förslag i fr[1ga om SEA

systemet. 

Departeme/ltsclzefen 

i\1ed hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

7 634 000 kr. Jag har därvid med anledning av anslutning av fler 

myndigheter till redovisningsgrupp skogsstyrelsen enligt SEA-systemet 

beräknat medel för ytterligare två tjänster vid redovisningscentralen (5) 

och för ökade ADB-kostnader (8). 

Jag hemställer att Kungl. Maj: t föreslår riksdagen 

att till Skogsstyrelsen för budgetåret 1972/73 all\ isa ett förslags

ans\ag av 7 634 000 kr. 

D 2. Bidrag föl skogs\·årdsstyrelserna 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

42 562 228 

33 432 000 

38 124 000 
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Skogsvårdsstyrelserna har till uppgift att främja och stödja det en

skilda skogsbruket samt att verka för att skogshush:lllningen inom de 

enskilda skogarna bedrivs på ett planmässigt sätt. Styrelserna skall också 

utöva uppsikt och vidta de åtgärder, som enligt gällande skogsvårds-, 

naturvårds- och andra författningar ankommer p:l dem. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Person::tl 
Förvaltningspersonal 
Teknisk personal 

Anslag 

241 
449 

690 

Skogs
styrclscn 

Avlöningar 23 395 000 + 3 650 000 
Skogsvårdsstyrelsernas allmänna 

verksamhet l 638 000 -;-- 5 754 000 
Skogsbruksskolor 

a) Amortering av byggnadslån 190 000 
b) Ersättning till domänverkets 

fond för upplåten mark 213 000 
Lönekostnadspålägg 

a) ATP-avgifter 1 711 000 ' 414 000 ; 

b) Arbetsgivaravgifter till sjuk-
försäkring 725 000 + 82000 

c) Allmän arbetsgivaravgift 470 000 + 68 000 
d) Lönegarantiavgift 5 000 
c) Arbetarskyddsavgift --;- 13 000 
f) Kostnader för pcnsionsavgång-

en skogsvårdsstyrelscpersonal 5 090 000 + 410000 

33 432 000 + 10396000 

Skogsstyrelsen 

Departe
ments
cheren 

+ 3 592 000 

+ 108 000 

-+ 414000 

T 82 000 
+ 68 000 
+ 5 000 
+ 13 000 

+ 410 000 

+ 4692000 

Undt:r budgetåret 1970/71 uppgick skogsvårdsstyrclsernas förrätt

ningsvcrksamhet till 315 000 dagar, vilket är 20 000 dagar mer än under 

det närmast föregående budgetåret. Uppgången hänför sig till skogs

vårdsstyrclsernas verksamhet med skogliga beredskapsarbeten. Denna 

vcrksamhetsgren har hittills utvisat de största svängningarna. 

Även om den måttliga ökningen av verksamheten medfört en viss 

förbättring av ekonomin vid flera skogsvårdsstyrelser är den ekonomiska 

situationen fortfarande otillfredsställande. Orsaken till detta förhållande 

är att statsbidragen till skogsvårdsstyrclsernas offentliga verksamhet 

hittills har beräknats från den förutsättningen att förr~ittningsdagskost

naderna för offentlig verksamhet och servicevcrksamhet är lika. Det 

är angeläget att de nuvarande reglerna för den statliga biJragsgirningen 

till skogsvårdsstyrelserna ändras så att dessa erhåller resurser för att an

gripa de svårigheter det svenska skogsbruket har att brottas med. An

slagsberäkningen bör baseras på förrättningsdagskostnadcn för offentlig 

verksamhet, som för budgetåret 1972/73 uppgår till 460 kr. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 48 

ökade resurser för den skogliga rådgivnings- och upplysningsverk
samheten bör ställas till skogsvårdsstyrelsernas förfogande. Vidare be

hövs fler åtgärder för att trygga återväxten. Skogsvårdsstyrclscrna beräk

nas i ökad omfattning komma att ägna sig åt översiktlig planläggnmg 

som ett led i länsstyrelsernas planläggningsverksamhet. Sammanlagt be

höver den offentliga verksamheten därför ökas med 1 000 dagar. Total

summan offentliga dagar för budgetåret 1972173 föreslås till 70 000. 

Det statliga bidraget för budgetåret 1972/73 bör uppgå till 32 200 000 

kr. 
Vissa utgifter av offentlig natur vilka inte ingår i förrättningsdagskost

naden beräknas till 7 J 3 000 kr. överlåtelse eller avyttring av skogs

vårdsstyrelsernas skogsbruksskolor kommer att ske endast undantagsvis 

under budgetåret 1972/73. 

Om statsverkets inkomst av skogsvårdsavgifter kommer att uppgå till 

oförändrat 11,7 milj. kr. blir för budgetåret 1972/73 det totala statsbidra

get till skogsvårdsstyrclsernas verksamhet 44 613 000 kr. 

Betdiffande beloppets bestridande från olika anslag föreslås följande. 

Tjänstebrevskostnader bör bestridas från anslaget Ersättning till post
verket för befordran av tjänstebrevsförsändelser. Utgifterna för rese

ersättningar till personal för viss kursvcrksamhct bör belasta anslaget 

Kursverksamhet för skogsbrukets rationalisering m. m. samt vissa för

rättningskostnader anslaget Åtgärder för ökad skogsproduktion i Norr

land m. m. Beloppen under nyssnämnda anslag beräknas till resp. 

435 000, 200 000 och 150 000 kr. eller sammanlagt 785 000 kr. Reste

rande 43 828 000 kr. bör anvisas under anslaget Bidrag till skogsvårds
styrclscrna. 

Skogsstyrclsen bör bemyndigas att fördela anslaget mellan skogsvårds

styrelserna, fastställa inkomst- och utgiftsstater för styrelserna samt 
meddela erforderliga föreskriHer rörande staternas tillämpning. 

Löne- och prisomräkning 4 750 000 kr. 

Re111issy ttra11cl<! 

Riksrevisionsrerket delar skogsstyrelsens synpunkter betrliffande be

räkningen av statsbidragen till skogsvårdsstyrelsernas offentliga verk

samhet. Med hänvisning till den pågående skogspolitiska utredningen 

förordar dock verket att nuvarande ordning tills vidare bör gälla. 

Departe111e11tschefen 

Antalet förrättningsdagar i skogsvårdsstyrelscrnas offentliga verksam

het för budgetåret 1972/73 beräknar jag till 69 000. Medclstilldclningen 

per förrättningsdag bör höjas från 316 kr. till 384 kr. Utgittsramcn för 

skogsvårdsstyrelsernas ej taxebelagda verksamhet blir med utgångspunkt 

från detta belopp 26 496 000 kr. För vissa andra kostnader av offentlig 

natur bör beräknas 713 000 kr. Skogsvårdsstyrelserna tillförs liven be-
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lopp som svarar mot inflytande skogsvårdsavgifter. Som chefen för fi

nansdepartementet tidigare denna dag anmält bör statsverkets inkomst 

av dessa avgifter för nästa budgetår beräknas till 11,7 milj. kr. 

Jag förordar alltså att den totala kostnadsramen för den med stats

medcl finansierade delen av skogsvårdsstyrelsernas verksamhet för bud

getåret 197~/73 bestäms till 38 909 000 kr. Fördelningen på olika an

slag bör ske enligt följande. Tjänstebrevskostnaderna bör bestridas från 

anslaget Ers1ittning till postverkct för befordran av tjtinstebrevsförslin

delser. Vidare bör utgifter för rcseersättningar åt personal för kurs

verksamhcten belasta anslaget Kursverksamhet för skogsbrukets ra

tionalisering m. m. samt vissa förriittningskostnader anslaget Åtgärder 

för ökad skogsproduktion i Norrland m. m. Dessa utgifter bör för n1ista 

budgetår beräknas till resp. 435 000, 200 000 och 150 000 kr. eller sam

manlagt 785 000 kr. Återstående 38 124 000 kr. bör anvisas under detta 

anslag. Jag har beräknat all skogsvårdsstyrelsernas kostnader bör minska 

med 60 000 kr. till följd av SEA-systemets införande. 

Liksom hittills bör Kungl. Maj:t fastställa dispositionsstat för den 

statliga anslagsgivningen till skogsvårdsstyrclsernas omkostnader samt 

bemyndiga skogsstyrelsen att i övrigt fördela anslaget mellan skogs

vårdsstyrelserna och fastställa deras inkomst- och utgiftsstater. I sam

band härmed bör skogsstyrelscn även få meddela erforderliga föreskrif

ter rörande staternas tillämpning. 

Jag vill i detta sammanhang föreslå att riksdagens medgivande inhäm

tas till att statlig kreditgaranti för lån till skoglig plantskoleverk

samhet ~iven under budgetåret 1972/73 får beviljas intill ett belopp av l 

milj. kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj: t föreslår riksdagen att 

n medge att under budgetåret 1972/73 beviljas statlig kreditga
ranti för lån till skoglig plantskoleverksamhet intill ett belopp 

av l 000 000 kr. 

2) till Bidrag till skogsvårdsstyrelserna för budgetåret 1972/73 

anvisa ett förslagsanslag av 38 124 000 kr. 

D 3. Bidrag till skogsförbättringar 

1970/71. Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

9 935 959 

8 000 000 

8 000 000 

Huvuddelen av anslaget utnyttjas för att lämna bidrag till skogs

plantering på sämre jordbruksmark. I övrigt lämnas stöd till iståndsätt

ning av skogar med otillfredsställande skogstillstånd, bl. a. vissa rest

skogar, till skogsdikning, till åtgärder mot skadegörelse av skogsinsekter, 

till inventering av vissa skador på växande skog samt till att täcka för-
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lustcr till följd av sådan statlig kreditgaranti, som avses kungörelsen 
(1969: 705) om statligt stöd vid skada på skog. Bidragsbestämmclserna 
för anslaget återfinns i kungörelsen (1948: 239) om statsbidrag till 
vissa skogsförbättra1~de åtgärder (ändrnd senast 1961: 109). 

Rambelopp 
1. Skogsodlingsåtgärder på 

sämre jordbruksmark 
2. Övriga åtgärder 

Anslag 

Skogsstyrelsen 

1971/72 

6 000 000 
2 500 000 

8 500 000 

8 000 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Skogs
styrelscn 

Departe
ments
chefen 

1. Under det senaste året har ca 10 000 ha sämre jordbruksmark 
skogsodlats med stöd av medel ur anslaget. Genom självföryngring 
eller genom skogsodling utan bidrag kan ytterligare 7 000 ha sådan 
mark beräknas ha blivit beskogad. Dessa 17 000 ha motsvarar ungefär 
den areal åkermark som årligen tas ur jordbruksproduktionen. Tidigare 
eftersläpning i fråga om plantering har dock resulterat i att stora area
ler före detta jordbruksmark ligger utan användning. Minst hälften av 
denna areal bör planteras. 

Den för budgetåret 1970/71 anvisade ramen för skogsodlingsåtgärder 
på sämre jordbruksmark har inte helt förbrukats. Av anslagna 6 
milj. kr. återstod vid budgetårets slut 959 000 kr. ofördelade. För att 
upprätta markanvändningsplaner har tagits i anspråk 203 000 kr. Den 
sistnämnda verksamheten bör även fortsättningsvis få bedrivas med 
stöd av medel inom ifrågavarande ram. 

De stora stormkatastrofer som drabbade skogsbruket under hösten 

1969 har minskat skogsägarnas möjlighet att ägna sig åt plantering av 
nedlagd åkermark. Det är troligt att skogsplanteringen på sådan mark 
kommer att öka sedan den stormskadade skogen tillvaratagits och de 
mest angelägna plantcringsarbetena i anledning av stormskadorna blivit 

utförda. Det totaia behovet av medel för ökad bidragsgivning beräknas 
dock inte överstiga den del av anslaget som ej utnyttjats under bud
getåret 1970/71. Bidragsramen för skogsodlingsåtgärder på sämre jord
bruksmark bör tas upp med oförändrat belopp, 6 milj. kr. 

2. Ramen för bidrag till övriga åtgärder används bl. a. för bidrag till 
att återföra gamla restskogsmarker i produktivt skick. Restskogarna, som 
huvudsakligen finns i övre Norrland, har uppstått vid huggningar un-
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der tidigare skeden, då möjligheterna till naturlig föryngring av dessa 

marker överskattades. Inom ramen ges dessutom bidrag till skogsdikning 

samt återväxtåtgärdcr på t. ex. igenväxta hagmarker ml.!d otillfreds

ställande skogstillstånd. 

På grund av i första hand de tidigare nämnda stormkatastroferna har 

anslagsdelen ej utnyttjats helt under budgetåret 1970/71. Avsikten är 

att med anledning av den ökande efterfrågan på virkcsråvara till skogs

industrin intensifiera skogsdikningsverksamhcten. Medelsbehovet för 

budgetåret 1972/73 motsvarar därför minst anslagstilldelningen för bud

getåret 1971/72. Bidragsramen till övriga åtgärder bör tas upp med 

oförändrat belopp, 2,5 milj. kr. 

Försöksverksamheten med mekaniserad dikning, gödsling och skogs

odling av myrmark är föremål för överläggningar mellan styrelsen och 

skogshögskolan. I avvaktan på resultaten av överläggningarna behi.ivs 

inget bemyndigande avseende bidragsbeviljning till denna försöksvcrk

samhet under budgetåret 1972/73. 

3. Utbetalningarna under anslaget bcr~iknns till 8 milj. kr. 

Departementschefe11 

Jag föreslår att ramarna för statsbidrag under budgetåret 1972/73 till 

skogsodling pä sämre jordbruksmark och till med anslaget i övrigt av

sedda åtgärder tas upp med oförändrat 6 milj. kr. resp. 2,5 milj. kr. 

(l. 2). Kungl. Maj:t bör kunna jämka fördelningen mellan de båda än

damålen. För utbetalning under anslaget beräknar jag 8 milj. kr. (3). 

Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att 

1) medge att under budgetåret 1972/73 beviljas statsbidrag med 

högst 8 500 000 kr. till skogsodlingsåtgärder på sämre jord
bruksmark och med anslaget i övrigt avsedda iindamål 

2) till Bidrag till skogsfiirbiittringar för budgett1ret 1972/73 an

visa ett förslagsanslag av 8 000 000 kr. 

D 4. Vägbyggnader på skogar i enskild ägo 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

17 346 351 

14 400 000 

15 000 000 

Statsbidrag utgår för alt bygga skogsbilvägar. Till skogshuvudvägar 

av särskild betydelse från fritidssynpunkt kan förhöjt bidrag lämnas. Bi

dragsbestämmclserna återfinns i kungörelsen (1943: 530) om statsbi

drag till vissa väg- och flottleds byggnader m. m. (ändrad senast 1967: 

376). 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Skogs- Departe-
styrelsen mcnts-

chcfen 

Rambelopp 
1. Skogsvägbyggnadsföretag 14 500 000 + 1 000 000 
2. Förhöjning av statsbidraget till 

skogshuvudvägar av särskild be-
tydelse från fritidssynpunkt 500 000 

15 000 000 + 1 000 000 

Anslag 14 400 000 + 1100 000 

Skogsstyrelsen 

+ 600 000 

1. Den statsunderstödda verksamheten med skogsvägbyggnad har un
der budgetåret 1970/71 varit omfattande. Förutom 15 milj. kr. ur 
ifrågavarande anslag har vissa medel från norrländska skogsproduk
tionsanslagct samt bcredskapsmc.dcl stått till förfogande. Bidrag har 
under året beviljats för byggande av sammanlagt 1 091 km skogsvägar. 

Restaureringen av det äldre ej rationella vägnätet har inletts. 249 
km äldre skogsvägar har omlagts och förbättrats. Jämfört med bud
getåret l 969/70 har verksamheten under både skogsvägsanslaget och 
norrländska skogsproduktionsanslaget minskat något beroende på kost
nadsökningar. Även beredskapsarbetena har minskat. 

Behovet av väginvesteringar är fortfarande stort. Enligt den pågå
ende vägnätsplanläggningen ligger ca 5 milj. ha eller 23 0;0 av skogs
marksarealen utanför befintliga vägars vcrkningsområde. Vidare be
tjänas stora delar av skogsmarksarcalen i södra och mellersta Sverige 
av vägar med så låg standard att rationella virkestransporter ej kan ut
föras. Erfarenheten visar att statsbidragsgivning är ett effektivt sätt att 
hindra kortsiktiga, ej rationella vägbyggnadsföretag. 

Efterfrågan på bidrag motsvarar f. n. anslagsramens storlek. Kostna
derna har emellertid ökat under en följd av år eftersom rationalise
ringen av byggnadsarbetet inte helt kunnat neutralisera kt)Stnadsökning

en. Rambeloppet bör därför ökas med l milj. kr. vilket motsvarar den 
beräknade ncttokostnadsökningen under de senaste två budgetåren. 
En sådan bidragsram möjliggör en i förhållande till behoven balan

serad takt i utbyggandet av nya vägar, medan förbättringsarbetet på 
det äldre vägnätet kommer att släpa efter i förhållande till behoven. 
För att önskvärd takt skall kunna uppnås även beträffande förbiitt
ringsarbetena bör en mera påtaglig anslagsökning föregås av ändringar 

i bidragsbestämmclserna. 
2. Rambeloppet för förhöjning av statsbidraget till skogshuvudvägar 

av särskild betydelse från fritidssynpunkt föreslås uppgå till oförändrat 

500 000 kr. 
3. Utbetalningarna under anslaget beräknas till 15,5 milj. kr. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 53 

Departementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen får jag hemställa att Kungl. 

Maj :t föreslår riksdagen att 
1) medge att under budgetåret l9T2/73 beviljas dels statsbidrag 

med högst 14 500 000 kr. till vägbyggnader på skogar i enskild 

ägo, dels förhöjt statsbidrag med högst 500 000 kr. till skogs

huvudvägar av särskild betydelse från fritidssynpunkt 

2) till Viigbyggnader på skogar i enskild iigo för budgetåret 1972/ 

73 anvisa ett förslagsanslag av 15 000 000 kr. att avräknas mot 

automobilskattemedlen. 

D 5. Åtgärder för ökad skogsproduktion i Norrland m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

6 227 535 

10 000 000 

10 100 000 

Statsbidrag utgår till enskilda markägare i de fyra nordligaste länen. 

Huvuddelen av anslaget utnyttjas för bidragsgivning inom s. k. sam

verkansområden (lokaliserade till de delar av länen, där skogen ej är 

att hänföra till svårföryngrad), medan en mindre del utgår för att 

fullgöra tidigare planerade åtgärder inom s. k. skogsvårdsområden i 

lappmarken. Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen (1940: 599) 

om villkor för statsbidrag från anslaget till åtgärder för ökad skogspro

duktion i Norrland m. m. (ändrad senast 1960: 327) samt i reglerjngs

brev för budgetåret 1960/61 angående bl. a. det särskilda stödet åt 

skogsbruket i övre Norrland. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Skogs- Dcnarte-
styret~en ments-

chefen 

Rambelopp 
1. Samverkansområden 10 000000 -1- I 700 000 + 1000000 
2. Skogsvårdsområdcn 900000 + 400000 

10 900 0011 + 2100000 + 1000000 

Anslag lOOJO 000 + 100 000 + 100 000 

Skogsstyrelsen 

1. Under budgetåret 1970/71 har samverkansområden fastställts med 

en areal av 240 000 ha. Sedan verksamhetens början år 1960 har om

råden med sammanlagt l 800 000 ha blivit fastställda. Av den privat

>kogsmark som bedöms lämplig för områdesbildning ingår 55 °/o i sam

verkansområden. 
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Skogsägarnas intresse för att bilda samverkansområclen iir stort. De

ras önskemål har inte helt kunnat tillfredsställas på grund av begränsad 

tillgång på bidragsmedel. Den hittillsvarande verksamheten har visa! 

att områdesbildning medför en allmänt ökad aktivitet inte endast vad 

beträffar bidragsberättigade skogsvårdsåtgärder utan även i fråga om 

avverkningar m. m. Rambeloppet för bidrag till åtgärder inom sam 

verkansområden bör därför räknas upp med 1,7 milj. kr. 

2. Behovet av bidrag inom skogsvårdsområden bedöms minska. För 

budgetåret 1972/73 planeras dock en intensifierad verksamhet i Norr

bottens län, varför behovet av bidragsmedel temporärt ökar. Ramen bör 

därför räknas upp med 400 000 kr. 

3. Utbetalningarna under anslaget ber~iknas till 10, 1 milj. kr. 

DepC!rtementscfzeferz 

I fråga om samvcrkansornråden föreslår jag att ramen för statsbidrag 

ökas med 1 milj. kr. och tas upp med 11 milj. kr. (1). Rambeloppet bör, 

förutom förvaltningsbidrag, avse skogsstyrelsens utfästelser om bidrag. 

För statsbidrag till åtgärder avseende skogsvårdsföretag i lappmarken 

bör ramen tas upp med oförändrat belopp av 900 000 kr. (2). Kungl. 

Maj:t b6r kunna jämka fördelningen mellan de båda ändamålen. För 

utbetalning under anslaget bcriiknar jag 10,l milj. kr. <}). 

Jag hemsfaller att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

1) medge att under budgetåret 1972/73 utfästs statsbidrag med 

högst 11 900 000 kr. till skogliga åtgärder inom samvcrkans

områden i de fyra nordligaste länen och för att fullfölja skogs

vårdsföretag i lappmarken 

2) till Atgiirder för ökad skogsproduktion i Norrland 111. 111. för 
hudgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av lO 100 000 kr. 

D 6. Kurs\;c:rksamhct fÖr skogsbrukets rationalisering m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

11048683 

1385000 

1466000 

' Bokförd utgift vid budgetårets utgång. Anslaget i dess helhet är disponerat. 

Från anslaget bestrids kostnader för rådgivnings- och kursverksam

het riktad till skogsägare och skogsarbetare med syfte att främja skogs

brukets rationalisering samt för viss personalutbildning och informa

tion. 
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Skogsstyrelsen 

Rationaliseringsarbetct inom skogsbruket bedrivs intensivt och be

rör så gott som samtliga verksamhetsområden. Skogsstyrelsens lång

tidsplan för rådgivnings- och kursverksamhct upptar därför såväl kon

tinuerlig rådgivning inom ett brett register av ämnesområden som kon

centrerade insatser i form av kampanjer inom enskilda ämnesgrcnar. 

Dessa utbildningsinsatser, framför allt kampanjerna, kriivcr omfattande 

förberedelser i form av läromedclsframställning och personalfortbikl

ning. 

Den under budgetåret 1971 /72 påbörjade kampanjen i beståndsvård 

och pro<luktionsekonomi kommer att fortsättas. Vidare bör kursverk

samheten, grupprådgivningen och instruktionsverksamhetcn inom äm

nesområdena samverkan, drivnings- och arbetsteknik samt arbetar

skydd utökas. För att möjliggöra en beståndsanläggningskampanj med 

början budgetåret 1973/74 erfordras resurser för personalutbildning 

och materielframställning. Skogsyrkesutbildningens omorganisation har 

förstärkt behovet av utbildning av den kvarvarande personalen för kurs

och rådgivningsverksamhetcn. 

Mot denna bakgrund ökar medelsbehovet för budgetåret 1972/73 

med 500 000 kr. Anslaget bör tas upp med 1 885 000 kr. 

De part e;11entschef en 

Anslaget bör höjas till 1 466 000 kr. Jag har därvid beräknat medel 

för ökad information och utbildning i frågor om arbetarskydd och ar

betsmiljö. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Kursverksamhet för skogsbrukets rationalisering m. n1. för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av l 466 000 kr. 
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E. FISKE 

E l. Fiskeristyrelsen 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

5 212 392 
5 870 000 

6 736 000 

Fiskeristyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden angå
ende fiske och fiskerinäringen i den mån sådana ärenden ej ankommer 
på statens jordbruksnämnd. Styrelsen är chefsmyndighet för statens lo
kala fiskeriadministration. Inom styrelsen finns tre byråer samt ett havs
fiskelaboratorium och ett sötvattenslaboratorium. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Fiskeri- Departe-
styrelsen ments-

chefen 

Personal 
Handläggande personal 28 + 3 
Övrig personal 63 + 9 + 1 

91 +12 +1 
Anslag 
Lönekostnader för tjänstemän 3 295 000 +1003000 + 470000 
Lönekostnader för annan personal 

än tjänstemän I 161 000 + 209 000 + 209 000 
Sjukvård 6 000 
Reseersättningar 166 000 + 48 000 + 20000 

Därav utrikes resor (15 000) (-) (-) 
Lokalkostnader 333 000 + 53 000 + 53 000 
Expenser 134 000 + 98 000 + 17 000 
Fiskeriundersökningsfartygens 

omkostnader 516000 + 72000 + 72000 
Övriga utgifter 259 000 + 78 000 + 25 000 

5 870 000 +1561 000 + 866000 

Fiskeristyre/sen 

1. Löne- och prisomräkning 834 000 kr. 
2. För handläggning av ärenden rörande lån och stöd till fiskerinä

ringen har administrativa byrån förstärkts med två extra tjänstemän. 
För arbetet med nämnda ärenden behövs dessutom två biträden. Vidare 

krävs ett biträde för ärenden om fiskehamnar. ( + 96 000 kr.) 
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3. Vid fackbyråernas sektion för fritidsfiske föreslås en fiskerikonsu
lent och ett biträde ( + 100 000 kr.). 

4. För intensifierade fiskeribiologiska undersökningar i Vänern och 
Vättern behövs en fiskerikonsulent vid sötvattenslaboratoriet. Vidare er
fordras en laboratorieassistent för hjälp åt tre forskare som avlönas av 
speciella anslagsmedcl. Dessutom föreslås medel för tillfällig arbetshjlilp 

och för vetenskaplig publicering. ( + 143 000 kr.) 
5. För havsfiskelaboratoriets uppgifter inom den kemiska oceano

grafin behövs ytterligare en laborator. Samtidigt kan en tjänst som 
förste fiskeriinspektör dras in. Vid biologiska avdelningen behövs ytter

ligare en fiskerikonsulent för att avlasta laboratorerna rutingöromål, slir
skilt på fiskeriundersökningsfartygen. Vidare krävs tre laboratorieassi
stenter för att effektivisera rutinprovtagningen på fisk och bearbetning

en av hydrografiskt material. Medel föreslås även för tillfällig arbets
hjälp och för databehandling av biologiskt och hydrografiskt material. 

( + 388 000 kr.) 

Departe1nentschefe11 

!\fod hlinvisning till sammanställningen berliknar jag anslaget till 
6 736 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ytterligare ett bi
träde (2). 

Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 
att till Fiskeristyre/sen för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslags

anslag av 6 736 000 kr. 

E 2. Fiskeriintendenter m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

809 602 
894 000 

1 025 000 

Statens lokala fiskeriadministration omfattar fiskeriintendentorganisa

tionen, statens fiskeriingenjör, statens fiskodlingsanstalt i Älvkarleby och 
statens fiskeriförsöksanstalt i Kälarne. Fiskeriintendentorganisationen är 
fördelad på fem sötvattensdistrikt och två kust- och havsdistrikt. I varje 
distrikt finns en fiskeriintendent som chef. 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Ulgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Uppbördsmedel 
Bidrag av vissa fiske- och arrende

avgiftsmedel 
Ersättningar för undersökningar 

11 
3 

14 

915 000 
1 000 

92000 
83 000 
32 000 

1123 000 

110000 
119 000 

229 000 

Nettoutgift 894 000 

Fiskeristyre/sen 

1. Löne- och prisomräkning 131 000 kr. 

Fiskeri-
styrelsen 

+ 6 
+ 7 

+13 

+796 000 

+ 83 000 

+ 16 000 

+895 000 

T 20000 
20000 

+895 000 

Departe-
ments-
chefen 

+116000 

+ 11 000 

+ 4000 

+131000 

+ 20000 
20 000 

-[-131 000 

2. På grund av den starka ökningen av miljövårdsärenden bör liksom 

f_ n. är fallet vid fiskeriintendentkontoret i övre södra distriktet även öv

riga sex intendentkontor förstärkas med en byrådirektör vid vart och 

ett av kontoren. Dessutom bör samtliga intendentkontor tillföras ett 

kvalificerat biträde. ( + 764 000 kr.) 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. Maj :t 

föreslår riksdagen 

att till Fiskeriintendenter m. 111. för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett förslagsanslag uv l 025 000 kr. 

E 3. Främjande i allmänhet av fiskerinäringen 

1970/71 Utgift 

197 l/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

187 365 

265 000 

265 000 

Reservation 404 904 

Från anslaget utgår bidrag till främjande i allmänhet av fiskerinä

ringen i enlighet med plan som Kungl. Maj :t fastställer på förslag av 

fiskeristyrelsen. Vidare utgår ersättning för förlust på försöksfiske för 
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vilket statsgaranti har lämnats enligt kungörelsen (1953: 242) angående 

statsgaranti för försöksfiske (ändrad senast 1969: 370). Från anslaget 
utgår också statsbidrag till inköp av radiotelcfonanläggning och livrädd
ningsflotte på fiskefartyg. Dessutom bestrids från anslaget vissa särskil

da kostnader för bevakningsfartyg till stöd för det svenska sillfisket på 

Nordsjön. Från anslaget utgår även ersättning till samerna för visst av

giftsfritt fiske på statens vatten inom Norrbottens län. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Anslag 
Till Kungl. Maj:ts disposition 
Täckande av förluster på grund 

av främjande av försöksfiske 
Bidrag till anskaffande av radio

telefon m. m. på fiskefartyg 
Vissa kostnader för stödfartyg 

för sillfisket 
Ersättning till samerna för visst 

avgiftsfritt fiske 

Fiskeristyre/sen 

127 000 

65 000 

65 000 

8 000 

265 000 

Fiskeri
styrelsen 

Departe
ments
chefen 

Enligt önskemål från västkustfiskarna föreslås, att ramen för stats

garantier för förluster på försöksfiske höjs från f. n. 200 000 kr. till 

300 000 kr. 

Departementschefen 

Garantiramen för försöksfiske höjdes genom beslut av riksdagen så 

sent som år 1969 från 160 000 kr. till 200 000 kr. Jag är inte beredd 
biträda fiskeristyrelsens förslag om höjning av garantiramen. Anslaget 
bör såsom styrelsen förordat tas upp med ofödindrat belopp. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till F riimjande i al/miinhet av fiskerinäringen för budgetåret 

197203 anvisa ett reservationsanslag av 265 000 kr. 

E 4. Kursverksamhet på fiskets område 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

102 643 

285 000 
285 000 

Reservation 229 129 

Anslaget används för yrkesutbildning av fiskare och för viss fortbild

ning av fiskeritjänstemän. 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Anslag 
Till fiskeristyrelsens disposition 

för yrkesutbildning av fiskare 
Statsbidrag till Södra Sveriges 

fiskeriförening 
Statsbidrag till Svenska fiskarenas 

studieförbund för dess all
männa verksamhet 

Fiskeristyre/sen 

250 000 

20000 

15 000 

285 000 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Departementschefen 

Fiskeri
styrelsen 

Departe
ments
chefen 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att anslaget förs 
upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att Kungl. '.\faj :t föreslår 
riksdagen 

att till Kursverksamhet på fiskets område för budgetåret 1972/73 
anvisa ett reservationsanslag av 285 000 kr. 

E 5. Bidrag till fiskehamnar m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

714 036 

1000 
2 000 000 

Reservation 3 462 078 

Från anslaget utgår bidrag enligt kungörelsen (1971 : 384) om stats
bidrag till byggande av fiskehamnar. Vidare bestrids kostnaderna för 
fiskets andel i sjöfartsverkets utgifter för farledsvcrksamheten, sjörädd
ningsväsendet, fyrar och andra säkerhetsanstalter m. m. Från anslaget 
täcks också eventuella underskott vid driften av kvarvarande statliga 
fiskehamnar. 

Fiskeristyre/sen 

1. Under den tid 1967 års fiskehamnsutredning p[1g[1tt har statsbi
dragsverksamheten varit ringa. Sedan utredningen nu avslutats och ny 
kungörelse om statsbidrag till byggande av fiskehamnar utfärdats emot

ser styrelsen ett flertal nya bidragsansökningar. Bidragen beräknas ta i 
anspråk 1,5 milj. kr. av anslaget under innevarande budgetår. För n~is

ta budgetår beräknas ett medelsbehov av 2,4 milj. kr. för bidragsverk
samheten. 

2. I kostnaderna för fiskets andel i sjöfartsverkets utgifter för in-
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nevarande budgetår ingår bl. a. ett belopp av 50 UOO kr. till underhåll 
och drift av fiskefyrar. Sjöfartsvcrket har föreslagit att bidragsgivningcn 
för detta ändamål övertas av fiskeristyrelsen. Styrelsen beräknar kost
naderna till 100 000 kr. för nästa budgetår. Härav krävs 50 000 kr. för 
att åter uppföra Skallens radiofyr, som hösten 1969 helt raserades av 

stormar. Fyren fordras inte längre för handelssjöfarten men behövs för 
yrkesfisket och bör överlåtas på detta. 

3. Mcdelsbehovet för täckande av underskott vid driften av statliga 

fiskehamnar beräknas för innevarande budgetår till 442 000 kr. Härav 
hänför sig något över hälften till reparation av hamnanläggningarna i 
Glommen och Trilslövslägc. Även övriga statliga fiskehamnar behöver 
repareras. För detta ändamål beräknas 180 000 kr. för nästa budgetår. 

4. Fiskets andel i sjöfartsverkets kostnader för farledsverksamhcten 
m. m. har för innevarande budgetår beräknats till ett belopp av 
1 288 000 kr., fördelat på samkostnader för farledsverksamheten 
(500 000 kr.) och jämkning av taxan för vissa förrättningar enligt Jagen 
(1965: 719) om sjösäkerheten på fartyg (500 000 kr.), sjöräddningsväsl~n
det (141 000 kr.), fyrar och andra säkerhetsanstalter (82 000 kr.), under

håll och drift av fiskcfyrar (50 000 kr.) samt kanaler och fördjupade far
leder (15 000 kr.). Sjöfartsverket beräknar motsvarande kostnader, från
sett underhåll och drift av fiskefyrar, till l 514 000 kr. för budgetåret 
1972/73, vilket innebär en ökning med 276 000 kr. Härvid har andelen 
om f. n. 1 milj. kr. i samkostnader för farledsverksamhcten m. m. räk
nats upp med 200 000 kr. med hänsyn till den allmänna kostnadssteg
ringen. Av ökningen i övrigt belöper 41 000 kr. på sjöräddningsväsen
det och 38 000 kr. på fyrar och andra säkerhetsanstalter. För kanaler 
och fördjupade farleder beräknas en minskning med 3 000 kr. 

Depar1eme11tscl1e fen 

I avvaktan på resultatet av 1967 års fiskehamnsutrednings arbete har 
anslaget under de senaste åren endast i begränsad omfattning tagits i an
språk för bidrag till byggande av fiskehamnar. Med hänsyn härtill och 
till föreliggande reservationer har anslaget en följd av år förts upp med 
ett formellt hclopp av 1 000 kr. Sedan nya bestämmelser om denna bi
dragsvcrksamhcl meddelats att g1illa fr. o. m. innevarande budgetår kan 
behovet av medel för ändamålet såsom fiskeristyrelsen anfört väntas 
öka. Det totala anslagsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 2 
milj. kr. Därtill kommer den behållning av rcservationsmedel som kan 

beräknas föreligga vid ingången av budgetåret. Vid min bedömning har 
jag bl. a. räknat in 1 514 000 kr. för täckande av fiskets andel i sjöfarts
verkets kostnader för farledsvcrksamheten m. m. (4). 

Jag hemsfäller att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till fiskehamnar m. m. för budgetåret 1972/73 an
visa ett rcservationsanslag av 2 000 000 kr. 
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E 6. lsbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

60 796 

20 000 

20 000 

62 

Från anslaget utgår bidrag och ersättning i samband med isbrytningen 

för fiskets behov dels på ost- och sydkusten samt under särskilda för

hållanden i de största insjöarna, dels på västkusten. 

Fiskeristyrelsen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Departeme11tschefen 

Anslaget bör i enlighet med fiskeristyrelsens förslag tas upp med 

oförändrat belopp. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till lsbrytarhjälp åt f iskarbefnlk11inge11 för budgetåret 1972/ 

73 anvisa ett förslagsanslag av 20 000 kr. 

E 7. Restitution av bensinskatt till fiskerinäringen 

1970171 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

381 291 

l 15 l 000 

1 151 000 

Reservation I 107 439 

Anslaget avser kollektiv återbäring av skatt på bensin, som förbrukas 

i yrkesmässigt fiske. Medlen fördelas av fiskeristyrelsen efter ansökning 

av vissa fiskarorganisationer samt i övrigt efter förslag av lantbruks

nämnderna. Anslaget beräknas på grundval av kalkyler över bensin

åtgången som utförs av Jantbruksnämndernas fiskerikonsulenter med 

tre års mellanrum. 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförlindrat belopp. 

Departementschefen 

I enlighet med fiskeristyrelsens förslag bör anslaget föras upp med 

oföriindrat belopp. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Restitution av bensinskatt till fiskeriniiri11ge11 för bud

getåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 1151 000 kr. 

att avräknas mot automobilskattemedlen. 
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E 8. Särskilt omställnings.~töd till fiskare 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

865 009 
3 000 000 
3 000 000 

63 

Från anslaget utgår under vissa i rcgleringsbrev den 18 juni 197 J när
mare angivna förutsättningar dels omställningsbidrag med högst 12 000 

kr. till fiskare som avser att framdeles varaktigt utöva annan yrkcsverk

samhct än fiske, dels bidrag till .vissa fiskare med anledning av förbudet 

mot sillfiske i Nordsjön och Skagerak. 

Fiskeristyrelsen 

Enligt beslut av 1969 års riksdag (prop. 1969: 41, JoU 1969: 11, rskr 
1969: 134) skulle omställningsstödet till fiskare prövas under en period 
av tre år. Dl-ircfter skulle ställning tas till om förhållandena i fråga om 
fiskets struktur fortfarande är av sådan karaktär att ct1 särskilt omstiill

ningsstöd till fiskare behövs. 

Under denna punkt får jag anmäla fiskerinäringsutredningens skri
velse den 21 oktober 1971 med förslag i fråga om fortsatt stöd från 
förevarande anslag under nästa budgetår. 

Nuvarande förlzållanden. 0 m st ä 1111 i 11 g s s tö d kan utgå till 
fiskare som har behov av särskilt stöd vid övergång till annan yrkes
verksamhet. Vid bedömningen av stödbchovet skall hänsyn tas till hans 
möjligheter att tillgodogöra sig rcalisationsvärdet av fiskebåt som han 
äger del i och till hans förmögenhetsställning i övrigt. Vidare krävs att 

han under de senaste fem åren före omställningen stadigvarande har 
varit sysselsatt i fisket och av denna sysselsättning under de tre senaste 
taxeringsåren före omställningen erhållit huvuddelen av sin nettoin
komst. 

Särskilt omställningsstöd utgår som ett engångsbidrag med ett belopp 
som motsvarar sökandens genomsnittliga nettoinkomst a~ fisket under 
de senaste tre åren, dock med högst 12 000 kr. Stöd beviljas endast un· 
der förutsättning att sökanden avser att framdeles varaktigt utöva annan 
yrkcsverksamhet än fiske. Om en person som erhållit stöd inom två år 

återgår till yrkesverksamhet i fisket, skall stödet återkrävas. Kravet på 
återbetalning får dock cftergcs om särskilda skäl föreligger. Stöd utgår 
inte till fiskare som under kalenderåret då övergång från fiske till annan 
yrkesverksamhet sker fyller minst 60 år. Vidare utgår inte stöd till 
fiskare som lämnat fisket före viss tidpunkt. 

Under budgetåren 1969/70 och 1970/71 har särskilt omställningsstöd 
beviljats sammanlagt 98 fiskare med totalt 1 081 700 kr. enligt följande 
fördelning länsvis. 
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Län 1969/70 1970/71 Totalt 

Antal Kr. Antal Kr. Antal Kr. 

Göteborgs och 
Bohus 16 173 200 68 778 700 84 951 900 

Malmöhus 3 25 600 3 25 600 
Kristianstads 2 17100 2 19000 4 36100 
Blekinge 1 12 000 3 29 800 4 41 800 
Gotlands l 6100 1 6 100 
Västernorrlands 1 12000 8 200 2 20200 

21 220400 77 861300 98 1081 700 

Det genomsnittliga bidraget utgjorde således ca 11 000 kr. Av bi-
dragstagarna var ungefär en sjättedel 50-60 år, något över en fjärdedel 
40-50 år, över två femtedelar 25-40 år och en åttondel ännu yngre. 

63 var båtägare eller förutvarande båtägare. Efter att ha lämnat fisket 
var 85 sysselsatta med nytt arbete, medan 4 omskolades eller erhöll an
nan utbildning, 4 var arbetslösa och 5 sjukskrivna. Av bidragstagare 
som erhållit nytt arbete hade 76 fått detta utanför den gamla bostads
orten. Detta hade emellertid medfört flyttning eller dubbelbosättning 

endast i 12 fall. 64 av dem pendlade alltså mellan den gamla bostadsor
ten och den nya arbetsplatsen. I 59 fall översteg pendelavståndet 10 km. 
Av bidragstagarna var 73, dvs. inte mindre än tre fjärdedelar av det 
totala antalet, genom fastighetsinnchav speciellt bundna vid den gamla 

bostadsorten. 
Särskilt bidrag med anledning av förbudet mot 

si 11 fiske under vissa tider i Nordsjön och Skagerak beviljas med 
utgångspunkt från lottfördelningen på de båtar som under de tre se
naste åren (basåren) under maj månad och perioden den 20 augusti
den 30 september har varit inriktade på sillfiske i Nordsjön och Skage
rak. Bidrag får utgå till såväl innehavare av mans- som båtlott. Inkoms
terna per lott beräknas med utgångspunkt från att en sjättedel av me
delvärdet av basårens nettoinfiskning faller på basperioden (maj må
nad och den 20 augusti-den 30 september). Inkomsten under förbuds

tiden kalenderåret 1971 beräknas arialogt motsvara en sjättedel av detta 
års redovisade nettoinfiskning. 

Bidrag jämte den beräknade inkomsten under förbudstiden får i re
gel inte överstiga 70 Ojo av basperiodens inkomst. Denna gräns får dock 
överskridas om båtens beräknade nettoinfiskning under basperioden va

rit lägre än vad som kan anses vara ett tillfredsställande fångstresultat 
med hänsyn till bl. a. omkostnaderna vid fiske med en båt av ifrågava
rande storlek och beskaffenhet. Bidrag får utgå med högst 3 000 kr. per 
lott, varvid dock bidrag inte lämnas till den som för inkomståret 1970 
taxerats till statlig förmögenhetsskatt. Om sökande tidigare erhållit sär
skilt lån med anledning av förbudet skall som villkor för bidraget till 
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båtlott ställas att det i första hand används för att återbetala sådant 
lån. 

Utredningens förslag. I fråga om effekten av det särskilda omställ
ningsstödet pekar utredningen på att stödet kan antas ha underlättat för 
bidragstagarna att stanna kvar på den gamla bostadsorten och därmed 
motverkat en avflyttning från kustsamhällen. Vidare synes stödet ha bi
dragit till en avveckling av ekonomiskt mindre bärkraftiga fiskeföretag. 

Stödet kan enligt utredningen i princip räknas som ett rationaliserings
stöd. Genom att övergången från fiske till annan yrkcsvcrksamhet un
derlättas kan nämligen produktionen vid marginella prodtiktionsenhe
tcr läggas ner med en förbättring av fiskets genomsnittliga rationalitets
lägc som följd. Mot denna bakgrund kan det enligt utredningen finnas 
skäl att på sikt ge stödet en ännu starkare karaktär av ett för fisket 
positivt rationaliseringsstöd. Det skulle innebära att bidrag även läm
nas till åtgärder som mera direkt främjar utmönstringen av sämre 
fiskcföretag eller till åtgärder som bidrar till att ur struktursynpunkt 

värdefulla fiskeföretag inte avvecklas på grund av särskilda förhållan
den. 

Förbudet mot sillfiske under vissa tider i Nordsjön och Skagerak eller 
liknande åtgärder kommer enligt utredningen sannolikt att tillämpas 
även under år 1972. Sker detta kommer behov av särskilt stöd till fiskc
företag och fiskare som berörs av förbudet att föreligga också under 
budgetåret 1972/73. 

I fråga om det fortsatta stödet konstaterar utredningen att fiskets 
strukturförhållanden även på sikt motiverar stödformer som stimulerar 
till en förbättring av strukturförhållandena. Slutlig ställning till stöd

formerna bör dock enligt utredningens mening inte tas så Hinge ett 

starkt aktuellt behov föreligger av ett särskilt stöd i samband med 
fiskeförbudet i Nordsjön och Skagerak. Det sistnämnda stödet har näm
ligen ett klart syfte att stödja bärkraftiga fiskeföretag under temporära 
svårigheter. Samma syfte kan i detta sammanhang ur struktursynpunkt 
inte uppnås om stödet nu Jämnas t. ex. i samband med kondemnering av 
mindre ändamålsenliga fokebåtar. Utredningen föreslår därför - under 
förutsättning att förbudet mot sillfiske under vissa tider i Nordsjön 
och Skagerak eller åtgärder med motsvarande effekt kommer att till
lämpas år 1972 - att bidrag från förevarande anslag även under nästa 
budgetår skall utgå dels som särskilt omställningsstöd, dels som stöd i 
samband med regleringen av fisket i Nordsjön och Skagerak. 

Departementsclzefen 

Av fiskcrinäringsutredningens redogörelse för hittillsvarande erfaren

heter av det ··särskilda omställningsstödet framgår att detta haft gynn
samma effekter inte endast med tanke på underlättandet av över
gången till annan yrkcsverksamhet för vissa fiskare utan även sett ur 

3 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 11 
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allmänna rationaliseringssynpunkter. Utredningen har mot denna bak

grund funnit skäl föreligga att ge stödet en ännu starkare karaktär 
av ett för fisket positivt rationaliseringsstöd. Vidare har utredningen 
konstaterat att fiskets strukturförhållanden även på sikt motiverar stöd

former som stimulerar till en förbättring av företagens struktur. Sam
tidigt har utredningen emellertid funnit att slutlig ställning till stöd
forinerna inte bör tas så länge ett särskilt stöd behövs i samband med 
fiskeförbud i Nordsjön och Skagerak. 

Aven jag är av uppfattningen att det särskilda omställningsstödet nu 

inte bör ändras. Jag biträder därför utredningens förslag att bidrag från 
detta anslag skall få utgå även under nästa budgetår som särskilt 
omställningsstöd i huvudsak enligt de principer och i den omfattning 
som gällt hittills. Från anslaget bör även vid behov liksom för inneva

rande budgetår kunna utgå särskilda bidrag med anledning av reglering 

av fisket. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Särskilt omställningsstöd till fiskare för budgetåret 1972/ 

73 anvisa ett förslagsanslag av 3 000 000 kr. 

E 9. Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 1 000 
1972/73 Förslag l 000 

Från anslaget bestrids bl. a. utgifter för att täcka förluster på grund av 
statlig garanti för lån till vissa åtgärder som främjar fritidsfisket, för 
lån till konsolidering av de ekonomiska förhållandena vid fiskeföretag 
samt för lån till investeringar inom fiskets berednings- och konservin
dustri. Bestämmelser för verksamheterna har meddelats i regleringsbrev 
den 18 juni 1971 och kungörelsen (1971: 445) om statligt stöd till fiske

rinäringen. 

Fiskeristyre/sen 

Garantiramarna bör för nästa budgetår föras upp med oförändrade 
belopp av 2 milj. kr. för lån till vissa åtgärder som främjar fritidsfisket, 
20 milj. kr. för lån till konsolidering av de ekonomiska förhållandena 

vid fiskeföretag och 5 milj. kr. för lån till investeringar inom fiskets 
berednings- och konservindustri. 

Departementschef en 

Jag biträder fiskeristyrelsens förslag. Jag hemställer att Kungl. Maj:t 
föreslår riksdagen att 
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1) medge att under budgetåret 1972/73 statlig kreditgaranti ·be

viljas för lån till åtgärder som främjar fritidsfisket intill ett 
belopp av 2 000 000 kr., för lån till konsolidering av fiskeföre

tag intill ett belopp av 20 000 000 kr. och för lån till investe
ringar inom fiskets berednings- och konservindustri intill ett 

belopp av 5 000 000 kr. 
2) till Täckande m• förluster 1•id statlig kreditgaranti till fiske för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 10. Kostnader för fiskeutredningar i vattenmål m. m. 

1970/71 Nettoinkomst 309 480 

1971/72 Anslag 1 000 

1972/73 Förslag 1 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för de fiskeutredningar 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 viika 

särskilda fiskeutredningar utförs. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Fiskeristyre/sen 

9 
45 

54 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Departementschef en 

Fiskeri
styrelsen 

Departe
ments
chefen 

Jag bitriider fiskeristyrelsens förslag att anslaget bör föras upp med 

oförändrat belopp. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Kostnader för fiskeutredningar i vattenmål m. m. för bud

getåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 11. Ersättning till strandägare för mistad fiskerätt m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

778 061 

l 750 000 

1000000 
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Från anslaget bestrids huvudsakligen ersättningar till strandägare en
ligt lagen (1950: 599) om ersättning för mistad fiskerätt m. m. (ändrad 
senast 1960: 708). 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Departementsclzef en 

Anslaget bör med hänsyn till anslagsbelastningen minskas med 750 000 
kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Ersättning till strandiigare för mistad fiskerätt m. m. för 
budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 1000000 kr. 

E 12. Fiskeriundersökningsfartyg 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

99 000 
3101000 

6 000 000 

Reservation 2 901000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för att bygga ett nytt fiskeriun
dersökningsfartyg som skall ersätta undersökningsfartyget Skagerak. 

Departementschef en 

Genom beslut av 1970 års riksdag (prop. 1970: 61, JoU 1970: 27, 
rskr 1970: 236) bemyndigades Kungl. Maj:t att beställa ett nytt fiskeri
undcrsökningsfartyg som skall ersätta undersökningsfartyget Skagerak. 
Efter bemyndigande av Kungl. Maj:t den 13 augusti 1971 har fiskeri
styrelsen beställt ett nytt undersökningsfartyg. Det totala mcdelsbchovet 
för att bygga och utrusta fartyget beräknar fiskeristyrelsen f. n. till 18,S: 
milj. kr., fördelat med 6 milj. kr. på vart och ett av budgetåren 1971/72 
och 1972/73 samt återstoden på budgetåret 1973/74. Mcdclsbehovet för 
innevarande budgetår täcks genom ianspråktagande av befintlig reserva
tion av ca 2,9 milj. kr. varjämte på tilläggsstat anvisats 3, l milj. kr. 
För nästa budgetår behövs således ett medelstillskott av 6 milj. kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Fiskeriundersökningsfartyg för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett reservationsanslag av 6 000 000 kr. 

E 13. Bidrag till fiskare med anledning av avlysning av fiskevatten 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

18 812 
1000 

1972/73 Förslag 1 000 

Reservation 1705017 

1 Anslaget Bidrag till fiskare med anledning av kvicksilverförekomst i fisk. 
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Från anslaget utgår bidrag till utövare av yrkesmässigt fiske inom 
vattenområde där utkomstmöjligheterna av fiske försämrats genom av
lysning på grund av att fisk från området genom förorening får anses 
otjänlig till människoföda. Närmare bestämmelser om bidragsgivning
en har meddelats i regleringsbrev den 18 juni 1971. 

Fiskeristyre/sen 

Med hänsyn till belastningen på anslaget och till reservationen bör 
anslaget föras upp med oförändrat belopp. 

Departementschefen 

Anslaget bör i enlighet med fiskeristyrelsens förslag föras upp med 
oförändrat belopp. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till fiskare med anledning av avlysning av fiske

vatten för budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag 
av 1 000 kr. 
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F. SERVICE OCH KONTROLL 

F 1. Statens livsmedelsverk 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

7 873 000 

18 443 000 

Statens livsmcdelsverk är central förvaltningsmyndighet för livsme
delsfrågor. Till verkets förvaltningsområde hör även besiktningsveteri
närorganisationen. 

Livsmedelsverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldi
rektör. Inom verket finns tre avdelningar, nämligen hygienavdelningen, 
undersökningsavdelningen och administrativa avdelningen. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Därav utrikes resor 

1971/72 

( 1.1-30.6.1972) 

60 
126 

186 

4 881 000 
12000 

110 000 
(15 000) 

Beräknad ändring 1972(73 

Statens livs
medelsverk 

+2 

-!··2 

+ 6 654 000 
+ 12 000 
+ 148 000 

Departe
ments
chefen 

+ 6 490 000 
+ 12000 
+ 143 000 

( -/- 15 000) ( + 15 000) 
Resor som ersätts av uppdragsgivare 5 000 + 5 000 + 5 000 
Lokalkostnader 
Expenser 

Därav engångsutgifter 
Utrednings- och undersöknings-

kostnader 
U ppdragsverksamhet 
Kurs verksamhet 

Informations verksamhet 
Teknisk expertis m. m. på det 

regionala planet 

350 000 + 757 000 + 757 000 
767 000 + 739 000 + 741 000 

(100 000) (- 100 000) (- 100 000) 

I 218 000 -!- 1484000 + l 484000 
30000 + 30000 + 30000 

150 000 + 536 000 + 51 l 000 

150000 + 172000 + 173000 

200 000 + 240 000 + 224 000 

7 873 000 + 10 777 000 + 10 570 000 

Inkomster vid undersökningsavdelningens verksamhet, som redo
visas på driftbudgetens inkomstsida under uppbörd i statens verksam
het, beräknas till 1,5 milj. kr. (motsvarande för 1971172 1,4 milj. kr.). 
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Organisationskommitth1 för statens /ivsmedelsverk 

1. Anslaget för budgetåret 1971/72 avser tiden den 1.1-den 3.6.1972. 
Härutöver disponerar Jivsmedelsvcrket under samma tid 61 000 kr. av 
statens jordbruksnämnds anslag, 42 000 kr. av kommcrskollegiums an
slag och 162 000 kr. av anslaget till veterinärstaten. För ett helt budgetår 
bör dels anslaget räknas upp med 7 773 000 kr. (anslaget för första halv
året 1972 minskat med engångsanvisning), dels till anslaget föras över 

122 000 kr., 84 000 kr. resp. 324 000 kr. från jordbruksnämndens, kom
merskollegiurns och veterinärstatens anslag. 

2. Löne- och prisomräkning m. m. 2 138 977 kr. 
3. Personalen vid undersökningsavdelningens livsmedelsenhet (nä

ringssektionen) behöver utökas med en laborator och en assistent (kost
konsulent). Arvode till konsult vid näringssektionen kan samtidigt bort

räknas. ( + 134 506 kr.) 

Remissyllranden 

Socialstyrelsen och statens institut för konsument/ rågor tillstyrker den 
begärda förstärkningen av näringssektionen vid undersökningsavdelning
ens livsmedelslaboratorium. 

Departementschefen 

Statens livsmedclsverk har inrättats som ny central förvaltningsmyn
dighet för livsmedelsfrågor den 1 januari 1972 (prop. 1971: 62, JoU 
1971: 42, rskr 1971: 219). Samtidigt upphör veterinärstyrelsen och sta
tens institut för folkhälsan som självständiga myndigheter. Deras upp
gifter på livsmcdelsområdet övertas av livsmedelsverket, liksom också 
vissa begränsade uppgifter i fråga om livsmcdelskontroll som kommers
kollcgium och statens _jordbruksnämnd har haft. 

Livsmedelsvcrkcts uppgift skall främst vara att bevaka konsument-· 
intresset inom livsmedelsområdet och att ha den centrala tillsynen över 
efterlevnaden av den nya livsmedelslagen (1971: 511) och de föreskrif
ter som Kungl. Maj:t och verket meddelar i anslutning till lagen. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
18 443 000 kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens livsmedelsverk för budgetåret 1972/73 anvisa ett 
förslagsanslag av 18 443 000 kr. 

F 2. Täckande av l'issa kostnader för köttbesiktning \•id 
kontrollslakterier 

1970171 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

6 906 764 
7 483 000 

8 058 000 
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Från detta anslag avlönas personal som utför köttbesiktning m. m. 

vid kontrollslakterierna. Statens utgifter för ändamålet täcks av slakteri

företagen och i fråga om renkontrollslakterier av renägarna enligt sär

skild taxa. Taxeintäkterna redovisas på riksstatcns inkomstsida. 

Personal 
Veterinärtjänster1 

Assistenttjänster 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Expenser 

1971/72 

79 
17 

96 

7 141 000 
2 00 

3350000 
5 000 

7 483 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Statens livs
medelsverk 

+ 575 000 

+575000 

Departe
ments
chefen 

+575 000 

+575 000 

1 Härtill kommer ett 20-tal veterinärer som utför besiktning vid renkontroll
slakterier. 

Avgifter vid köttbesiktning, vilka redovisas på driftbudgetens in

komstsida under uppbörd i statens verksamhet, beräknas till 7,2 milj. kr. 

(1971/72 7,2 milj. kr.). 

Organisationskommitten för stalens /ivsmedelsverk 

Löne- och prisomräkning m. m. 575 000 kr. 

Departementschefetz 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 

Maj :t föreslår riksdagen 

att till Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid kon

trollslakterier för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag 

av 8 058 000 kr. 

F 3. Statens veterinärmedicinska anstalt 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

11238472 
] l 421 000 

13 881000 

Statens veterinärmedicinska anstalt utför praktiskt-vetenskapliga un

dersökningar, vetenskaplig forskning och andra arbeten, som äger sam

band därmed, inom veterinärmedicinens och livsmedelshygienens områ-
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den. Anstalten producerar sera, vacciner och andra bakteriologiska 
preparat för djursjukvård. Anstalten bedriver upplysnings- och rådgiv
ningsverksamhet bl. a. i fråga om bekämpning av kreaturssjukdomar. 

För utförda undersökningar och tillhandahållna preparat utgår er
sättning enligt särskild taxa om inte annat är stadgat. Taxan fastställs 
av lantbruksstyrelsen efter samråd med riksrevisionsverket. Ersättning
arna redovisas på riksstatens inkomstsida. 

Anstalten leds av en styrelse och har en föreståndare som chef. Inom 
anstalten finns sju avdelningar, bakteriologiska avdelningen, virologiska 
avdelningen, patologisk-anatomiska avdelningen, kemiska avdelningen, 
parasitologiska avdelningen, produktionsavdclningen och konsulentav
delningen samt en ekonomisektion. Därjämte finns vid anstalten en 
tjänst som statsepizootolog. 

1971/72 

Personal 
Handläggande personal 52 
Övrig personal 155 

207 

Anslag 
Lönekostnader 8 535 000 
Sjukvård 25 000 
Reseersättningar 83 000 

Därav utrikes resor (16 000) 
Lokalkostnader 803 000 
Expenser 136 000 
Särskilda undersökningar 189 000 
Övriga utgifter 1650000 

11421 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Statens 
veterinär
medicinska 
anstalt 

+ 3 
+11 
+14 

+2156 000 

+ 4000 
(+ 4 000) 
+ 835 000 
+ 17000 

2000 
+ 94000 
+3104 000 

Departe
ments
chefen 

+ 1 

+ 1 

+l 504 000 

+ 4000 
(-) 

+ 848 000 
+ 17 000 

2000 
+ 89 000 
+2460000 

Inkomster vid statens veterinärmedicinska anstalt, som redovisas på 
driftbudgetens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet, beräk
nas till 3,5 milj. kr. (1971/72 4,2 milj. kr.). 

Statens veterinärmedicinska anstalt 

1. Löne- och prisomräkning 2 423 000 kr. 
2. För bakteriologiska avdelningen begärs 37 000 kr. såsom arvo

den till aspirantveterinärer för att få bättre möjligheter att rekrytera 
veterinärtjänster såväl :vid anstalten som vid regionala laboratorier. 
Dessutom begärs en laboratorieassistent med hänsyn till ökade uppgifter 

med mjölkprovsundersökningar ( + 75 911 kr.). 

3t Riksdagen 1972.1 saml. Nr 1. Bilaga 11 
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3. För patologisk-anatomiska avdelningen begärs ytterligare en tjänst 
som laborator för att kunna tillfredsställande bemästra rutinmaterialet 
samt forsknings- och utvecklingsarbctet. Avdelningen behöver även för
stärkning med en institutionstckniker med hänsyn till ökad arbetsvolym 
i obduktionssalen. ( + 129 621 kr.) 

4. Vid kemiska avdelningen föreslås en tjänst som förste kemist 

( + 61 082 kr.). 
5. En tjänst som konsulent i ungnöts- och fårsjukdomar begärs vid 

konsulentavdelningen med hänsyn till talrika sjukdomsproblcm hos 
nämnda djurslag och för att kunna handleda regionalt placerade djur

slagsspecialister ( + 86 483 kr.). 
6. Medel begärs för en beredskapsassistent (arvodist), en tjänst som 

instrumentmakare, två laboratorieassistenttjänster och fem biträdestjäns
ter, varav fyra kvalificerade (-!- 328 595 kr.). 

7. För övriga uppgifter inom anstalten behövs en förstärkning med 
99 000 kr. 

Departcmentschefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
13 881 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ytterligare ett 
kvalificerat biträde (6). 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Statens veteriniirmedicinska anstalt för budgetåret 1972/73 

anvisa ett förslagsanslag av 13 881 000 kr. 

F 4. Anskaffande av viss laboratorieutrustning m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

217 786 
50 000 
50 000 

Reservation 231 772 

Anslaget är avsett för inköp av sådan laboratorieutrustning m. m. som 
krävs under beredskapstillstånd och krig. 

Lant brnksstyrelse11 

Styrelsen föreslår att anslaget för budgetåret 1972/73 förs upp med 
175 000 kr., varav 100 000 kr. för lokalhyror och andra fasta utgifter 
för bl. a. omsättning av vissa i förråd upplagda artiklar samt 75 000 kr. 
för komplettcringsköp av skyddsmasker enligt tidigare framlagd plan, 
som därmed beräknas kunna helt genomföras under budgetåret 1972/73. 
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Departc111c11tschef en 

Med hänsyn till reservationen bör anslaget föras upp med 50 000 kr, 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Anskaf /ande av viss laboratorieutrus111i11g m. m. för bud
getåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 50 000 kr. 

F 5. Veterinärstaten 

1970/71 Utgift 
197 I /72 Anslag 
197'2/73 Förslag 

119 995 373 
120 088 000 
17 612 000 

1 Inkluderar länsveterinärorganisationen t. o. m. den 31.12.1971. 

Från anslaget avlönas personal i distriktsveterinärorganisationcn. Vi
dare bekostas bl. a. viss kursverksamhet för veterinärpersonal m. fl. 

1971 /72 Beräknad ändring 1972 f 7 3 

Lantbruks- Departe-
styrelsen ments-

chefen 

Personal 
Länsveterinärer 25 -25 -25 
Distriktsveterinärer 285 
Veterinärstipendiater 12 

322 -25 -25 

Anslag 
Lönekostnader 17 703 000 -1 949000 _, 949 000 
Sjukvård 12000 I 000 I 000 
Reseersätlningar 2 036 000 273 000 323 000 
Lokalkostnader 105 000 105 000 105 000 
expenser 20000 
Kursverksamhet 184 000 39000 73 000 
Omkostnader vid karantänsan-

stalten i Haparanda för husdjur 3 000 
Undersökningskostnadcr 25 000 25 000 25 000 

20 088 000 -2392000 -2476000 

Lant hruksstyrelsen 

L Styrelsen beräknar att kostnaderna för distriktsveterinärorganisa
tionen för budgetåret 1971/72 uppgår till ca 16 415 000 kr. För att den
na organisation skall kunna bibehållas under budgetåret l 972/73 behöver 
därutöver beräknas 1197 000 kr., varav löneomräkning l ,1 milj. kr. och 
prisomräkning 97 000 kr. 

2. För utvidgad verksamhet avseende totalförsvarskurser beräknas 
84 000 kr. 
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Departementscl1efen 

Anslaget kan minskas med hänsyn till att medel för länsveterinäror
ganisationen tas upp under tolfte huvudtiteln. Med hänvisning till sam
manställningen hemställer jag att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Veterinärstaten för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslags
anslag av 17 612 000 kr. 

F 6. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

3 953 461 
2 000 000 
3 000 000 

Anslaget är avsett främst för kostnader och ersättningar i samband 
med bekämpande av eller beredskap mot smittsamma husdjurssjukdo
mar, såsom salmonellos samt mul- och klövsjuka. 

Lantbruksstyre/sen 

Anslaget bör med hänsyn till väntad belastning föras upp med 3 

milj. kr. 

Departemeritsc11ef en 

Jag biträder lantbruksstyrelsens förslag. Jag hemställer att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m. m. 
för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 3 000 000 
kr. 

F 7. Bidrag till djursjukvård i vissa fall 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

585 745 

600 000 

600 000 

Anslaget utbetalas och disponeras av länsstyrelserna enligt kungörel
sen (1946: 164) om statsbidrag till mindre bemedlade för djursjukvård 
m. m. (ändrad senast 1963: 96). 

Lantbruksstyrelsen 

Bidrag utgår till djurägare vars årsinkomst inte överstiger 5 000 kr. 
Tendensen i bidragsgivningen är sjunkande. Med hänsyn till att veteri
närtaxan höjts under år 1971 bör dock anslaget föras upp med oför
ändrat belopp. 
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Departemellfschefen 

Jag biträder Jantbruksstyrelsens förslag. Jag hemställer att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till djursjukvård i vissa fall för budgetåret 1972/73 
anvisa ett förslagsanslag av 600 000 kr. 

F 8. Veterinärinrättningen i Skara 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

469 038 
477 000 
723 000 

Veterinärinrättningen i Skara som organisatoriskt lyder under veteri
närhögskolan är sjukvårdsanstalt för husdjur och utövar djursjukvård 
mot ersättning. Vid inrättningen får' även bedrivas vetenskapliga under
sökningar rörande husdjurens sjukdomar. Taxa för inrättningen fastställs 
av högskolestyrelsen. 

Veterinärinrättningen leds av en nämnd. Föreståndare och platschef 
är en chefsveterinär. 

Personal 

Veterinär personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 
Omkostnader 

Inkomster 

Veteriniirhögskolan 

Nettoutgift 

1971/72 

5 
11 

16 

533 000 
612000 

1145 000 

668 000 

477 000 

J,öne- och prisomräkning 273 000 kr. 

Beräknad ändring 1972/73 

Veterinär
högskolan 

+ 13 500 
+259 500 

+273 000 

+ 35 000 

+238000 

Departe
ments
chefen 

+ 13 000 
+268000 

+281000 

+ 35 000 

+246000 
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Departementscfzef e11 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 
att till Veterinäri11rätt11inge1z i Skara för budgetåret 1972/73 an

visa ett förslagsanslag av 723 000 kr. 

F 9. Statens centrala frökontrollanstalt: Förvaltningskostnader 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

7 429 205 

8 192 000 
9 363 000 

Statens centrala frökontrollanstalt är centralt organ för den statliga· 
frökontrollverksamheten med uppgift att; dels mot fastställda avgifter 

verkställa analysering, provtagning och plombering m. m: av utsädcsva
ror, dels bedriva allmännyttig verksamhet genom forskning och försöks
verksamhet i syfte att främja tillhandahållandet av fullgott utsäde, råd
givning och upplysning, tillsyn av efterlevnaden av lagar och förord
ningar samt att arbeta för samordning av frökontrollverksamhcten. An
stalten har hand om uppbörden av växtförädlingsavgifter. 

Anstalten leds av en styrelse. Chef för anstalten är en föreståndare. 
Anstalten omfattar en huvudinstitution samt två öppna och en sluten 

filial. Den slutna filalcn utför frökontroll vid W. Weibull AB. För upp-
drag som lämnas anstalten tas ut avgifter enligt taxa. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Statens Departc-
centrala mcnts-
frökontroll- chefen 
anstalt 

Personal 
Handläggande personal 22 
Övrig personal 158 -5 -5 

180 -5 -5 
Anslag 
Lönekostnader 5 910 000 + 643 000 + 628 000 
Sjukvård 23 000 3 000 3 000 
Reseersättningar 85 000 + 7 000 

Därav utrikes resor (6 000) (-1- 2000) (+ 1 000) 
Lokalkostnader 550 000 + 316 000 + 332 000 
Expenser 112 000 + 22000 + 22000 
Ersättning till domänverkets 

fond för upplåten mark 25 000 
Övriga utgifter 1487000 + 185 000 + 185 000 

8192 000 +1163 000 +1171 000 
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Inkomster vid statens centrala frökontrollanstalt, som redovisas på 
driftbudgetens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet. beräk

nas till 5,2 milj. kr. (1971/72 5,2 milj. kr.). 

Statens centrala frökontrollanstalt 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 1163 000 kr. 
2. Som en följd av en intensiv rationalisering har personalbehovet 

beräknats möjligt att nedbringa med fem tjänster (- 132 000 kr.). Vid

tagna och påbörjade rationaliseringar under budgetåren 1968/69-

1972/73 minskar personalbehovet med sammanlagt 30 tjänster. 

3. Anstaltens föreståndare och chef bör erhålla en lönegradsplacering 

som bättre än den nuvarande lönesättningen motsvarar ansvar och ar

betsuppgifter ( + 12 000 kr.). 
4. För övriga uppgifter inom anstalten behövs en förstärkning med 

120 000 kr. 

Departementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 
att till Statens centrala frökomrollanstalt: Förvaltningskostnader 

för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 9 363 000 

kr. 

F 10. Statens centrala frökontrollanstalt: Utrustning 

1970171 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/7 3 Förslag 

150 000 
50 000 

60 000 

Statens centrala frökontrollanstalt 

Reservation 

Vissa ökningar av medel för investering i utrustning kräv~ för att 
möjliggöra fortsatt personalreducering. Mot gjorda investeringar svarar 

en för budgetåret 1971/72 årlig besparing av över 1 milj. kr. i löne~ 
kostnader. Styrelsen ser det som oundgängligen erforderligt att anslag 

ställs till förfogande med 60 000 kr. 

Deparlementsclzefen 

Jag biträder statens centrala frökontrollanstalts förslag. Jag hemstäl

ler att Kungl. Maj: t föreslår riksdagen 

att till Sta/ens centrala frökonlrol/anstalt: Utrustning för budget

året 1972/73 anvisa ett rescrvationsanslag av 60 000 kr. 
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F' 11. Statens växtskyddsanstalt 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

5 592 455 
6 081000 

7 441000 

Statens växtskyddsanstalt är centralt statligt organ för uppgifter på 
växtskyddets område samt för åtgärder till skydd av vegetabiliska 
produkter. Anstalten bedriver forskning och praktiska försök i syfte att 
skydda den inhemska växtodlingen mot sjukdomar och skador, som för
orsakas av virus, växter eller djur eller som är av fysiogen art. Anstal
ten utför vidare undersökningar och utredningar rörande skador, som 
insekter m. fl. förorsakar på lagrade vegetabiliska produkter. Anstalten 
anordnar växtskyddskurser för konsulenter och instruktörer samt Jäm
nar allmänheten råd och upplysningar i anslutning till sin verksamhet. 
Anstalten svarar för kontroll av import och export av växter och växt

produkter. 
Anstalten leds av en styrelse. Chef för anstalten är en föreståndare. 

Anstalten består av en central huvudinstitution samt filialer, som är 
förlagda till olika delar av landet. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Statens Departe· 
växtskydds· ments-
anstalt chefen 

Personal 
Handläggande personal 38 +l 
Övrig personal 72 +4 

110 +5 
Anslag 
Lönekostnader 4 905 000 +I 128000 + 827 000 
Sjukvård 8 000 + I 000 
Reseersättningar 176 000 + 22000 + 18 000 

Därav utrikes resor (16 000) (+ 1 000) (+ l 000) 
Lokalkostnader 352 000 + 410000 + 409 000 
Expenser 161 000 + 52000 + 23 000 
Särskilda undersökningar 208 000 + 25 000 + 21000 
Övriga utgifter 271 000 + 147 000 + 62 000 

6 081 000 +1785000 +1360 000 

Avgifter för växtskyddsinspektion m. m., som redovisas på driftbud

getens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet, beräknas till 
1 885 000 kr. (1971/72 1974000 kr.). 

Statens växtskyddsanstalt 

1. Löne- och prisomräkning 1 318 000 kr. 
2. För analyser av bekämpningsmedelsrester erfordras en utbyggnad 

av anstaltens kemiska avdelning ( + 129 880 kr.). 
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3. En arvodesbefattning för trädgårdsbrukets växtskydd föreslås över
förd på extra ordinarie stat ( + 7 202 kr.). 

4. Medel begärs till en institutionsteknikertjänst, en tjänst som kvalifi

cerat biträde och en skrivbiträdestjänst. Fyra tjänster som trädgårds

mästare föreslås utbytta mot fyra försöksteknikertjänster. ( + 169 342 
kr.) 

5. För vissa övriga uppgifter behöver anslaget ökas med 85 700 kr. 

Departementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens viixtskyddsanstalt för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett förslagsanslag av 7 441 000 kr. 

F 12. Bekämpande av växtsjukdomar 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

133 731 
150 000 
150 000 

Från anslaget bestrids ersättningar för kostnader till följd av åtgärder 

mot spridning av växtsjukdomar och för förluster på grund av sådana 

sjukdomar. Bl. a. utgår ersättning vid utrotande av berberis och bekäm

pande av vissa potatissjukdomar. 

Lantbruksstyrelsen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Departementschefen 

Jag biträder lantbruksstyrelsens förslag. Jag hemställer att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bekämpande av växtsjukdomar för budgetåret 1972/73 
anvisa ett förslagsanslag av 150 000 kr. 

F 13. Statens lantbrukskemiska laboratorium 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

2 508 541 
2 664 000 
3 820 000 

Statens lantbrukskemiska laboratorium är centralt organ för statlig 

kemisk analysverksamhet i fråga om produkter från jordbruk, skogsbruk 

och trädgårdsnäring samt förnödenheter för dessa näringars behov. La

boratoriet utför analyser och undersökningar på uppdrag av myndig-
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heter eller enskilda och fungerar som servicelaboratorium för forskning 

och försöksinstitutioner på jordbrukets, skogsbrukets och trädgårdsnä

ringens områden. Laboratoriet utvecklar analys- och provtagningsmeto

der av betydelse för den lantbrukskemiska analysverksamheten samt 

lämnar råd och upplysningar i ämnen som hör till laboratoriets verk

samhetsområde. 
Laboratoriet leds av en styrelse. Chef för laboratoriet är en förestån

dare. Inom laboratoriet finns två avdelningar, en jordavdelning och en 

foderavdelning, samt en särskild sektion för metodutveckling. 

I januari 1972 beräknas tillkomma en filial i Röbäcksdalen. 

1971/72 

Personal 
Handläggande personal 9 
Övrig personal 39 

48 

Anslag 
Lönekostnader 1 832 000 
Sjukvård 8 000 
Reseersättningar 9 000 

Därav utrikes resor (4 000) 
Lokalkostnader 618 000 
Expenser 46 000 
övriga utgifter 151 000 

2 664 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Statens lant
brukskemiska 
laboratorium 

+2 
+3 

+5 

+ 692 000 
+ 2000 
+ 21 000 

(+ 4 000) 
+ 577 000 
+ 19 000 
+ 124 000 

+1435 000 

+ 

+ 
(+ 
+ 
+ 
+ 

Departe
ments
chefen 

+l 
+2 
+3 

524 000 

5 000 
1 000) 

577 000 
10000 
40000 

+1156 000 

Inkomster vid statens lantbrukskemiska laboratorium, som redovisas 
på driftbudgetens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet, be

räknas till 1,4 milj. kr. (1971/72 1150 000 kr.). 

Statens lantbrukskemiska laboratorium 

1. Löne- och prisomräkning 645 000 kr. 

2. Enligt beslut av riksdagen år 1964 (prop. 1964: 78, JoU 1964: 11, 

rskr 1964: 185) skall SLL starta en filial i Röbäeksdalcn. Byggnad här

för beräknas bli färdig i januari 1972. Av ökningen i anslagsframställ

ningen beror 650 000 kr. på denna filial ( + 650 000 kr.). 

3. För breddning av insatserna i metodutveckling behövs en försöks

ledarc på sektionen för metodutveckling ( + 74 000 kr.). 

4. För övriga uppgifter inom anstalten behövs en förstärkning med 

66 000 kr. 
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Departementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

3 820 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. en filial förestån

dare, en assistent och ett kvalificerat biträde vid filialen i Röbäcksdalen 

(2). 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens lantbrukskemiska laboratorium för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 3 820 000 kr. 

F 14. Statens maskinprovningar 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

2 295 053 

2 227 000 

2 618 000 

Statens maskinprovningar har till uppgift att prova i allmänna han

deln förekommande maskiner för jordbruk, skogsbruk, trädgårdsbruk 

och mejerihantering samt att lämna upplysningar om deras beskaffenhet 

genom att ge ut tryckta meddelanden rörande \'crkställda provningar. 

Institutionen skall vidare prova maskiner och redskap, som inte förs i 

marknaden, och härvid lämna redogörelse för proven till den som be

ställt provningen. Bland institutionens uppgifter i övrigt ingår att Jämna 

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. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Statens Departe-
maskin- menL<>-
provningar chefen 

Personal 
Handläggande personal 11 
Övrig personal 17 +l -J-1 

28 +1 +t 
Anslag 
Lönekostnader 1 357 000 +299 000 +299000 
Sjukvård 2000 
Reseersättningar 84000 

Därav utrikes resor (4 000) (-) (-) 
Lokalkostnader 377 000 + 92000 + 92000 
Expenser 225 000 
Övriga utgifter 182 000 

2 227 000 +391 000 +391000 
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Inkomster vid statens maskinprovningar, som redovisas på driftbud

getens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet, beräknas till 
500 000 kr. (1971/72 500 000 kr.). 

Statens maskinprovningar 

1. Löne- och prisomräkning 350 000 kr. 
2. Belastningen på avdelningen i Umeå kräver förstärkning med en 

verkstadsförman ( + 41 000 kr.). 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

2 618 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för en verkstadsförman 
vid avdelningen i Umeå för provning av bl. a. skogsbruksmaskiner. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Statens maskinprovningar för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett förslagsanslag av 2 618 000 kr. 

F 15. Statens växtsortnämnd 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1000 
104 000 

Statens växtsortnämnd påbörjade verksamheten den 1 juli 1971. Växt
sortnämnden handhar uppgifter enligt växtförädlarrättslagen och kungö
relsen om statsplombering av utsäde. Nämnden fullgör de skyldigheter 
som åligger myndighet i unionsstat enligt konventionen den 2 december 
1961 för skydd för växtförädlingsprodukter samt utger publikationer 
för kungörelser m. m. i växtförädlarrättsärenden och förteckning över 
rikssorter berättigade till statsplombering. 

Nämnden består av ordförande samt 13 andra ledamöter. Inom 
nämnden finns en avdelning för växtförädlarrättsfrågor samt en avdel

ning för odlingsvärdesprövning med en sektion för lantbmksväxter och 
en sektion för köksväxter. Hos nämnden finns ett kansli som förestås av 
en chef. 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

2 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 91 000 
Sjukvård 
Reseersättningar 36000 

Därav utrikes resor (20000) 
Lokalkostnader 10000 
Expenser 21 000 

Därav engångsutgifter (11 000) 
Övriga utgifter 4000 

162000 

Uppbördsmedel 
Avgifter 161 000 

Nettoutgift 1000 

Statens växtsortnämnd 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 9 000 kr. 

Departementschef en 

Statens 
växtsort
nämnd 

+ 5 000 

+ 2000 
(-) 

+ 4000 
9000 

(-) 

-[- 2000 

-101000 

+103 000 

+ 

+ 

+ 

+ 

Departe
ments
chefen 

5 000 

2000 
(-) 

4000 
9000 

(-) 

2000 

-101000 

-i-103 000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens växtsortniimnd för budgetåret 1972/73 anvisa ett 
förslagsanslag av 104 000 kr. 
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G. UTBILDNING OCH FORSKNING 

G 1. Lantbrukshögskolan: Förvaltningskostnader 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

30 532 347 
32 562 000 
39 642 000 

86 

Vid lantbrukshögskolan bedrivs utbildning, forskning, försöksverk
samhet och rådgivning på jordbrukets och trädgårdsnäringens områden. 
Försöksverksamhcten omfattar även renskötseln. Forsknings- och under
visningsorganisationen är uppdelad på 15 institutioner. Utbildningen, 
som är femårig, är uppdelad på linjer för agronomer, hortonomer och 

Iandskapsarkitckter. Varje år antas 145 studerande, varav 105 på 
agronomlinjen, 10 på hortonomlinjen och 30 på landskapsarkitektlinjen. 
Försöksverksamhcten, 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 forsk
ning och försöksverksamhet till bl. a. de statliga rationaliseringsorganen 
på jordbrukets och triidgårdsnäringens områden. 

Personal 
Utbild11i11g, forskning och 

försöksverksamhet 
Lärare, försökslcdande 

personal m. fl. 

Bibliotek m. m. 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Centrala förvaltningen 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Konsulentavdelningen 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Därav utrikes resor 

1971/72 

226 

4 
10 

12 
72 

16 
12 

352 

22 433 000 
80 000 

340 000 
(9 000) 

Beräknad ändring 1972/73 

Lantbruks
högskolan 

+ 31 

+ 

' 4 
+ 3 

+ 

+41 

+5 464000 
+ 10000 
+ 51 000 

(-) 

Departe
ments
chefen 

+3 

+1 
+2 

+6 

+3 042000 
+ 10000 
+ 30000 

(-( 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Lokalkostnader 8 937 100 
Expenser 618 000 

Därav akademiska högtidligheter 
m.m. (10 000) 

Doktorandstipendier 139 900 
Bidrag till tryckning av doktors-

avhandlingar m. m. 9 000 
Driftkostnader för baljväxt-

laboratoriet 72000 
Utländska forskare 28 000 
Ersättning till Alnarps egen-

dom för vägunderhåll m. m. 18 000 
Underhåll av park- och 

prydnadsanläggningar vid 
Alnarp 23 000 

32 698 000 
Uppbördsmedel 

Försålda baljväxtkulturer 
m.m. 136 000 

Nettoutgift 32 562 000 

Lanthrukshögskolan 

Lantbruks
högskolan 

+3 393 000 
+ 337 000 

{-) 

+ 20000 

+ 2 000 

+ 10 000 

+9 287000 

61 000 

+9348 000 

Departe
ments
chefen 

+3 673 000 
+ 264 000 

(-) 

+7019000 

61 000 

+7080000 

Verksamheten vid Jantbrukshögskolan utgör ett grundläggande led 
arbetet att effektivisera jordbruks- och trädgårdsproduktionen i syfte 
att få fram billigare och bättre livsmedel samt förbättra berörda näring
ars konkurrensförmåga. För att högskolan här skall kunna fylla sin upp
gift är det angeläget att forskningen och försöksverksamhetcn tillförs 
ökade resurser. En ökad insats från högskolans sida är önskvärd inom 
områden såsom natur- och landskapsvård, jordbrukets anpassning till 
förändrade produktionsförutsättningar, livsmedelskvalitct samt utveck
ling av u-ländernas livsmcdclsproduktion. Lantbrukshögskolan har goda 
möjligheter att ge väl anpassad utbildning inom miljövårdsområdet, ef
tersom det vid l1ögskolan finns institutioner både för biologisk grundut
bildning och för utbildning inom ekonomi och teknik. Förutsättningen 
för att högskolan skall kunna genomföra denna utbildning med ett ökat 
antal studerande är att resurser erhålls i takt med att den ökade intag
ningen får effekt. 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 5 906 000 kr. 

2. För att genomföra den år 1970 beslutade ökningen av antalet 
utbildningsplatser på agronomlinjen erfordras en universitetslektor i 

Iantbruksbyggnader, en utbildningsledare, en studievägledare samt 7 000 
assistenttimmar ( + 611 000 kr.). 

3. Den fr. o. m. läsåret 1971/72 inrättade landskapsarkitektlinjen 
medför behov av en universitetslektor i landskapsarkitcktur, 3 000 
assistenttimmar samt medel för speciallärare ( + 166 000 kr.). 
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4. Veterinärhögskolan och statens veterinärmedicinska anstalt m. fl. 

myndigheter har fr. o. m. den 1 juli 1971 anslutits till redovisnings

gruppen för jordbrukets högskolor. På grund härav behöver revisions
kontoret tillföras en revisor och redovisningscentralen två biträden 

( + 134 000 kr.). 
5. För forskning och försök i vattenvård samt handledning av hög

skolans miljövårdskurs bör inrättas en tjänst som statsagronom i vatten

vård ( + 93 000 kr.). 
6. Biblioteksverksamheten bör tillföras en tjänst som dokumentalist 

och ett kvalificerat biträde ( + 109 000 kr.). 

7. För att genomföra den nya forskarutbildningen och tillgodose be

hovet av forskarrekrytering erfordras två docenttjänster, fem forskar

assistenttjänstcr samt medel för speciallärare ( + 570 000 kr.). 
8. Upprustningen av forsknings- och försöksverksamheten inom hus

djursförädlingens område bör fortsätta genom att en tjänst som stats

agronom i produktkvalitet och en tjänst som försöksledare för ull- och 

pälsproduktion inrättas ( + 174 000 kr.). 
9. För försöksverksamheten i övrigt behövs tre försöksledare och två 

försöksassistenter ( + 349 000 kr.). 

· 10. Med hänsyn till radiobiologins stora betydelse bör ämnet företrä

das av en professor. Tjänsten som biträdande professor i ämnet kan 

dras in. Institutionen för radiobiologi bör dessutom förstärkas med en 

förste konsulent ( + 86 000 kr.). 

11. Den del av den tillämpade mikrobiologin som avser fodermedcls

hygien kräver en tjänst som biträdande professor ( + 91 000 kr.). 
12. För utbildning och forskning rörande den tekniska effektivise

ringen av animalieproduktionen begärs en biträdande professor 
( + 91 000 kr.). 

13. För rådgivningsverksamheten inom byggnadsområdet föreslås en 
tjänst som statskonsulent ( + 86 000 kr.). 

14. Samordningen av kurserna i tropiskt lantbruk bör lösas genom 
att en tjänst som assistent inrättas ( + 52 000 kr.). 

Departementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

39 642 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. en statsagronom 

i vattenvård (5) samt ytterligare förstärkning av undervisningsresurserna 

vid landskapsarkitcktlinjen med en universitetsadjunkt, 1 000 assistent
timmar och 10 000 kr. till speciallärararvoden (3). Jag har vidare be
räknat medel för en revisor och två biträden (4). 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Lantbrukshögskolan: Förvaltningskostnader för budget

året 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 39 642 000 kr. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 

G 2. Lantbrukshögskolan: Driftkostnader 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

9 558 538 
8 527 000 
9 744 000 

Reservation 

89 

1492437 

Från anslaget bestrids omkostnaderna m. m. för institutionernas verk
samhet samt lönekostnaderna för teknisk och administrativ personal vid 
institutionerna. 

Lantbrukslzögskolan 

Av den begärda anslagsökningen hänför sig 1421 000 kr. till löne
och prisomräkning. Den nya utbildningslinjen för landskapsarkitekter 
och ökningen av antalet studerande på agronomlinjen innebär att insti

tutionernas resurser måste ökas ( + 110 000 kr.). Forskarutbildningen 
kräver apparatur och övrig utrustning för 70 000 kr. För att kunna 
introducera ett antal nya kurser behövs 50 000 kr. Fyra intendentstjäns
ter bör inrättas för att avlasta bl. a. prefekterna administrativt arbete 
( + 217 000 kr.). Medel bör anvisas för att högskolan skall kunna delta 
i det pedagogiska utvecklingsarbetct ( + 50 000 kr.). I övrigt bör ansla
get räknas upp med 703 000 kr. 

Departementsclzef en 

Anslaget bör räknas upp med 1 217 000 kr. Jag hemställer att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Lantbrukshögskolan: Driftkostnader för budgetåret 1972/ 
73 anvisa ett reservationsanslag av 9 744 000 kr. 

G 3. Lantbrukshögskolan: Bokinköp m. m. 

1970171 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972173 Förslag 

448 953 
627 000 
662 000 

Reservation 237 445 

Från anslaget bestrids omkostnaderna för högskolans biblioteks- och 
publikationsverksamhet. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Lantbrukshög- Departe-
skolan ments-

chefen 

Biblioteksverksamheten 356 000 +180000 + 35 000 
Publikationsverksamheten 271 000 

627 000 +180 000 + 35 000 
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Lantbrukshögskolan 

Av den begärda anslagsökningen hänför sig 35 000 kr. till prissteg
ringar. ökade krav på biblioteksverksamheten gör att anslaget behöver 

höjas med 145 000 kr. 

Departementschefe11 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 

Maj :t föreslår riksdagen 
att till Lantbrukshögskolan: Bokinköp m. m. för budgetåret 

1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 662 000 kr. 

G 4. Lantbrukshögskolan: Försöksverksamheten 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

14 771 050 
17 871 000 
20 970 000 

Reservation 729 538 

Från anslaget bestrids vissa driftkostnader för högskolans försöks
verksamhet. 

Lantbrukshögskolan 

1. Av den begärda ökningen är 458 000 kr. prisomräkning och. 
2 597 000 kr. löneökning för befintlig personal. 

2. Inom jordbrukssektionen framhålls projekt' inom följande områ
den som särskilt angelägna, nämligen kalk till styva lerjordar, modell
försök med såbäddens funktion, monokulturförsök med potatis, be
kämpning av kvickrot och flyghavre, flerskiktsplöjning mot fleråriga 
ogräs, kombinerade sort- och såtidsförsök med höstraps samt grov
foderodling i Norrlands inland. 

3. På husdjurssidan föreslås projekt rörande produktkvalitet, spann
målsfrågor och kraftfoderteknik, urvalsteknik beträffande mjölkbarhet 

m. m. samt inhysnings- och skötselfrågor. 
4. På det tekniska området begärs medel för projekt rörande plane

ring, projektering och upphandling av byggnader. 
5. Som väsentliga frågor inom trädgårdssektionen bedöms projekt rö

rande kvalitetsfrågor, produktutveckling, sjukdomsfritt material samt 
markvårdsproblem. 

6. Utveckling av metoder för kontroll, analys och planering inom 
lantbruksföretag, ekonomisk analys av tekniska och biologiska försök 
samt testning av ny teknik och nya organisationsformer vid studielant
bruk bedöms som särskilt angelägna inom det företagsekonomiska om
rådet. 

7. Som ett led i strävandena att bättre och snabbare kunna tillvarata 



Prop. 1972: 1 BUaga 11 Jordbruksdepartementet 91 

försöksresultat som kommer fram i utlandet bör beloppet till utrikes 

resor höjas med 6 000 kr. 

Departementschefen 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med 3 099 000 kr. Er
sättningen till domänverkets fond för upplåten mark beräknar jag till 

1165 000 kr. 
I princip bör omfattningen av försöksverksamhcten anpassas till 

anvisad medelsram. Om. det, för att trygga viss personals anställning, 
behövs ytterligare medel för att täcka ökade lönekostnader för första 
halvåret 1973 får frågan prövas när behovet bättre kan bedömas. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Lantbrukshögskolan: Försöksverksamheten för budgetåret 

1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 20 970 000 kr. 

G 5. Lantbrukshögskolan: Lantbruksdriften vid försöksstationerna m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

235 342 
1 000 
1 000 

Anslaget avser de jordbruksegendomar som lantbrukshögskolan dis
ponerar för sin försöksverksamhet samt Alnarps · trädgårdar. Kungl. 
Maj:t fastställer årligen en stat för jordbruks- och trädgårdsdriften vid 
dessa enheter. 

Lantbrukshögskolan 

Anslaget bör föras upp med oförändrat 1 000 kr. 

Departe111e11 tschef e/Z 

Jag biträder lantbrukshögskolans förslag. Jag hemställer att Kungl. 
Ma:jt föreslår riksdagen 

att till Lantbrukshögskolan: Lantbruksdriften vid försöksstatio

nerna m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag 
av 1 000 kr. 

G 6. Veterinärhögskolan: Förvaltningskostnader 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

13 084 677 

12 743 000 
15 576 000 

Vid veterinärhögskolan bedrivs undervisning och forskning på det 
veterinärmedicinska området. Verksamheten är uppdelad på 16 institu
tioner. Vid högskolan bedrivs även djursjukvård. Utbildningen vid hög-
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skolan omfattar till veterin~irmedicine kandidatexamen två läsår och till 

veterinärexamen ytterligare tre och ett halvt fäsår. Intagningen uppgår 

till 50 studerande per läsår. Till högskolan hör en försöksgård förlagd 
till Skara. 

1971/72 

Personal 

Utbildning och forskning 
Lärare m. fl. 115 

Biblioteket 
Handläggande personal 3 
Övrig personal 3 

Centrala förvaltningen 
Handläggande personal 3 
Övrig personal 30 

154 

Anslag 
Lönekostnader 9 165 000 
Sjukvård 21 000 
Reseersättningar 32 500 

Därav utrikes resor (3 000) 
Lokalkostnader I 862 000 
Expenser 162 800 

Därav akademiska högtidligheter 
m.m. ( 5 000) 

Doktorandstipendier 43 000 
Bidrag till tryckning av 

doktorsavhandlingar 10000 
Ersättning för avskaffade 

examensa vgifter 1 000 
Utländska forskare 11 000 
Kursmikroskop m. m. för 

studerande 50000 
Underhåll av park 9 700 
Utgifter för djursjukvården l 375 000 

12 743 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Veterinär
högskolan 

+19 

+19 

+2 192 000 
+ 5 000 
+ 6 000 

(-) 
+1593000 
+ 23 000 

(-) 
+ 21 000 

---.- 10000 

+ 9000 

+ 2 000 
+ 125 000 

+3 986 000 

+ 
+ 
+ 

Departe
ments
chefen 

+I 

+l 

912 000 
5 000 
4000 

(--) 
+ 1760000 
+ 27 000 

(-) 

+ 125 000 

+2833000 

Inkomster vid veterinärhögskolan, som redovisas på driftbudgetens in

komstsida under uppbörd i statens verksamhet, beräknas till l,4 milj. kr. 

(1971/72 1,3 milj. kr.). 

Veterinärhögskolan 

Med hänsyn till den nya studieplanen med förkortad studietid i för

ening med den sedan några år ökade intagningen behövs en omedelbar 

kraftig upprustning av högskolans personella och materiella resurser. 

Den nuvarande bristen på undervisningspersonal riskerar att försämra 

utbildningens kvalitet och därmed sänka elevernas kunskapsstandard. 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 2 456 000 kr. 
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2. 'För att godtagbar undervisningsnivå skall kunna upprätthållas vid 

institutionen för obstctrik och gynekologi krävs en förstärkning med 
1 000 assistenttimmar ( + 53 000 kr.). 

3. Till klinikveterinärerna bör utgå särskild ersättning för förbe

redd undervisning ( + 100 000 kr.). 

4. Forskningsuppgiftcrna vid högskolans försöksgård motiverar att 

tjänsten som försökslcdarc byts ut mot en tjänst som statsveterinär. Sam

tidigt bör försöksgården tillföras en tjänst som forskningsingenjör 
( + 94 000 kr.). 

5. Undervisningsbördan vid skilda institutioner motiverar ett till

skott av ytterligare fyra universitetslektorer och 4 000 assistenttimmar 

( + 576 000 kr.). 

6. För forskningsverksamheten behövs en förstärkning med i första 
hand tre docenter och tre forskarassistenter ( + 437 000 kr.). 

7. Undersökning av obduktionsmatcrial m. m. vid institutionen för 

patologi kräver en tjänst som laboratorieveterinär ( + 67 000 kr.). 

8. Högskolan bör tillföras ytterligare två tjänster som klinikveterinär 

med placering vid institutionerna för kirurgi och för klinisk radiobiologi. 
1 000 assistenttimmar kan därmed dras in. ( + 96 000 kr.) 

9. Behov föreligger av en heltidstjänst för forskning, undervisning 

och examination i hovvårds- och klövvårdslära. Det nuvarande special

lärararvodet i ämnet kan dras in. ( + 53 000 kr.) 

10. Det ökade antalet doktorander motiverar en ökning av antalet 
doktorandstipendier. Anslagsposten till utländska forskare behöver hö

jas eftersom behov föreligger av ökade internationella kontakter 

( + 30 000 kr.). 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
15 576 000 kr. Jag har därvid räknat medel för bl. a. ytterligare l 000 
assistenttimmar vid högskolans kliniska institutioner (2, 5). 

Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 
att till Veteriniirlzijgskolall: F örvaltnillgskostnader för budgetåret 

1972173 anvisa ett förslagsanslag av 15 576 000 kr. 

G 7. Veterinärhögskolan: Driftkostnader 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

5 825 464 

6 023 000 

6 883 000 

Reservation 637 080 

Från anslaget bestrids omkostnaderna m. m. för institutionernas verk

samhet samt lönekostnaderna för teknisk och administrativ personal vid 

institutionerna. 
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Veteriniirlzögskolan 

l. Av den begärda ökningen hänför sig 850 000 kr. till löne- och pris
omräkning. 

2. För att högskolan skall kunna genomföra kursverksamhet för den 
nya doktorsexamcn behöver anslaget höjas med 50 000 kr. 

3. Som kompensation för den rådande lärarbristen erfordras medel 
för att anskaffa moderna apparater och ersätta förslitet material 

( + 1 772 000 kr.). 
4. Det anvisade beloppet för främjande av ograducrade forskares 

verksamhet är otillräckligt och behöver höjas med 80 000 kr. 

Departementschejen 

Anslaget bör räknas upp med 860 000 kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Veterinärhögskolan: Driftkostnader för budgetåret 1972/73 
anvisa ett reservationsanslag av 6 883 000 kr. 

G 8. Veterinärhögskolan: Bokinköp m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

123 284 
136 000 
151 000 

Reservation 40 083 

Från anslaget bestrids omkostnader för verksamheten vid högskolans 
bibliotek. 

Veterinärhögskolan 

Prishöjningar på böcker och tidskrifter medför ökade utgifter med 
24 000 kr. Därutöver behöver anslaget i övrigt höjas med 40 000 kr. 
för att bl. a. täcka behovet av kurslitteratur för de studerande. 

Departeme11tsclzefe11 

Anslaget bör för nästa budgetår ökas med 15 000 kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Veterinärhögskolan: Bokinköp m. m. för budgetåret 1972/ 
73 anvisa ett reservationsanslag av 151 000 kr. 

G 9. Veterinärhögskolan: Försöksverksamhet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

295 409 
300 000 

315 000 

Reservation 10 617 

Från anslaget bestrids kostnader för högskolans försöksgård i Skara. 
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Veteri11iirhögskola11 

Anslaget bör ökas med 15 000 kr. på grund av det ansträngda eko
nomiska läget för jordbruksdriften. 

Departementschefen 

Med hänsyn till löneökningar m. m. bör anslaget höjas med 15 OOO·kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Veterinärhögskola11: Försöksverksamhet för budgetåret 
1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 315 000 kr. 

G 10. Veterinärhögskolan: Lantbruksdriften vid försöksgården 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

Veteriniirhögskola11 

23 370 
1000 
1 000 

Anslaget bör föras upp med ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Deparrementschefell 

Jag biträder veterinärhögskolans förslag. Jag hemställer att Kungl. 

Maj:t fÖreslår riksdagen 
att till V eteri11ärlzögskola11: Lantbruksdrif te11 vid försöksgårde11 

för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

G 11. Skogshögskolan: Förvaltningskostnader 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

12 778 052 
13 237 000 
15 304 000 

Vid skogshögskolan bedrivs utbildning, forskning och försöksverksam
het på skogsbrukets område. Verksamheten är uppdelad på 13 institu
tioner fördelade på fyra institutionsgrupper. Utbildningen vid högskolan 

är fyraårig. De första tre åren omfattar vartdera tre terminer och det 
fjärde året två terminer. 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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Personal 

Forskning, försöksverksamhet 
och utbildning 

Lärare, försöksledande personal ' 
m. fl. 

Biträdande personal 

Biblioteket 
Handläggande personal 
Biträdande personal 

Centrala förm/tningen 
Handläggande personal 
Biträdande personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

Därav akademiska högtidligheter 
m.m. 

Ersättning till domänverkets 
fond för upplåten mark 

Bidrag till tryckning av 
doktorsavhandlingar m. m. 

Doktorandstipendier 
Underhåll av parker och 

byggnader 
Kostnader för samarbets

nämnden för jordbrukets 
högskolor 

Uppbördsmedel 
Avgifter för bränsle och 

elektriskt ljus 
Försäljning av publikationer 
Hyresinkomster 

1971/72 

131 
12 

2 
3 

8 
30 

186 

10 928 700 
32 000 
57 000 

(15 000) 
1782000 

306 700 

(5 000) 

20000 

20000 
65 000 

19 000 

31 300 

13 261 700 

7 000 
12100 

5 600 

24 700 

Nettoutgift 13 237 000 

Skogshögskolan 

Beräknad ändring 1972/73 

Skogshög
skolan 

+ 6 

+ 6 

+1384000 
+ 5 000 
+ 5 000 

(-) 
+1191000 
+ 

+ 

+ 

37 000 

(-) 

33 000 

6000 

1000 

+ 
+ 
+ 

Departe
ments
chefen 

817 000 
4000 
5 000 
(-) 

+I 220000 
+ 21 000 

(-) 

+2 662 000 +2 067 000 

+2 662 000 +2 067 000 

Skogsindustrins snabba expansion i främst södra Sverige sammanfal

ler i tiden med mycket snabba förändringar i de allmänna förutsättning

arna för skogsbrukets bedrivande. Skogshögskolans forskning och un

dervisning måste kunna anpassas till de nya krav som successivt kom-
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mer att ställas upp av samhället och skogsnäringen. Högskolans verk

samhet bör i större utsträckning än hittills vara programinriktad. Enligt 

beslut av 1971 års riksdag skall högskolan omlokaliseras varför de be
gärda anslagen har begränsats inom ramen för fyra preciserade program. 

l. Löne- och prisomräkning m. m. 2 011 000 kr. 

2. Det svenska skogsbruket bör få tillgång till expertis rörande skogs
trädens hormonella reglcringsystem. För detta ändamål bör inrättas en 

tjänst som biträdande professor ( + 91 000 kr.). 

3. Högskolan bör erhålla en biträdande professor i miljöanpassat 

skogsbruk för forskning rörande skogens virkesproduktion och dess so

ciala funktioner. Samtidigt kan ett speciallärararvode dras in. ( + 72 000 
kr.) 

4. Med hänsyn till behovet av forskning om skogsmarkens alternativa 

utnyttjande föreslås en tjänst som biträdande professor i skogspolitik 

och markanvändning ( + 91 000 kr.). 

5. En professur i skogsodlingcns och plantskogsvårdens arbetspro

cesser bör inrättas för att förstärka forskningen inom området ( + 91 000 

kr.). 

6. Den skogsmeteorologiska forskningen i Norrland bör tillgodoses 

med en forskningsledare placerad i Umeå ( + 78 000 kr.). 
7. För förbättrad handläggning av serviceuppdrag från samhällets och 

näringslivets sida begärs en tjänst som byrådirektör ( + 78 000 kr.). 

8. Två tjänster som försöksledarc bör bytas ut mot biträdande pro

fessorer i skogsproduktionens långsiktiga programmering resp. arbets

analys och ergonomi ( + 26 000 kr.). 
9. I övrigt begärs bl. a. tre nya doktorandstipendier för den nya fors

karutbildningen samt medel för att inbjuda forskare från andra länder 

( + 63 000 kr.). 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 
att till Skogshögskolan: Förvaltningskostnader för budgetåret 

1972173 anvisa ett förslagsanslag av 15 304 000 kr. 

G 12. Skogshögskolan: Driftkostnader 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972173 Förslag 

9 372 319 

10 106 000 

11880000 

4 Riksdagen 1972. 1 saml. Nr 1. Bilaga 11 

Reservation 647 796 



Prop. 1972: 1 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet . 98 

Från anslaget bestrids omkostnaderna m. m. för institutionernas verk
samhet samt lönekostnaderna för teknisk och administrativ personal vid 
institutionerna. 

Skogslzögskolan 

1. Av den begärda ökningen hänför sig 1198 000 kr. till lönc- och 
prisomräkning m. m. 

2. För personalförändringar begärs 251 000 kr. 
3. Följdkostnader för begärda tjänster på förvaltnings- och driftkost

nadsanslaget ökar medelsbehovet med 123 000 kr. 
4. För riksskogstaxeringen behövs ett engångsbelopp av 333 000 kr. 

till nytt kartarkiv och planeringsarbeten samt en uppräkning med 
250 000 kr. 

5. Särskilda medel bör anvisas för ergonomisk och arbetssociologisk 

forskning ( + 150 000 kr.). 

Departementschef en 

Anslaget bör föras upp med 11 880 000 kr. Jag har därvid räknat 
med ett engångsbelopp av 330 000 kr. för riksskogstaxeringen (4). 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Skogshögskolan: Driftkostnader för budgetåret 1972/73 

anvisa ett reservationsanslag av 11 880 000 kr. 

G 13. Skogshögskolan: Bokinköp m. m. 

1970/71 Utgift 
1971172 Anslag 
1972173 Förslag 

138 000 
148 000 
163 000 

Reservation 

Från anslaget bestrids omkostnaderna för verksamheten vid högsko
lans bibliotek. 

Skogslzögskolan 

De automatiska kostnadsökningarna för bokinköp m. m. beräknas till 
15 000 kr. Härutöver begärs en ökning med 25 000 kr. för komplette
ring av litteraturbeståndet och för installation av snabbtelefonanläggning. 

Departementschef en 

Anslaget bör höjas med 15 000 kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Skogshögskolan: Bokinköp m. m. för budgetåret 1972/73 
anvisa ett reservationsanslag av 163 000 kr. 
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G 14. Inredning och utrustning av lokaler vid jordbrukets högskolor 

m.m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

4 236 679 
5 800 000. 
6 500 000 

Reservation 1347 602 

Från anslaget bestrids kostnader för inredning och utrustning av lo
kaler vid jordbrukets högskolor och andra institutioner, som har an
knytning till forsknings- och försöksverksamhet inom jordbruksdepar
tementets verksamhetsområde. 

Lokal- och utrustningsprogramkommitten för jordbrukets högskolor. 
(LUP-kommittcn) har till uppgift bl. a. att utarbeta utrustningsprogram 
innefattande förslag till kostnadsramar för nämnda institutioner. Kom
mitten 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 programmens förverkligande. Byggnadsstyrelsen har hand 

om den verksamhet som avser planering och upphandling av snickeri
inredning samt clarmatur och möbler m. m. 

fnredning 

Byggnadsstyrelsen 

I fråga om inredningsobjekt, som inte tidigare redovisats för riksdagen 
eller för vilka föreslås nya kostnadsramar, anförs följande. 

Lant b ru kslzö gs kolan 

Alnarp 

Triidgårdssektionen, institutions- och laboratoriebyggnad. I gällande 
inrcdningsplan har förts. upp en delram på 1 milj. kr. Ramen kommer 
att tas i anspråk under budgetåret 1972/73. Med hänsyn till prishöj
ningar bör delramen ökas med 100 000 kr. 

Oförutsedda mindre i11red11ingsobjekt 

För rubricerade objekt föreslås en delram på 1,8 milj. kr. 
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Utrustning 

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor 

I fråga om utrustningsobjekt, som inte tidigare redovisats för riks
dagen eller för vilka föreslås nya kostnadsramar, anförs följande. 

Lantbrukshögskolan och veteriniirlzögskolan 

Ultuna 

Telefonväxlar. För de myndigheter som är belägna inom Ultuna

området eller som enligt fattade beslut skall lokaliseras dit bör anskaf
fas en utbyggbar automatväxel av typ A 344. Med hänsyn till den 
långa leveranstiden för telefonväxlar av denna typ måste vissa medel 
för beställning finnas tillgängliga redan för budgetåret 1972/73. 

Försöksdjur. Medel bör anvisas för inköp av försöksdjur, som för
lorats genom olyckshändelse. 

Vndervisningshus och aula. Kostnaden för utrustning beräknas till 

300 000 kr. 

Markvl'fe11skap, nybyggnad. I avvaktan på att ett definitivt utrust
ningsprogram för byggnaden kan läggas fram bör objektet föras upp 
med en delram på 1,5 milj. kr. 

Växtodling, mikroklimatstation m. m. För veterinärhögskolans plane
rade nybyggnad i Ultuna måste bl. a. tas i anspråk ett område som f. n. 
används för lantbrukshögskolans mikroklimatstation och meteorologiska 
station. Nya stationer bör uppföras på annan plats redan under år 1972 
för att göra det möjligt att under viss tid driva dessa parallellt med de 
befintliga stationerna och därigenom undvika att omfattande försöks
serier spolieras. Utrustningskostnaderna beräknas till 380 000 kr. 

Slakthus, inredning och utrustning av förhyrda lokaler. Lantbruks

högskolan och veterinärhögskolan behöver för sin forskning och under
visning ha tillgång till ett slakteri. Kostnaderna för inredning och ut
rustning av förhyrda slakthuslokaler i slakteriföreningen Farmeks lo
kaler uppgår till sammanlagt 750 000 kr. 

Alnarp 

Frukt- och bärproduktion, lagerbyggnad. Den nuvarande kostnads
ramen bör för utrustning av kylrum räknas upp till 265 000 kr. 

Lantbrukets byggnadsteknik, viixthus. Den tidigare kostnadsberäk

ningen av utrustningen var baserad på anbud från år 1968. Upphand-
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ling kommer att ske först under år 1972 varför den nuvarande ramen 

på grund av kostnadsökningar behöver höjas med 250 000 kr. 

Försöksdjur. För anskaffande av försöksdjur till lantbrukshögsko

lans anläggningar i Alnarp erfordras 100 000 kr. 

Oförutsedda mindre utrustningsobjekt 

För budgetåret 1972/73 har LUP-kommitten beräknat en definitiv 

kostnadsram på 400 000 kr. för anskaffning av utrustning till mindre 

objekt för vilka någon särskild kostnadsram ej beräknats i utrustnings

planen. 

Departementschefen 

De kostnadsramar som tas upp i följande inredningsplan bör godtas. 

lnredningsplan (1 000-tal kr.) 

Inredningsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

defini- delram art' t. o.m. Beräknad för 
tiv t. o.m. 30.6. 
ram 30.6. 1971 1971/72 1972/73 

1973 

Lantbrukshögskolan 

Ultuna 

Växtodling, nybyggnad 625 1 491 
Växtpatologi, nybyggnad 850 1 676 
Genetik och växtförädling, 

ombyggnad av försöks-
lada 45 41 

Genetik och växtförädling, 
om- och tillbyggnad 750 674 

Ekonomibyggnader m.m., 
Kungsängen, etapp I 100 100 

Kemi 150 147 
Diverse arbeten 120 120 
Ekonomibyggnader m.m., 

Kungsängen, etapp Il 1 250 1194 
Matsal 319 62 
Ekonomibyggnad och ma- 1 300 1 700 

skinhall 250 168 
Arbetsmetodik och teknik 

samt Jordbrukstekniska 
institutet 800 1 89 

Kraftfoderfabrik, Lövsta 100 1 5 
Markvetenskap, nybyggnad 

av arbetshallar, växthus 
och näthall 110 1 13 

Markvetenskap, nybyggnad 2100 1 
Kemi, ombyggnad av un-

dervisningslaboratorium 200 
Gamla ladugården i Kungs-

ängen, ombyggnad 200 
Undervisningshus och aula 800 



Prop. 1972: 1 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 102 

Inredningsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

defini- delram art' t. o.m. 
30.6. 
1971 

Beräknad för 
tiv t. o. m. 
ram 30.6. 1971/72 1972/73 

1973 

Alnarp 
Frukt- och bärproduktion, 

lagerbyggnad 50 
Växthus- och försörjningsan-

läggningar 50 
Trädgårdssektionen, institu-

tions- och Jaboratoriebygg-
nad 1100 2 b 

Alnarps trädgårdar, växthus 75 I 
Lantbrukets byggnadsteknik, 

växthus 100 

Röbäcksdale11 
Djurstallar m. m., ny- och 

ombyggnad 200 
lnstitutionslokaler, om-

och tillbyggnad 1 100 

Statens lantbrukskemiska 
laboratorium 

Nybyggnad i Ultuna 

Institutet för skogs
förbättring 

Lokaler i Umeå 

l 065 

200 

25 

194 

106 

999 

139 

800 

Oförutsedda mindre inred
ningsobjekt I 800 2 b 564 600 

8 709 5 800 5 807 2 700 

800 

612 

3112 
---~~~~~~~--' 

14 509 11619 

' Art av kostnadsram för resp. objekt 
I. Tidigare godtagen kostnadsram 
2a. Ändrad kostnadsram, tidigare fastställd som definitiv ram 
2b. Ändrad kostnadsram, tidigare fastställd som delram 
3. Ny kostnadsram 

Anslagsbehovet nästa budgetår för inredning beräknar jag till 

2 350 000 kr. enligt följande sammanställning. 

Anslagsberäkning avseende inredning (1 000-tal kr.) 

Medelstillgång 

Medelsreservation 30.6.1971 
Anslag för 1971/72 
Anslag för 1972/73 (förslag) 

1 312 
2150 
2 350 

5812 

Beräknad medelsförbrukning 

1971 /72 
1972/73 

2 700 
3 112 

5 812 
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De kostnadsramar som tas upp i följande utrustningsplan bör godtas. 

Utrust11i11gspla11 (I 000-tal kr.) 

Utrustningsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

defini- delram art' t. o. m. Beräknad för 
tiv t.o.m. 30.6. 
ram 30.6. 1971 1971/72 1972/73 

1973 

Lantbrukshögskolan, 
veterinärhögskolan, m. m. 

Ultuna 
Telefonväxlar 1 115 2b 71 
Genetik och växtförädling 1 750 1 1 410 
Ekonomibyggnader m. m., 

Kungsängen, etapp II 4400 1 3 101 
Försöksdjur 937 2a 389 
Ekonomibyggnad och ma" 

skinhall 775 371 
Arbetsmetodik och teknik 

samt Jordbrukstekniska 
institutet 765 1 99 

Undervisningshus och aula 300 3 
Markvetenskap, nybyggnad 

av arbetshallar, växthus 
och näthall 460 1 196 

Markvetenskap, nybyggnad 1 500 3 
Växtodling, mikroklimat-

station m. m. 380 3 3 400 3 700 Slakthus, inredning och ut-
rustning av förhyrda lokaler 750 3 

Alnarp 
Distriktsförsöksstationer 300 240 
Frukt- och bärproduktion, 

lag:!rbyggnad 265 2a 19 
Nybyggnader för trädgårds-

sektionen 960 1 213 
Alnarps trädgårdar, växthus 75 1 
Lantbrukets byggnadsteknik, 

växthus 700 2a 
försöksdjur 100 3 

Röbäcksda/en 
Försöksdjur 363 260 
Institutionslokaler 1460 3 

Skogshögskolan 

Telefonväxel 120 95 25 

Statens lantbrukskemiska 
laboratorium 2100 1 625 300 175 

Oförutsedda mindre utrust-
ningsobjekt 290 335 
Budgetåret 1968/69 200 I 179 
Budgetåret 1969/70 185 2a 46 
Budgetåret 1970/71 300 1 21 
Budgetåret 1971/72 300 l 
Budgetåret J 972/73 400 3 
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Utrustningsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

dcfini- delram art' t.o.m. 
30.6. 
1971 

Beräknad för 
tiv t. o. m. 
ram 30.6. 1971/72 1972/73 

1973 

Vissa utredningskostnader 100 

10 865 10195 
'----....-----' 

21060 

85 

8 338 4075 

16663 

' Art av kostnadsram för resp. objekt 
1. Tidigare godtagen kostnadsram 
2 a. Ändrad kostnadsram, tidigare fastställd som definitiv ram 
2 b. Ändrad kostnadsram, tidigare fastställd som delram 
3. Ny kostnadsram 

15 

4250 

Anslagsbehovet för nästa budgetår för utrustning beräknar jag till 
4 150 000 kr. enligt följande sammanställning. 

Ans/agsberäkning avseende utrustning (1 000-tal kr.) 

Medels tillgång 

Medelsreservation 30.6.1971 
Anslag för 1971/72 
Anslag för 1972/73 (förslag) 

525 
3 650 
4150 

8325 

Beräknad medelsförbrukning 

1971 /72 
1972/73 

4075 
4 250 

8 325 

Byggnadsstyrelscn resp. utrustningsnämnden får för varje i inred
nings- och utrustningsplanerna upptaget objekt lägga ut beställningar 
intill 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 be
ställa inredning och utrustning av lokaler vid jordbrukets högskolor 
m. m. dels för byggnadsstyrelsen till ett sammanlagt belopp av 

(14 509 000- ll 619 000 =) avrundat 2,9 milj. kr., dels för utrust
ningsnämnden till ett sammanlagt belopp av (21 060 000 -
16 663 000 ==) avrundat 4,4 milj. kr., allt att betalas tidigast under bud

getåret 1973/74. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Inredning och utrustning av lokaler vid jordbrukets hög

skolor m. m. för budgetåret 1972173 anvisa ett rescrvationsan
slag av 6 500 000 kr. 
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G 15. Ersättningar till sakkunniga i befordringsärcnden, m. m. 

1970i71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

236 840 
130 000 
230 000 

105 

Från anslaget bestrids ersättningar vid lantbruks-, veterinär- och 
skogshögskolorna åt sakkunniga i befordringsärenden och vissa oppo
nenter vid disputationer. 

Departeme1lfschefen 

Anslaget bör med hänsyn till belastningen höjas med 100 000 kr. Jag 
hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Ersättningar till sakkunniga i befordringsärcnden, m. m. 

för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 230 000 kr. 

G 16. Jordbruksforskning 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

6 319 391 
7 245 000 
8 000 000 

Reservation 1 547 973 

Anslaget disponeras av statens råd för skogs- och jordbruksforskning 
för bidrag till forskning inom jordbrukets och trädgårdsnäringens om
råden. 

Statens råd för skogs- och jordbruksforskning 

Jordbruket undergår f. n. betydande förändringar genom bl. a. fort
gående rationaliseringar, omläggningar i växt- och djurproduktionen 
samt utvecklingen inom livsmedelsindustrin. För att möjliggöra en gynn
sam fortsatt utveckling behövs intensifierade undersökningar på många 
områden. Forskning angående kulturväxternas ekologi med tillhörande 
växtnäringsfrågor erbjuder flera nya problemställningar. Behovet av pa
rasit- och miljökontroll med biologiska hjälpmedel träder allt starkare 
i förgrunden hos både växter och djur. Vegetabilie- och animalieproduk
ternas kvalitetsegenskapcr har avgörande betydelse vid förädling till 

livsmedel. Ekonomiska undersökningar måste i större omfattning info
gas i jordbrukets forskningsprojekt. Anslaget bör för nästa budgetår hö
jas med 1 086 000 kr. till 8 331 000 kr. 

Departementschefen 

Anslaget bör för nästa budgetår höjas med 755 000 kr. till 8 milj. kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Jordbruksforskning för budgetåret 1972/73 anvisa ett re
servationsanslag av 8 000 000 kr. 

41" Riksdagen 1972. 1 sam!. iVr 1. Bilaga 11 
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G 17. Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 

1972/73 Förslag 

935 000 
935 000 

l 185 000 

Reservation 

106 

Statens nuvarande stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning regle
ras i ett mellan staten och Stiftelsen Svensk jordbruksteknisk forskning 
träffat avtal om gemensam finansiering av forsknings- och utvccklings
verksamhct på det jordbrukstekniska området. Avtalet avser tiden den 
1 juli 1969-dcn 30 juni 1972. Enligt avtalet medverkar staten i finan

sieringen av verksamheten genom ett årligt bidrag av 935 000 kr. medan 
stiftelsen åtar sig att under hela avtalsperioden tillskjuta sammanlagt 
lägst 1 260 000 kr. Ansvaret för genomförandet av det avtalade prn
grammet åvilar Jordbrukstekniska institutet. 

Den av staten och näringslivet gemensamt finansierade kollektiv<t 
jordbrukstekniska forskningen utgör en betydelsefull del av den samlade 
jordbruksforskningen. Det är därför enligt min mening angeläget att 
denna verksamhet får fortsatt stöd. Detta stöd bör utgå enligt samma 
riktlinjer som gäller för det nuvarande statliga stödet. Med utgångspunkt 
härifrån har företrädare för staten den 16 november 1971 under förbe

håll av Kungl. Maj:ts godkännande träffat nytt avtal med företrädare 
för Stiftelsen Svensk jordbruksteknisk forskning om gemensam finansie
ring av forsknings- och utvccklingsverksamhct på det jordbrukstekniska 
området. Avtalet avser tiden den 1 juli 1972-den 30 juni 1975. Enligt 
avtalet åtar sig staten att medverka i finansieringen av verksamheten ge
nom ett årligt bidrag av 1 185 000 kr. medan stiftelsen åtar sig att under 
hela avtalsperioden tillskjuta sammanlagt lägst 1 605 000 kr. Verksam
heten skall bedrivas i enlighet med ett till avtalet fogat ramprogram. An
svaret för programmets genomförande avses liksom hittills åvila Jord
brukstekniska institutet. 

Under åberopande av vad jag sålunda anfört hemställer jag att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen att 

1) bemyndiga Kungl. Maj:t att godkänna avtal angående stöd 
till kollektiv jordbruksteknisk forskning i enlighet med vad jag 
anfört 

2) till Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning för budgetåret 
1972173 anvisa ett rescrvationsanslag av 1 185 000 kr. 

G 18. Bidrag till Sveriges utsädcsförening 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

4 780 000 
4 892 000 
5 692 000 
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Sveriges utsädesförening har till uppgift att genom försöks- och för

ädlingsarbetc verka för sädesslagens och frösorternas utveckling. Stats
bidraget används till vissa lönekostnader och vissa omkostnader. 

Sveriges 11tsädesfiireni11g 

1. Lönc- och prisomräkning 895 000 kr. 

2 Förstlirkning bör ske av den kemiska avdelningen och av den 

centrala administrationen ( + 121 000 kr.). 

3. Anslag bör beviljas för en särskild resistcnsbiologisk avdelning vid 

föreningen ( + 192 000 kr.). 

Yttrande 

La11tbrukshögskola11 som yttrat sig över utsädesföreningens anslags

framställning förklarar att en utbyggnad av växtförädlingsverksamheten 
i princip bör finansieras genom växtförädlingsavgiftcr. Föreningen bör 

dock även för budgetåret 1972/73 få statsanslaget uppräknat för löne
och prishöjningar. Förslaget att inrätta en särskild resistcnsbiologisk 

avdelning bör enligt högskolans uppfattning överlämnas till utredningen 

rörande kontrollanstalterna på jordbrukets område. 

Departemen tsclzef en 

Anslaget bör för nästa budgetår höjas med 800 000 kr. (1). Jag hem

ställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Sveriges utsädesförening för budgetåret 1972/73 

anvisa ett förslagsanslag av 5 692 000 kr. 

G 19. Bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växtförädling 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972173 Förslag 

255 000 
255 000 

255 000 

Från anslaget utgår bidrag till W. Weibull AB för den praktiskt ve

tenskapliga verksamheten vid Wcibullsholm och till den växtförädling 
som bedrivs av Algot Holmberg och Söner AB. 

W. Weibull AB med W eib11llslzo/ms växtförädli11gsa11stalt har hem

shillt om oförändrat bidrag och Algot Holmberg och Söner AB om 

ökat bidrag för nästa budgetår. 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Bidrag till den praktiskt veten
skapliga verksamheten vid 
Weibullsholm 

Bidrag till växtförädlingsarbetet 
vid Algot Holmberg och Söner 
AB 

Departementschef en 

225 000 

30 000 

255 000 

Bi dragsmot
tagaren 

+ 90 000 

+ 90 000 

Departe
ments
chefen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. lag hemställer at1 
Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växtförädling för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett anslag av 255 000 kr. 

G 20. Skoglig forskning 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972173 Förslag 

(beräknat 

3 020 366 
3 165 000 

belopp) 3 165 000 

Reservation 256 491 

Anslaget disponeras av statens råd för skogs- och jordbruksforsk
ning och används tillsammans med medel från fonden för skoglig forsk
ning för att främja forskning, som är ägnad att gagna skogsbrukets ut
veckling och stärka skogsnäringens bärkraft. 

1969 års utredning om skogstekniskt forsknings- och utvecklingsarbe
tc har i juni 1971 avlämnat betänkandet Skogsteknisk FoU (Ds Jo 
1971: 6). Betänkandet som berör bl. a. förevarande anslag har rcmissbe
handlats. Med anledning av de förslag som lagts fram i betänkandet 

har jag med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 10 december 
1971 tillkallat sakkunniga för förhandlingar med företrädare för skogs
bruket och andra intressenter om stöd till kollektiv skogsteknisk forsk
ning, m. m. Under förutsättning att avtal kan träffas avser jag att senare 

föreslå Kungl. Maj :t att lägga fram särskild proposition angående stöd 
till skogsteknisk forskning, m. m. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Skoglig 

forskning för budgetåret 1972/73 beräkna ett reservationsan

slag av 3 165 000 kr. 
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G 21. Stöd till kollektiv forskning rörande skogsträdsförädling och 
skogsgödsJing m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1836 000 
1836 000 

1152 000 

> Anslaget Bidrag till Institutet för skogsförbättring. 
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Statens nuvarande stöd till kollektiv forskning rörande skogsträdsför
ädling och skogsgödsling m. m. regleras i ett mellan staten och Stif
telsen Skogsförbättring den 7 februari 1967 träffat avtal angående in
rättandet och driften av Institutet för skogsförbättring. Avtalet gäller 

under tiden den 1 juli 1967-den 30 juni 1972 men kan förlängas om 
det inte sägs upp av någon av parterna. Enligt avtalet i dess nu gällande 
lydelse bidrar staten med 954 000 kr. och stiftelsen med 1 430 000 kr. 
till bestridande av institutets driftskostnader. Institutet disponerar dess
utom hyresfritt eller mot begränsad ersättning vissa lokaler och för
söksområden. 

Kungl. Maj:t har den 18 juni 1971 för statens räkning sagt upp nämn
da avtal. Samtidigt tillkallade chefen för jordbruksdepartementet med 
stöd av Kungl. Maj :ts bemyndigande sakkunniga för att för statens 

räkning förhandla och - under förbehåll av Kungl. Maj:ts godkän
nande - träffa nytt avtal med Stiftelsen Skogsförbättring om gemensam 
finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet rörande skogs
trädsförädling och skogsgödsling m. m. De sakkunniga skulle enligt di
rektiven beakta bl. a. de riktlinjer för statligt stöd till kollektiv forskning 
som redovisats i prop. 1968: 68 angående ökat statligt stöd till kollek
tiv forskning och industriellt utvecklingsarbete. 

De sakkunniga har i december 1971 överlämnat en promemoria 
angående stöd till kollektiv forskning rörande skogsträdsförädling och 
skogsgödsling m. m. Till promemorian har som bilagor fogats dels ett 
under förbehåll av Kungl. Maj:ts godkännande ingånget avtal mellan 
staten och Stiftelsen Skogsförbättring, dels ett till avtalet fogat ram
program, dels förslag till nya stadgar för Institutet för skogsförbättring 
(Ds Jo 1971: 11). Enligt avtalet som avser tiden den 1 juli 1972-den 
30 juni 1975 åtar sig staten att medverka vid finansieringen av verk
samheten genom ett årligt bidrag av 1152 000 kr. eller för hela avtals
perioden 3 456 000 kr. Stiftelsen å sin sida åtar sig att under hela avtals
pcrioden tillskjuta sammanlagt 6 145 000 kr. Vid beräkningen av bidra
gen har tidigare åtaganden att hyresfritt tillhandahålla lokaler och för

söksområden avlösts av kontantbidrag av motsvarande värden. Total
ramen för hela forskningsprogrammet uppgår enligt avtalet till 9,6 milj. 
kr. Ansvaret för programmets genomförande avses liksom tidigare åvila 
Institutet för skogsförbättring. 
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Departementschefen 

Den kollektiva forskning rörande skogsträdsförädling och skogsgöds
ling m. m. som staten och skogsbruket gemensamt finansierar utgör en 
viktig del av den samlade skogliga forskningen. Det är därför viktigt att 
denna forskning får fortsatt stöd. Med hänsyn härtill biträder jag de 
sakkunnigas förslag till avtal med Stiftelsen Skogsförbättring om att det 
årliga statliga stödet ökas till 1152 000 kr. För det ändamål för vilket 
jag här redogjort bör ett särskilt reservationsanslag anvisas. Jag hemstäl
ler att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

1) bemyndiga Kungl. Maj:t att godkänna avtal angående stöd 
till kollektiv forskning rörande skogsträdsförädling och skogs
gödsling m. m. i enlighet med vad jag anfört 

'.?.) till Stöd till kollektiv forskning rörande skogsträdsförädling 

oclz skogsgödsling m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett re
servationsanslag av 1 152 000 kr. 

G 22. Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 

1970/71 Utgift 
1971/72 Arnlag 
1972/73 Förslag 

234 927 

251000 
270 000 

Skogs- och lantbruksakademien har till ändamål att med stöd av ve
tenskap och praktisk erfarenhet verka för det svenska jordbrukets och 
skogsbrukets samt angränsande näringars utveckling och förkovran. 
Från anslaget bestrids utgifter för akademiens ordinarie tjänstemän, 
ersättning åt skoglig expertis, bidrag till bibliotek samt vissa kostnader 
för utländskt forskarutbyte och utländska forskarkontakter. Kungl. 
Maj:t fastställer årligen inkomst- och utgiftsstat för akademiens verk
samhet. 

Skogs- och lantbruksakademien 

1. Löne- och prisomräkning 19 000 kr. 
2. Bidraget till ersättning åt skoglig expertis, 30 000 kr., disponeras 

som bidrag till avlöning av en skoglig sekreterare. Denna befattning 
bör föras upp på personalförteckning och helt bekostas av statliga me
del ( + 41 000 kr.). I andra hand begärs att det nuvarande bidraget ökas 

med 30 000 kr. 
3. För biblioteket behövs ytterligare 19 000 kr. 
4. Bidraget till visst utländskt forskarutbyte bör höjas med 9 000 kr. 

till 18 000 kr. 
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Departe111e11tschefen 

Anslaget bör höjas med 19 000 kr. (1). Jag hemställer att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 270 000 kr. 

G 23. Alnarpsinstitutet: Förvaltningskostnader 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

2 486 081 

2 905 000 

3178000 

Alnarpsinstitutet har till uppgift att meddela undervisning på lant

brukets och trädgårdsnäringens områden. Inom institutet finns en lant

bruksavdelning och en trädgårdsavdelning. Vid lantbruksavdelningen 

finns lantmästarkurs. Vid trädgårdsavdelningen anordnas trädgårdstek

nikerkurs, trädgårdsförmanskurs, två grundläggande yrkeskurser per år 

samt propedeutisk kurs för hortonomie studerande. Till lantmästarkur

scrna antas 128 elever. Vid trädgårdsavdelningen antas 30 elever till 
teknikerkursen, 40 till förmanskursen, 60 till grundkurserna och 10 till 

den propedeutiska kursen. 

197lj72 Beräknad ändring 1972/73 

Alnarps- Departe-
institutet ments-

chefen 

Personal 
Personal för undervisning 37 
Övrig personal 6 

43 
Anslag 
Lönekostnader 2 276 600 +254 000 +317 000 
Reseersättningar 18 400 + 4000 + I 000 

Därav utrikes resor (2 500) (-) (-) 
Lokalkostnader 380 000 
Expenser 26 000 + 3 000 + 2 000 
Elevernas studieresor 39000 ' 10000 + 3 000 ' Övriga utgifter 15 000 +150 000 
Bidrag till driften av Norr-

vikens trädgårdar 150 000 - 50000 50000 

2 905 000 +371000 +273 000 

Alnarpsi11s1if111 el 

.I. Löne- och prisomräkning m. m. 367 000 kr., varav 150 000 kr. ut

gör kostnader för undervisningsträdgård. 
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Departementsclzefen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Alnarpsinstitutet: Förvaltningskostnader för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 3 178 000 kr. 

G 24. Alnarpsinstitutct: Materiel m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

362 195 
330 000 

350 000 

Reservation 33 777 

Från anslaget bestrids kostnaderna för materiel, utrustning, inköp 
och bindning av böcker samt för resebidrag till utländska studie- och 
kongressresor. 

Anslag 
Materiel 
Utrustning 
Bokinköp m. m. 
Resebidrag till utländska 

studie- och kongressresor 
m.m. 

A lnarpsinstitutet 

1971/72 

97 000 
200 000 

30000 

3 000 

330 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Alnarps
institutet 

+10 000 
+20 000 
+ 3000 

+ 1 000 

+34000 

Departe
ments
chefen 

+ 6000 
+12 000 
+ 2000 

+20 000 

l. För att kunna behålla nuvarande materiel m. m. i fullgott skick 
fordras en uppräkning av anslaget med 24 000 kr. 

2. För att undervisningsmateriel m. m. skall kunna förnyas i takt 
med den snabba utvecklingen på lantbrukets och trädgårdsnäringcns 

områden behövs ytterligare 10 000 kr. 

Departementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Alnarpsinstitutet: Materiel m. m. för budgetåret 1972/73 
anvisa ett rcservationsanslag av 350 000 kr. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 

G 25. Statens skogsmästarskola 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1177 475 
1145 000 

1489 000 
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Statens skogsmästarskola har till uppgift att utbilda skogsmästare 

med kompetens dels för anställning som förvaltare eller i andra befatt

ningar i allmän och enskild tjänst inom skogsbruk och träförädling, 

där högre utbildning än skogsteknikerutbildning är önskvärd, dels att 

inneha och förvalta kombinerade jordbruks- och skogsbruksegendo

mar, dels att vara självständiga företagare inom skogshantering och trä-
varurörelse. Vid skolans huvudkurs antas årligen 30 elever. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Skogs mästar- Dcparte-
skolan ments-

chefen 

Personal 
Skolledare och lärare 5 +3 +I 
Övrig personal 5 

10 +3 -)- 1 
Anslag 
Lönekostnader 540 000 +477 000 +261 000 
Sjukvård I 000 
Reseersättningar 37 000 + 44000 + 18 000 

Därav utrikes resor (-) ( -:- 5 000) (+ 2000) 
Lokalkostnader 361 000 + 50000 + 51 000 
Expenser 71 000 + 42 000 + 10000 
Övriga utgifter 135 000 + 56 000 + 4000 

1145 000 +669 000 +344000 

Sko gsmiist«rskolan 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 125 000 kr. 
2. Om undervisningen vid skogsmästarskolan skall kunna bedrivas 
enlighet med stadgan för skolan är det nödvändigt att erforderligt 

antal lärartjänster inrättas och att befattningarna placeras i samma 

tjänsteställning som vid jämförbara skolor ( + 271 000 kr.). 

3. En kurs för utbildning av skogliga skyddsledare bör anordnas även 

under budgetåret 1972/73 ( + 109 000 kr.). 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

1 489 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. två lektorer, varav 

en i utbyte mot en jägmästare, ytterligare 25 000 kr. till speciallärarar

voden samt en kurs för utbildning av skogliga skyddsledare. 
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Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens skogsmästarskola för budgetåret 1972/73 anvisa 
ett förslagsanslag av 1 489 000 kr. 

G 26. Reseunderstöd för studier m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

40 500 
39 000 
39 000 

Reservation 22 705 

Från anslaget utgår bidrag för utländska studie- och kongressrcsor. 

Lan tbruksstyrelse11 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Departementschefen 

Jag biträder lantbruksstyrclsens förslag. Jag hemställer att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Reseunderstöd för studier m. m. för budgetåret 1972173 

anvisa ett reservationsanslag av 39 000 kr. 

G 27. Bidrag till viss ungdomsverksamhet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

498 000 
500 000 
500 000 

Från anslaget bestrids bidrag till ungdomsverksamhet på jordbrukets 
och skogsbrukets områden. 

Lan tbrukssty relsen 

Anslaget bör på grund av ökade kostnader för verksamheten räknas 

upp med 50 000 kr. 

Departementschef en 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till viss ungdomsverksamhet tör budgetåret 1972/73 

anvisa ett anslag av 500 000 kr. 
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H. MILJÖVÅRD M. M. 

H 1. Statens naturvårdsverk 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972173 Förslag 

12 791 677 
13 360 000 
:21210000 

Statens naturvårdsverk är central förvaltningsmyndighet för ärenden 
om naturvård, däri inbegripet vattenvård, luftvård och renhållning utom
hus, samt om rörligt friluftsliv, jakt och viltvård, allt i den mån sådana 
ärenden ej ankommer på annan statlig myndighet. Till verkets förvalt
ningsområdc hör även ärenden enligt miljöskyddslagen (1969: 387) i 

den mån dessa ej ankommer på koncessionsnämnden för miljöskydd el
ler annan myndighet. Verket har vidare till uppgift att leda och främja 
företrädesvis målinriktad miljövårdsforskning och undersökningsverk

samhct inom miljövårdsområdet. 
Naturvårdsverket leds av en styrelse. Chef för verket är en general

direktör. Inom verket finns fyra byråer, administrativa byrån, natur
vårdsbyrån, vattenvårdsbyrån och luftvårdsbyrån, samt ett forsknings
sekretariat, ett plancringssekretariat och ett undersökningslaboratorium. 
Till verket är knutna en forskningsnämnd och tre råd, naturvårdsrådet, 
vattenvårdsrådet och luftvårdsrådet, samt två delegationer, en för mark

frågor och en för anläggningsstöd till idrotten. I verket har vidare den 
1 januari 1972 provisoriskt inordnats den tidigare omgivningshygieniska 
avdelningen vid statens institut för folkhälsan. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Naturvårds- Departe-
verkct ments-

chefen 

Personal 
Handläggande personal 112 +331 +21 1 

Övrig personal 77 +63• +58 2 

189 +96 +79 
Anslag 
Lönekostnader 10 887 000 +7 313 000 +5 882 000 
Sjukvård 15 000 + 13 000 + 11 000 
Reseersättningar 525 000 + 280000 + 187 000 

Därav utrikes resor (45 000) (+ 26 000) (+ 16 000) 
Resor som ersätts av uppdragsgivare + 6000 ' 6000 -;-

Lokalkostnader 923 000 + 659 000 + 581 000 
Expenser 945 000 +1162 000 +1143 000 
Vidareutbildning 65 000 + 25 000 + 10000 
U ppdragsverksamhet + 30000 + 30000 

13 360 000 +9488 000 +7850000 

1 Varav 15 överflyttade från omgivningshygieniska avdelningen vid statens in
stitut rör folkhälsan. 

• Varav 56 överflyttade från omgivningshygieniska avdelningen vid statens in
stitut för folkhälsan. 
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Statens naturvårdsverk 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 418 000 kr. 
2. Omgivningshygieniska avdelningen vid statens institut för folk

hälsan inordnas den 1 januari 1972 provisoriskt i naturvårdsverket. 
Verksamheten beräknas under budgetåret 1972/73 vara av oförändrad 
omfattning med undantag av att kostnaderna för djurinköp föreslås öka 
med 70 000 kr. ( + 4 880 000 kr.). 

3. Administrativa byrån behöver en amanuens till juridiska sektionen 
samt en jurist, en assistent och ett kvalificerat biträde till dispensenhe

ten ( + 279 000 kr.). 

4. Naturvårdsbyrån behöver en amanuens för att biträda byråchefen. 

Sektionen för landskapsvård bör förstärkas med en byrådirektör för 
utvecklingsarbetc på landskapsvårdsområdet. Inom sektionen för natur
vårdsområden behövs en byråassistent och inom sektionen för jakt och 
viltvård en byrådirektör. Slutligen behövs ytterligare ett kvalificerat 

biträde. ( + 382 000 kr.) 

5. På vattenvårdsbyrån behövs en amanuens för att avlasta byråche

fen. Antalet dispensärenden och remisser av koncessionsärenden beräk
nas innevarande budgetår ha fördubblats jämfört med budgetåret 1969/ 
70. Två avdelningsdirektörer och en byrådirektör bör därför tillföras by
rån. Vidare behövs en assistent vid industrisektionen. Kommunalsektio· 
nen bör förstärkas med en byrådirektör för handläggning av bl. a. bi

dragsärenden samt med ett kvalificerat biträde. Slutligen behövs en förs
te byråingenjör för nytillkomna ärenden om slamspridning m. m. 
( + 633 000 kr.) 

6. Luftvårdsbyrån bör tillföras en byrådirektör inom industrisektio
nen. För utvecklingsarbetet på bilavgasområdet behövs en byrådirektör 
på kommunalsektionen. Bullersektionen bör tillföras en byrådirektör. 
Dessutom behövs ytterligare ett kvalificerat biträde på byrån. ( + 334 000 
kr.) 

7. Planeringssekretariatet bör förstärkas med en byrådirektör för 

verksamhetsplanering och utredningsarbete. Presstjänsten behöver en 
byrådirektör, en amanuens samt ett biträde. ( + 307 000 kr.) 

8. De medel som står till förfogande för tillfällig arbetskraft, konsult

uppdrag och expertutredningar tas nästan helt i anspråk för utveck
lingsarbete på bilavgasområdet m. m. Ökade medel behövs bl. a. för an
gelägna expertutredningar om avfallshantering, för fjällplanering samt 
för att utarbeta tillsynsprogram för olika industribranscher och riktvär
den för maximala koncentrationer av föroreningar i utomhusluften. 
Slutligen behövs ytterligare medel för uppkommande akuta behov. 
( + 912 000 kr.) 
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Jag vill i detta sammanhang ta upp vissa frågor rörande o m h än
d c r tagande och behandling av kemiskt avfall 
m. m. Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 12 mars 1971 
tillkallade jag en sakkunnig1 för att utreda hithörande frågor. Den sak
kunnige, som antagit namnet utredningen rörande omhändertagande och 
behandling av kemiskt avfall m. m., har den 22 september 1971 avläm
nat ett delbetänkande, Kemiskt avfall - uppgifter och organisation 

(Ds Jo 1971: 8). 
Nuvarande förhållanden. Genom föreskrifter i den kommunala ren

hållningslagen (1970: 892) infördes fr. o. m. den 1 januari 1972 ett obli
gatoriskt kommunalt renhållningsmonopol. Monopolet omfattar oren

lighet som härrör från hushåll samt hushållsavfall och därmed jämför
ligt avfall. Renhållningsmonopolet omfattar däremot inte vad som bru
kar kallas specialavfall, dvs. bl. a. kemiskt industriavfall, oljeavfall, gif
ter och annat kemiskt avfall i större mängder. Kommun har emellertid 
möjlighet att genom föreskrift i lokal hälsovårdsordning utvidga mono
polet till att avse också sådant avfall. 

Föreskrifter som berör avfallshantering finns också i annan lagstift
ning. I naturvårdslagen finns bestämmelser om förbud mot nedskräp
ning. Hälsovårds- och miljöskyddslagstiftningens bestämmelser rörande 
olika slag av miljö- och hälsofarlig verksamhet är av betydelse också för 
hanteringen av avfall från sådan verksamhet. I gift- och bekämpningsme

delsförordningarna samt annan lagstiftning finns föreskrifter rörande 
hantering av olika slag av miljö- och hälsofarliga produkter samt avfall 
från sådana produkter. Frågan om en utvidgning av lagstiftningen om 
kontroll av miljöfarliga produkter utreds av miljökontrollutredningen. 

För att lösa vissa avfallsproblem beträffande i första hand kemiskt 
industriavfall, oljeavfall och annat kemiskt avfall bildades år 1969 
Svensk Avfallskonvertering AB (SAKAB). Delägare i bolaget är Svenska 
utvecklingsaktiebolaget, Svenska kommunförbundet, Kooperativa för
bundet och Alfa Laval AB. Enligt bolagsordningen skall bolaget ut
veckla metoder, konstruktioner och system för omhändertagande, de
struktion och nyttiggörande av avfallsprodukter, i första hand industri
avfall, samt projektera, uppföra och driva anläggningar för sådant än
damål samt idka därmed förenlig verksamhet. 

Bolaget har under det första verksamhetsåret bl. a. genomfört mark
nadsundersökningar och utredningar avseende olika former· och meto
der för behandling av kemiskt avfall. Vidare har vissa ombyggnadsar

beten företagits vid den av ett dotterbolag till SAKAB, AB Industridestil
lation, drivna behandlingsanläggningen i Lövsta utanför Stockholm. 

Verksamheten har dessutom omfattat allmänna utredningar och konsul
tationer beträffande avfallshantering till statliga och kommunala myn
digheter samt industrier. 

1 Riksdagsman Einar Hcnningsson. 
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Utred11i11ge11s förslag. Utredningen framhåller att statens naturvårds
verk sedan den 1 januari 1971 är central förvaltningsmyndighet för 
renhållningsfrågorna i den mån dessa inte omfattas av socialstyrelsens 
uppgifter beträffande sanitära förhållanden. Naturvårdsverket bör där
för enligt utredningen ha ansvaret också för frågor rörande kemiskt av
fall. Verket bör därvid bl. a. svara för utarbetande av råd och anvis
ningar till näringslivet och de kommunala hälsovårdsnämnderna be
träffande renhållningsfrågor. Verket bör vidare följa kommunernas 

planering när det gäller renhållningsorganisationen och medverka vid 
utformning av planer för utbyggnad av destruktionsanläggningar, mot
tagningsstationer m. m. för i första hand kemiskt avfall. 

För de ökade uppgifterna när det gäller frågor rörande bl. a. kemiskt 
avfall måste naturvårdsverkets resurser enligt utredningen förstärkas. 
Bl. a. bör en projektgrupp för avfallsfrågor komma till stånd. Vidare 
behövs medel för rådgivningsverksamhet inom detta område. Utred
ningen föreslår därför att 500 000 kr. per budgetår ställs till naturvårds
verkets förfogande för hithörande verksamhet. Utredningen framhål
ler vidare att en samordning av handläggningen av avfallsfrågorna på 
myndighetsnivå är angelägen. Därför bör en arvodesbefattning i gift
nämnden för dessa frågor föras över till naturvårdsverket. 

Enligt utredningens uppfattning behövs ökade insatser när det gäller 
forsknings- och utvecklingsarbete inom avfallsområdet. Därvid bör till
gängliga organisatoriska resurser vid det av staten och Stiftelsen Indu
strins vatten- och luftvårdsforskning gemensamt drivna Institutet för 
vatten- och luftvårdsforskning (lVL) utnyttjas. Enligt utredningens me
ning talar både principiella och praktiska skäl för att institutets forsk
ningsprogram utvidgas till att avse avfallsfrågor i vidsträckt bemärkelse. 
En vidgning av institutets program bör ske fr. o. m. den 1 juli 1972. 
Förhandlingar härom bör tas upp mellan staten och industrin. Även 
Svenska kommunförbundet bör inbjudas att ingå som avtalspart. Vid 
förhandlingarna bör också frågan om den rådgivningsverksamhet som 
inte är av myndighetskaraktär tas upp. Enligt utredningen bör denna 
rådgivningsverksamhet kunna skötas av det serviceorgan i akliebo\ags
form (IVLAB) som den tidigare nämnda stiftelsen driver. 

När det gäller SAKAB:s fortsatta verksamhet avvisar utredningen 
tanken att skapa ett monopolföretag för omhändertagande och behand
ling av kemiskt avfall. SAKAB bör i princip inte ha andra uppgifter än 
dem som ankommer på andra företag med motsvarande principiella 

inriktning. Det innebär att SAKAB:s verksamhet bör avse omhänder
tagande, destruktion och nyttiggörande av avfallsprodukter, i första 
hand industriavfall. 

Statsbidrag kan f. n. utgå för utförande av bl. a. särskild anläggning 
för förstöring eller omhändertagande av avfall som avskiljs vid indu
striell rcningsanläggning. Bidraget utgår med ett belopp som motsvarar 
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högst 25 O/o av kostnaderna. Enligt utredningen är det under de när
maste åren nödvändigt med visst statsstöd till behandlingsanläggningar 
för kemiskt avfall. Därigenom kan de mottagningsavgiftcr som behöver 
tas ut vid anläggningarna reduceras. Utredningen föreslår att bidraget 

till behandlingsanläggningar höjs från f. n. högst 25 O/o till högst 50 O/o. 
Som skäl härför anges bl. a. att sådana anläggningar åtminstone delvis 
har en relativt kort avskrivningstid och att de bidrar till att lösa av

fallsproblem och därmed sammanhängande vatten- och luftvårdspro

blem för ett flertal industrier. Förutsättning för att bidrag skall kunna 
utgå med högre procenttal än 25 bör vara att anläggningen kan behandla 
kemiskt avfall i mera vidsträckt bemärkelse och inte endast oljeavfall. 

Förutom till behandlingsanläggningar bör bidrag kunna utgå också till 
deponerings- och upplagringsanläggningar för kemiskt avfall. Till sådana 
anläggningar bör bidrag dock inte kunna utgå med mer än högst 25 O/o. 
Till mottagningsstationer för här ifrågavarande avfall bör statsbidrag 
tills vidare inte utgå. Det statsbidrag utredningen föreslagit bör kunna 

utgå också efter den 30 juni 1974 då nu gällande bidrag avses upphöra. 

SAKAB har genom sitt dotterbolag Industridestillation AB i viss om
fattning för lagring mottagit produkter eller avfall, som det f. n. inte 
finns några från miljövårdssynpunkt godtagbara behandlingsmetoder 
för. Eftersom denna verksamhet inte anses motiverad från strikt före

tagsekonomisk synpunkt bl. a. på grund av svårigheten att beräkna de 
framtida behandlingskostnaderna krävs garantier mot eventuella eko
nomiska förluster om verksamheten skall kunna fortsätta. Utredningen 
föreslår att SAKAB tills vidare anförtros sådan lagringsverksamhet och 
att staten lämnar garanti för eventuella förluster. För sådan garanti bör 
bestämda villkor ställas upp. Med hänsyn till svårigheterna att beräkna 
det högsta beloppet för garantin bör ett särskilt förslagsanslag anvisas 
för täckande av eventuella förluster på grund av garanti för lagring av 
kemiskt avfall. 

När det gäller lagstiftningsfrågorna framhåller utredningen att den 
anser att ytterligare åtgärder behövs i lagstiftningshänseende för att till
godose de krav som från miljövårdssynpunkt kan ställas när det gäller 
omhändertagande och behandling av kemiskt avfall. Utredningen av
ser därför att i sitt fortsatta arbete återkomma till lagstiftningsfrågor
na. Utredningen framhåller emellertid redan nu att den i princip ställer 

sig positiv till en utvidgning av det kommunala renhållningsmonopolet 
till att omfatta även kemiskt avfall. Också frågan om auktorisation av 
dem som åtar sig insamling av sådant avfall ämnar utredningen behandla 
i det fortsatta arbetet. 

Remissyttranden. Efter remiss har yttranden över betänkandet av
getts av socialstyrelsen, giftnämnden, statskontoret, riksrevisionsverket, 
statens naturvårdsverk, styrelsen för teknisk utveckling, länsstyrelserna 
i Stockholms, Jönköpings, Malmöhus, Hallands, Göteborgs och Bohus, 
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Skaraborgs, Västernorrlands och Norrbottens län, miljökontrollutred
ningen, Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (IVL), Stiftelsen 
Industrins vatten- och luftvårdsforskning, Svensk Avfallskonvertering 
AB (SAKAB), Svenska arbetsgivareföreningen, Svenska hamnförbundet, 
Svenska kommunförbundet, Svenska teknologföreningcn, Svenska ut
vccklingsaktiebolaget, Sveriges grossistförbund, Sveriges industriförbund 
och Sveriges kemiska industrikontor. 

Remissinstanserna delar utredningens uppfattning att kemiskt avfall 
utgör ett stort problem och att det är angeläget att åtgärder vidtas för 
att garantera ett miljövänligt omhändertagande av sådant avfall. Några 
rcmissinstanser, bl. a. SAKAB, Svenska kommunförbundet och Svenska 

11tvecklingsaktiebolaget framhåller emellertid att utredningens förslag 
kan leda till en minskning av de samlade resurserna på området. 

Förslaget att föra över en arvodesbefattning för avfallsfrågor från 
giftnämnden till naturvårdsverket föranleder ingen erinran från remiss
instanserna. Också förslaget att naturvårdsverkets resurser skall för
stärkas med 500 000 kr. per budgetår tillstyrks i allmänhet. Riksrevi

sionsverket avstyrker emellertid med motiveringen att naturvårdsverket 
inte tillförs några nya uppgifter. Nödvändigheten av att naturvårdsverket 
får en kraftig förstärkning på avfallsområdet påtalas av bl. a. styrelsen 

för teknisk utveckling och länsstyrelsen i Stockholms län. Svenska kom

munförbundet, Svenska teknologföreninge11 och SAKAB anser det före
slagna beloppet otillräckligt. 

En utvidgning av IVL:s forskningsprogram till att omfatta avfalls
området betraktas i allmänhet som naturlig. Några remissinstanser har 
emellertid avvikande uppfattning. Riksrevisionsverket anser att natur
vårdsverkets forskningsnämnd bör pröva behovet av sådan forskning 
inom ramen för de medel som anvisas till miljövårdsforskning. Svenska 

komm1111förb11ndet förklarar att förbundet inte kan finna något motiv 
för att ingå som delägare i IVL. Svenska utvecklingsaktiebolagct föreslår 
en arbetsfördelning enligt vilken IVL och industrins egna forsknings
resurser svarar för den målforskning som sammanhänger med utveck
ling och förbättring av industrins processer medan samhället och kon
verteringsföretagen svarar för den del av avfallet som hamnar utanför 
den avfallsproducerande industrin. Också Sveriges industriförbund fram
håller att viss forsknings- och utvecklingsverksamhet intimt hör samman 
med destruktionsverksamheten. Förbundet förutsätter därför att sam
ordnade projekt upprättas mellan IVL och SAKAB. Svenska teknolog

föreningen föreslår att ett programorgan med uppgift att beställa forsk
nings- och utvecklingsarbete på avfallsområdet tillskapas. 

Vad beträffar den rådgivningsverksamhet som inte är av myndighets
karaktär tillstyrker bl. a. statskontoret och Sveriges kemiska industri

kontor utredningens förslag med motiveringen att det är väsentligt att 
det finns ett nära samband mellan de organ som sysslar med forskning 
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och rådgivning. Riksrevisionsverket och Svenska kommun/ örbundet an
ser att SAKAB och IVLAB bör kunna samarbeta beträffande rådgiv
ningsuppgifterna. Styrelsen för teknisk utveckling, Svenska utvecklings

aktiebolaget och SAKAB anser att rådgivningen bör stödjas med stats

medel och att SAKAB bör kunna få bidrag till sådan verksamhet. 

När det gäller utredningens uppfattning i fråga om SAKAB:s fort
satta verksamhet förklarar socialstyre/sen att det inte är välbetänkt att 

jämställa SAKAB med andra företag. Detta kan enligt styrelsen leda 
till konkurrens uteslutande beträffande det ekonomiskt lönsamma av

fallet. Liknande synpunkter framförs också av styrelsen för teknisk ut

veckling och Svenska kommunförbundet. Vikten av att SAKAB:s ma
teriella och personella resurser tas till vara betonas av giftnämnden, 

statskontoret, styrelsen för teknisk utveckling, länsstyrelsen i Göteborgs 

och Bohus län, Svenska utvecklingsaktiebo/aget, Svenska teknologför

eningen och Sveriges ind11striförb1md. Svenska kommunförbundet före
slår att SAKAB skall få i uppdrag att mot ersättning påbörja utarbe

tandet av råd och anvisningar under en övergångsperiod till dess natur
vårdsverket byggt upp erforderliga egna resurser. 

Förslaget om höjning av statsbidragen till avfallsanläggningar biträds i 
allmänhet av remissinstanserna. Riksrevisionsverket anser emellertid att 
ytterligare erfarenheter av nuvarande bidragsgivning bör avvaktas. Sta

tens nalllrvärdsverk menar att den närmare utformningen av ett bidrags
system bör bli föremål för ytterligare utredning. 

Utredningens förslag att staten skall lämna viss ekonomisk garanti 
för eventuella förluster av lagringsverksamhet lämnas i allmänhet utan 
erinran. Riksrerisionsverket avstyrker emellertid förslaget eftersom det 
innebär ett åtagande från statens sida som inte kan preciseras. 

Flera remissinstanser har uttalat sig i fråga om behovet av utvidgad 
lagstiftning på avfallsområdet. Svenska utvecklingsaktiebolaget anser att 
någon form av auktorisation av dem, som transporterar, insamlar och 
behandlar kemiskt avfall är en mycket angelägen åtgärd för att myndig
heterna skall få möjlighet att kontrollera vilka åtgärder som vidtas med 
avfallet. Bolaget framhåller också att det kommunala renhållningsmono
polct bör utsträckas till att omfatta kemiskt avfall. Liknande synpunkter 
framförs också av länsstyrelserna i Stockholms_, Hallands och Skara

borgs län samt av Svenska kommunförbundet, Svenska teknologför

eningen och SAKAB. 

Departementschefen 

Jag tar under denna punkt först upp de förslag som lagts fram av ut

redningen rörande omhändertagande och behandling av kemiskt avfall 
m. m. och som är av natur att böra behandlas i detta sammanhang. 

De kraftigt ökade avfallsmängderna utgör ett allt större rniljövårds

problem. Åtgärder för att garantera ett miljövänligt omhändertagande 
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av avfallet är därför angelägna. Detta gäller särskilt i fråga om olika 

former av specialavfall såsom oljeavfall, giftrester och annat kemiskt 
avfall i större mängder eftersom sådant avfall i regel kräver behand

ling i speciella anläggningar. 
Sedan den 1 januari 1971 är statens naturvårdsverk central förvalt

ningsmyndighet för ärenden om renhållning utomhus. I verkets upp
gifter inom detta område bör också ingå att svara för frågor rörande 

avfallshantering. Detta bör gälla såväl i fråga om hushållsavfall som 
beträffande olika slag av industriavfall t. ex. kemiskt avfall och andra 
typer av specialavfall. Därvid bör naturvårdsverket såsom utredningen 
framhållit bl. a. utarbeta råd och anvisningar beträffande avfallshante
ring och renhållning. Verket bör vidare i samråd med kommunerna 
och industrin medverka till en samordnad planering när det gäller ut

byggnaden av en organisation för omhändertagande·och behandling av 
olika typer av avfall. För de uppgifter naturvårdsverket får inom av

fallsområdet behöver verket tillföras ökade resurser. Vidare bör såsom 
utredningen föreslagit en arvodestjänst för avfallsfrågor föras över från 
giftnämnden till naturvårdsverket. Vid min beräkning av medel till 
naturvårdsvcrket för budgetåret 1972/73 har jag tagit hlinsyn härtill. 

Ett förbättrat kunskapsunderlag är en förutsättning för en tillfreds
ställande avfallshantering. När det gäller industrins avfall bör också 
ansträngningar göras bl. a. att genom ändrad proccssteknik minska av
fallsmängderna. ökade insatser för forsknings- och utvecklingsarbete på 
avfallsområdet behövs därför såsom utredningen och flertalet remissin
stanser framhållit. Mellan staten och industrin, företriidd av Stiftelsen 
Industrins vatten- och Juftvårdsforskning, finns f. n. avtal om gemen
sam finansiering av forsknings- och utvccklingsverksamhet på vattcn
och luftvårdsområdct. Också inom avfallsområdet bör enligt min upp
fattning en forskningssamverkan mellan staten, industrin och eventuella 
andra intressenter komma till stånd. Jag har därför uppdragit åt utred
ningen att ta upp förhandlingar i frågan med stiftelsen och andra in
tressenter. Det är min avsikt att - om avtal kan träffas - senare före
slå Kungl. Maj:t att lägga fram särskild proposition rörande stöd till 
forskning inom avfallsområdet. 

Statsbidrag kan f. Il. utgå till särskild anläggning för förstöring eller 

omhändertagande av avfall som avskiljs vid industriell reningsanord

ning. Bidraget utgår normalt med högst 25 O/o av kostnaden men kan 
under tiden den 1 november 1971 - den 30 juni 197'2 höjas till högst 
75 Oio av kostnaden. Utredningen har föreslagit att bidrag till behand

lingsanläggningar för kemiskt avfall skall kunna utgå med upp 1.ill 50 l!"o 
av kostnaden. Remissinstanserna tillstyrker i allmänhet förslaget. Jag 

delar också uppfattningen att tillkomsten av vissa slag av anläggningar 
för avfallsbehandling bör stimuleras genom. statligt stöd. Statsbidrag bör 
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därför i enlighet med vad utredningen föreslagit kunna utgå till anlägg
ningar för behandling av kemiskt avfall. Bidrag bör också .kunna utgå 
till anläggningar för behandling av andra slag av avfall där det är av sär
skilt intresse för samhället att avfallet tas om hand. Till anläggningar 

som är avsedda enbart för behandling av hushållsavfall bör bidrag dock 
inte utgå. 

Bidrag bör efter prövning i varje särskilt fall av Kungl. Maj:t kunna 
utgå med högst 50 % av investeringskostnaderna för behandlingsanlägg

ning och därtill hörande anordningar. Med behandling avses i detta 
sammanhang såväl omvandling till nya produkter som destruktion eller 
slutlig deponering. Som allmänt villkor för bidrag bör gälla att verk
samheten inte beräknas kunna bli lönsam enligt vedertagna företagseko
nomiska principer. Vid bestämmande av bidragets storlek bör hänsyn 
tas bl. a. till vilka typer av avfall som avses behandlas vid anläggningen 

och till värdet av substanser som beräknas kunna återvinnas. Vid bi
dragsprövningcn bör vidare beaktas om anläggningen bidrar till en från 

allmän synpunkt lindamålsenlig samordning av hanteringen inom visst 
område av de typer av avfall som avses behandlas vid anläggningen. 
Tillkomsten av anläggningar som kan ta emot flera typer av avfall bör 
i första hand stimuleras. Statsbidraget till vissa anläggningar för avfalls
behandling bör utgå från anslaget Bidrag till miljövårdande åtgärder 
inom industrin m. m. Bidrag bör om särskilda skäl föreligger kunna utgå 
till anläggning som utförs under innevarande budgetår. 

När det gäller vissa typer av kemiskt avfall finns f. n. inte från miljö
vårdssynpunkt godtagbara behandlingsmetoder. l avvaktan på att avfal
let slutligt kan tas om hand och behandlas bör tillfällig lagring därför 
ske. Staten bör därvid efter särskild prövning kunna lämna garanti 
för eventuella förluster som kan uppstå på grund av svårigheterna att 
bestlimma storleken på mottagningsavgifterna så att dessa täcker både 
lagringskostnaderna och de framtida bchandlingskostnaderna. Kungl. 
Maj :t bör därför bemyndigas att lämna garanti för eventuella förlus
ter vid lagring av kemiskt och annat miljöfarligt avfall. I samband med 
att sådan garanti lämnas bör föreskrivas villkor för verksamheten. Där
vid bör bl. a. bestämmas mottagningsavgifternas storlek, platsen för 
lagring och vilka avfallstyper som skall lagras. Lagringen bör vidare 
tidsbegränsas till i första hand den 30 juni 1974. Eventuella kostnader 

för staten med anledning av ifrågavarande garanti bör bestridas från 

anslaget Bidrag till miljövårdande åtgärder inom industrin rn. m. 

Jag övergår härefter till att behandla frågan om anslag till statens 
naturvårdsverk för budgetåret 1972/73. Med hänvisning Wl samman
ställningen beräknar jag anslaget till 21 210 000 kr. Därvid har medel 
beräknats bl. a. för den tidigare omgivningshygieniska avdelningen vid 
statens institut för folkhälsan. Avdelningen har den 1 januari 1972 pro-
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visoriskt inordnats i naturvårdsverket i avvaktan på resultatet av bl. a. 

miljökontrollutrcdningens arbete. Vidare föreslås en förstärkning av 
verkets resurser för handläggning av ärenden enligt miljöskyddslagen 
och ärenden om bidrag till kommunala avloppsreningsverk. Därvid har 
jag bl. a. räknat medel för en jurist, en assistent och ett biträde (3) samt 
fem byrådirektörer (4, 5, 6). Medlen till expertis m. m. har räknats upp 
med 500 000 kr. för bl. a. uppgifter inom avfallsområdet och för hand
läggning av frågor rörande landskapsvård. Jag har vidare under anslags
posten till expenser beräknat 200 000 kr. för utrustning till Juftvårds
sektionen vid verkets undersökningslaboratorium. 

Vid naturvårdsverket bör inrättas en tjänst som byråchef i Ce 1. för 
internationella frågor. Vidare har jag räknat medel bl. a. för förord

nande att bestrida göromål som ankommer på byråchef för att bereda 
ärenden bl. a. rörande miljöskyddslagen. Samtidigt bör en tjänst som 
avdelningsdirektör hållas vakant och en tjänst som byråchef i Cg 1 för 

internationella frågor utgå ur organisationen. 
Under åberopande av vad jag anfört i det föregående hemställer jag 

att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
l) godkänna vad jag förordat rörande statsbidrag till vissa an

läggningar för behandling av avfall 
2) bemyndiga Kungl. Maj:t att ställa garanti för förluster vid 

lagring av kemiskt avfall m. m. 
3) bemyndiga Kungl. Maj:t att vid statens naturvårdsverk inrätta 

en tjänst för byråchef i Ce 1 
4) till Statens naturvårdsverk för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

förslagsanslag av 21 210 000 kr. 

H 2. Koncessionsnämnden för miljöskydd 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

707 383 
1086 000 

1430 000 

Koncessionsnämnden för miljöskydd handlägger enligt miljöskydds
lagen (1969: 387) ärenden rörande tillstånd till eller förbud mot miljö
farlig verksamhet. Nämnden består av ordförande och tre andra leda
möter. 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Koncessions- Departe-
nämnden ments-

chefen 

Personal 
Handläggande personål 7 + 3 +2 
Övrig personal 4 + 3 +l 

11 + 6 +3 
Anslag 
Lönekostnader 832 000 + 432 000 +309 000 
Sjukvård 2000 
Reseersättningar 100 000 + 125 000 + 35 000 
Lokalkostnader 80000 
Expenser 72 000 

1086 000 + 557 000 +344000 

Koncessionsnämnden för miljöskydd 

1. Lönc- och prisomräkning 56 000 kr. 
2. Med hänsyn till det stora antalet ärenden som kommit in till 

nämnden - under budgetåret 1970/71 133 ärenden - och till de 
långa handläggningstiderna behöver nämnden förstärkas med ytterligare 
en avdelningsordförandc och en överingenjör. Vidare behövs en byrå
sekreterare, två kontorsbiträden och en cxpeditionsvakt. Den nuvarande 
tjänsten som ordförande bör ändras till en tjänst som ordförande och 
chef. ( + 501 000 kr.) 

Departementsclzefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

1 430 000 kr. Jag har därvid räknat medel bl. a. för ytterligare en ställ
företrädande ordförande i Ce 2 och en överingenjör i Ce 1. Vidare har 
medel räknats för ytterligare ett biträde. Jag hemställer att Kungl. Maj:t 
föreslår riksdagen att 

l) bemyndiga Kungl. Maj:t att vid koncessionsnämnden för mil
jöskydd inrätta en tjänst för ställföreträdande ordförande i 
Ce 2 och en tjänst för överingenjör i Ce 1 

2) till Koncessionsnämnden /är miljöskydd för budgetåret 1972/ 
73 anvisa ett förslagsanslag av 1 430 000 kr. 

H 3. Miljövårdsinformation 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1109 558 

1 650 000 
1650000 

Reservation 609 865 

Anslaget används för information inom miljövårdsområdet. Från an
slaget utgår också av Kungl. Maj:t bestämda bidrag till vissa organisa
tioner för naturvårdsupplysning. 
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Statens naturvårdsverk 

Naturvårdsverket har till följd av den ökning av-anslaget, som beslu

tades vid 1970 års riksdag, varit i tillfälle att pröva och utnyttja åtskil
liga av de former av information som f. n. står till buds. Detta har bl. a. 
resulterat i en betydande produktion av broschyrer, folders, utställnings
material, bildband och filmer. Denna verksamhet har bedrivits såväl i 
egen regi som i samarbete med andra myndigheter och organisationer. 
Informationsbehovet är emellertid så stort att det under alla förhållan
den krävs en mycket noggrann prioritering vid val av målgrupper, 
informationsobjekt och informationsmedia. 

Naturvårdsverket anser att den egna informationsverksamheten under 

budgetåret 1972/73 bl. a. bör inriktas på lättillgängliga sammanställning
ar i broschyrer, folders m. m. av det omfattande faktamaterial som på 
olika områden redan existerar inom verket. Bland annan planerad 
informationsaktivitet kan nämnas utställningsverksamhet, filmproduk

tion samt anordnande av besökscentraler och andra åtgärder för att 
informera allmänheten om skyddade naturområden och motiven till de 
för sådana områden gällande bestämmelserna. 

Verket behöver större resurser för att kunna effektivt förse mass

media med aktuellt informationsmaterial samt i eget och allmänhetens 
intresse stimulera och följa massmedias redovisning av miljövårdsfrå
gorna. Det är även viktigt att verket, om så skulle behövas, utan dröjs
mål kan komplettera eller korrigera uppgifter som berör verkets förvalt

ningsområde. 
Den verksamhet som bedrivs av de ideella naturvårdsorganisationerna 

har enligt naturvårdsverkets mening stor betydelse för att väcka och 
underhålla intresset för naturen och naturvårdsarbetet. Det är därför 
angeläget att de får möjlighet att fortsätta och utveckla sitt arbete. Ver
ket föreslår därför att bidraget till Svenska naturskyddsföreningen höjs 
med 40 000 kr. till 380 000 kr. och att bidraget till Samfundet för 
hembygdsvård höjs med 20 000 kr. till 205 000 kr. 

Naturvårdsverket föreslår att anslaget för budgetåret 1972/73 sam
manlagt förs upp med 1 650 000 kr., dvs. med oförändrat belopp. 

Departementscl1efen 

Anslaget bör såsom naturvårdsverket föreslagit föras upp med oför
ändrat belopp. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Miljövårdsinf ormation för budgetåret 1972/73 anvisa ett 
rcservationsanslag av 1 650 000 kr. 

H 4. Rikskampanj mot nedskräpning 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

343 957 
500 000 

500 000 

Reservation 156 043 
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Anslaget används för en rikskampanj mot nedskräpning. Kampanjen 
leds av en rikskommitte, benämnd Håll Sverige Rent, som orgaiiisato

riskt hör till naturvårdsverket. 

Statens naturvårdsl'erk 

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1970: 73, JoU 1970: 24, 'rskr 1970: 
228) skall rikskampanjen mot nedskräpning i första hand pågå under en 
period av tre år. Näringslivets organisationer har utfäst sig att under 
denna tid årligen bidra med 500 000 kr. till verksamheten. Under för
utsättning av samma bidrag som f. n. från näringslivets organisationer 
förordar naturvårdsverket att ett oförändrat belopp av 500 000 kr. an
visas under anslaget. 

Departementsclzefen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att 
Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Rikskampanj mot nedskriipning för budgetåret 1972/73 

anvisa ett reservationsanslag av 500 000 kr. 

H 5. Ersättningar vid bildande av naturreservat m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

6 751046 
9 000 000 

9 000 000 

Reservation 4 834 041 

Från anslaget bestrids sådana ersättningar till markägare och andra 

sakägare som föranleds av beslut enligt naturvårdslagen (1964: 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 (1947: 385) i 

dess lydelse intill den 1 januari 1965. Vidare kan från anslaget utgå 
statsbidrag till kommun eller stiftelse vid säkerställande av naturvårds
objekt. Härjämte får anslaget disponeras för att bestrida kostnader för 
värdering i samtliga fall, då ersättning till sakägare skall utgå från an
slaget. 

Statens naturvårdsverk 

Stora variationer kan fortfarande märkas i fråga om aktiviteten i de 
olika länen när det gliller att vidta åtgärder med anlitande av före
varande anslag. Som resultat av att man alltmer har avslutat inven

terings- och planeringsarbetet och kan övergå till säkerställande åtgär
der ökar dock verksamheten som helhet betraktad. Under budgetåret 
1970/71 har sammanlagt 7,1 milj. kr. tagits i anspråk för att säker" 
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ställa ca 5 900 ha landareal. Länsstyrelserna beräknar medelsbehovet 
under anslaget till 31 milj. kr. för budgetåret 1972/73. En klar tendens 
finns att i allt större utsträckning säkra aktuella områden som natur
reservat i stället för att betala ersättningar för avslagna dispenser. 
Denna utveckling, som innebär att man så snart det är möjligt söker 
skapa ett bestående och allsidigt skydd, är givetvis synnerligen önsk

värd. 
Arbetet med att säkerställa naturvårdsobjekt kommer otvivelaktigt 

att kräva avsevärda belopp under de närmaste åren. Inneliggande an

sökningar om medel från anslaget avser betydande belopp och redan 
inom en relativt snar framtid kommer förslag att läggas fram om sä
kerställande av ytterligare vissa mycket kostnadskrävande objekt. Det 
kan i sammanhanget nämnas att den 1 juli 1971 områden med en sam
manlagd landareal av ca 126 000 ha var belagda med interimistiska för
bud enligt 11 § naturvårdslagen. Det är därför sannolikt att antalet 
framställningar om ianspråktagande av anslaget kommer att öka. Däre
mot visar statsbidragsärendena f. n. inte någon tendens att öka, tro
ligen på grund av kommunernas pressade ekonomiska situation. Ytter
ligare stiftelser med uppgift att säkerställa mark för social naturvård 
har emellertid bildats, varför ökade anspråk på bidrag ändock kan för

väntas. Dessutom pågår ca 80 rättegångar där ersättningskrav riktats 
mot kronan på omkring 35 milj. kr. 

Länsstyrelsernas beräkningar är av samma storleksordning som när
mast föregående år. Erfarenheterna hittills har dock visat att medels
behoven inte aktualiseras så snabbt och i den omfattning som länssty
relserna beräknat. Naturvårdsverket föreslår dlirför ett oförändrat an
slag av 9 milj. kr. för budgetåret 1972/73. 

Naturvårdsverket vill i detta sammanhang ta upp frågan om er
sättning för markägares ombuds- och expertkostnader i naturvårdens 
markärenden. F. n. riskerar en markägare att själv få betala sina ut
gifter för anlitande av juridisk och annan expertis om han inlåter sig 
på förhandlingar och dessa inte leder till något resultat. Om han däre

mot vägrar förhandling och kräver avgörande genom process kan han 
räkna med att få sina ombuds- och expertkostnader täckta av statsver

ket. Detta försvårar myndigheternas möjligheter att lösa uppkomman
de ersättningsfrågor förhandlingsvägen. Naturvårdsverket hemställer 
därför om bemyndigande att efter bedömning från fall till fall betala 
skälig ersättning för markägares ombuds- och expertkostnader i före

varande markärenden oberoende av om uppgörelse träffas eller inte. 

Departementschefen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Naturvårdsverkets 
förslag om ersättning för markägares ombuds- och expertkostnader är 

jag inte beredd att nu ta ställning till då denna fråga hänger samman 
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med den inom naturvårdskommitten pågående översynen av naturvårds

Jagen. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Ersätfflingar vid bildande av naturreservat m. m. för bud

getåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 9 000 000 kr. 

H 6. Vård av naturvårdsområden m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

4 692 951 

5 700 000 
8100 000 

Reservation 23 750 

Från anslaget bestrids kostnader för vård och förvaltning av dels 
naturvårdsobjekt i statens ägo, som förvaltas av domfoverket, dels na
turvårdsobjekt i ecklesiastik och enskild ägo, som förvaltas av eller i 
samråd med skogsvårdsstyrelse. Från anslaget utgår också medel till 
domänverkets fond för upplåten mark motsvarande normalräntan för 
lån från statens utlåningsfonder på bokföringsvärdet av fastigheter som 
redovisas under delfonden för naturvårdsobjekt i statens ägo. 

Statens naturvårdsverk 

1. Ett viktigt led i naturvårdsarbctet utgörs av vården och förvalt
ningen av säkerställda objekt. Denna verksamhet avser inte endast att 
bevara objekten i visst tillstånd och skydda dem mot skadliga ingrepp 
eller förändringar utan också att i ökad omfattning göra härför läm
pade områden tillgängliga för allmänheten. Landarealcn som säk
rats för naturvårdsändamål har under tiden den 1 juli 1963-den 30 
juni 1971 ökat från 14 480 ha till ca 120 000 ha. Härtill kommer lan
dets 16 nationalparker, omfattande en areal av ca 615 000 ha, samt 
flera tusen naturminnen. Under budgetåren 1971/72 och 1972/73 avses 
ett flertal ur underhållssynpunkt kostnadskrävande områden komma att 
säkerställas. De medel som hittills anvisats under anslaget har inte 
räckt till för att rusta upp de avsatta objekten i erforderlig utsträck
ning. Förutom en ökad medelstilldelning för planläggning, upprustning 
och vård av avsatta och tillkommande objekt behövs för att objekten 
i avsedd omfattning skall bli tillgängliga för allmänheten medel för 

bl. a. vägar, strövstigar, parkeringsplatser, bryggor, toaletter, renhåll
ning och underhåll av byggnader. I takt med allmänhetens ökade ut
nyttjande av de olika objekten behövs också ökad kontinuerlig tilisyn. 

Domänverkets mcdelsbehov för vård och förvaltning av naturvårds
objckt i statens ägo beräknas till 2,3 milj. kr. Detta belopp avser endast 
nationalparker och objekt bokförda på naturvårdsfonden. Om också 
kostnaderna för vård och förvaltning av övriga naturvårdsobjekt i 
statens ägo skall bestridas från detta anslag måste ytterligare uppräk-

5 Riksdagen 1972. 1 sam!. Nr 1. Bilaga 11 
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ning ske. Skogsvårdsstyrelsernas medelsbehov för vård och förvaltning 
av naturvårdsobjekt i enskild och ecklesiastik ägo beräknas av skogs
styrelsen till 3,7 milj. kr. 

Naturvårdsverket behöver för sin egen verksamhet på området medel 
för ett flertal ändamål. För inventeringar avseende slikerställda natur
vårdsobjekt behövs 200 000 kr. För vård av vissa nytillkommande 
objekt beräknas 500 000 kr. Medelsbehovet för skyltar och annan ma
teriel som behövs för objektens utmärkning uppgår till 300 000 kr. 
För inköp av viss maskinell och annan utrustning behövs 500 000 kr. 
För fördyrade skötselmetoder inom vissa igenväxta områden beräknas 
700 000 kr. För ersättningar för ökat slitage och för nyttjanderätt till 
enskilda vägar beräknas 100 000 kr. För att fastställa gränserna för 
sådana naturvårdsobjekt som inte omfattar hela fastigheter behövs för 
särskilda lantmäteriförrättningar 100 000 kr. Vidare behövs för att 
bibehålla vissa naturvårdsobjekts värde ur naturvårdssynpunkt ofta sär
skilda åtgärder i form av t. ex. fortsatt bete eller odling. För ersätt
ningar i sådana fall för tillämpande av ur naturvårdssynpunkt lämp
liga men inte lönsamma driftsformer beräknas 400 000 kr. För vårdåt
gärder inom områden som skyddats enligt kungörelsen (1965: 57) om 
lokala bestämmelser till skydd för djurlivet behövs 100 000 kr. 

2. För landskapsvård i odlingsbygder beräknas 2 milj. kr. Vidare be
hövs medel för att täcka behovet av landskapsvårdande åtgärder inom 
landskapsskyddsområden och för att bestrida kostnaderna för åtgärder 
i enlighet med de landskapsvårdsplaner som upprättats i samverkan med 
arbetsmarknadsstyrelsen. För dessa ändamål beräknas ett medelsbehov 
av 5 milj. kr. Sammanlagt behövs diirför för landskapsvårdande åtgär
der 7 milj. kr. 

3. För ersättning till domänverkets fond för upplåten mark beriik
nas för innevarande budgetår 1,7 milj. kr. För budgetåret 1972/73 
beräknas detta belopp öka med 300 000 kr. till 2 milj. kr. 

Sammanlagt bör medlen för vård av naturvårdsområden m. m. enligt 
naturvrtrdsverket höjas med 12,2 milj. kr. till 17,9 milj. kr. 

Jag vill i detta sammanhang ta upp frågan om särskilda I an d
s kaps vårdande åtgärder inom odlingslandskapet. 
I föregående års statsverksproposition anmäldes under denna anslags
punkt ett av naturvårdsverket framlagt förslag rörande landskapsvård i 
odlingsbygdcr. Verkets förslag grundades på en rapport av en !">ärskild 
arbetsgrupp i vilken ingick representanter också för lantbruksstyrelsen, 
skogsstyrelscn, dåvarande Riksförbundet Landsbygdens folk (RLF) och 
Svenska kommunförbundet. Eftersom rcmissbehandling inte skett var 
jag då inte beredd att ta ställning till verkets förslag. Sedan remissbe
handlingen avslutats vill' jag nu återkomma till frågan. 

Naturvårdsverkets förslag. Den av verket tillsatta arbetsgruppen har i 
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sin rapport behandlat sådana områden som är av betydelse för frilufts
livet eller landskapsbilden eller är av kulturellt eller vetenskapligt in
tresse och där jordbruket lagts ned eller kommer att läggas ned. För 
att få en uppfattning om behovet av insatser för landskapsvård har 
arbetsgruppen genom länsstyrelserna låtit utföra inventeringar av sådana 
jordbruksområden, både bestående och inte bestående, som det från na

turvårdssynpunkt är angeläget att hålla öppna. Områdena har därvid 
beroende på angelägcnhetsgrad klassificerats som riksobjekt, länsobjekt 
eller kommunala objekt. 

Med stöd av de länsvisa inventeringarna och en av kulturgeografiska 
institutionen vid Stockholms universitet gjord bearbetning av materialet 

har arbetsgruppen beräknat att inemot 200 000 ha ej bestående jord
bruksmark är av sådan betydelse från naturvårdssynpunkt att den bör 
bli föremål för landskapsvårdande åtgärder. Av denna areal bedöms ca 
90 000 ha vara riksobjekt eller länsobjekt av mer allmänt intresse. 
Resterande areal bedöms vara av utpräglat regional eller lokal bety
delse och utgörs i huvudsak av områden nära tätorterna. 

Staten bör enligt arbetsgruppens uppfattning ansvara för skötseln av 
riksobjekt och sådana länsobjekt, som är av mer allmänt intresse, medan 

områden av utpräglad regional och lokal betydelse bör handhas av 
landsting och kommuner. Med hänsyn till att öppethållande av från 

naturvårdssynpunkt värdefull jordbruksmark får ses som ett allmänt 
intresse bör emellertid statsbidrag kunna utgå till de områden som av 
länsstyrelserna och naturvårdsvcrkct bedöms skyddsvärda. 

Administrationen av landskapsvårdcn bör enligt arbetsgruppen åvila 
naturvårdsvcrket och länsstyrelserna. Naturvårdsverket förutsätts därvid 
meddela råd och anvisningar för verksamheten medan det bör ankomma 
på länsstyrelserna att föreslå de områden som bör bli föremål för åt
gärder samt att utarbeta förslag till skötselplaner m. m. Diirvid bör 
lantbmksnämndcrna kunna biträda länsstyrelserna med bl. a. utredningar 
och förhandlingar med markägare, verkställighet av skötselplaner samt 
tillsyn m. m. I vissa fall bör också skogsvårdsstyrelserna kunna med
verka. 

Arbetsgruppen har undersökt vilka olika metoder som kan användas 
för att hålla de utvalda områdena öppna. Beroende på hur områdena 
skall utnyttjas föreslås skötseln ske medelst betesdrift, åkerbruk eller 
mekaniska metoder. Betcsdrift bör enligt arbetsgruppen säkerställas ge
nom avtal med enskilda brukare. Skötseln bör därvid i regel handhas av 

sådana jordbruk som kan väntas bli bestående. Det kan då bli fråga om 
att en lantbrukare sköter flera landskapsvårdsområden inom en bygd 

efter arrendeavtal med resp. markägare. I första hand bör man dock 
undersöka markägarens möjligheter att själv klara ett öppethållande. 

För finansiering av ny-, om- eller tillbyggnad av ekonomibyggnader 

m. m. som behövs för denna verksamhet bör möjlighet finnas att erhålla 
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statlig kreditgaranti enligt föreskrifterna om statligt stöd till jordbrukets 
rationalisering m. m. Denna möjlighet bör också stå till buds t. ex. i de 
fall då stängsclinvcsteringar uppgår till större belopp. Vid lönsamhcts
prövningen i låneärenden bör på intäktssidan även kunna inräknas bidrag 
genom avtal med naturvårdsmyndighcterna. 

I de fall åkerbruk är aktuellt som lämplig metod för landskapsvård 

bör avtal upprättas med enskilda lantbrukare. Ersättning kan därvid 

bestämmas att utgå med årligt belopp. Även skötsel av områden med 
maskiner kan regleras genom avtal med enskilda markägare. Det kan 
dock i vissa fall i stället vara lämpligt att skogsvårdsstyrelser eller kom
muner sköter marken på samma sätt som nu sker på vissa naturreservat. 

Arbetsgruppen diskuterar också frågan om i vilka former de utvalda 

områdena bör säkerställas för framtiden. Gruppen finner det dlirvid inte 
nödvändigt att de områden som blir föremål för landskapsvårdande åt
gärder siikerställs genom förordnanden om naturreservat. Sådana för
orc.Jnanclen bör meddelas endast i c.Je fall markägaren vill genomdriva en 
markanvändning som ~:trider mot naturvårdens syfte. Såsom kontroll 

över verksamheten föreslår arbetsgruppen i sHillet förordnanden om 
dispcnsabla förbud enligt 19 § naturvårdslagcn mot sådan verbamhet 
som strider mot syftet med landskapsvården. I många fall kan dock 
krävas formell bindning på lång sikt t. ex. om en engångsåtgärd erfordras 
och därigenom ett större engångsbelopp investeras för iståndsättning. 
Arbetsgruppen förutsätter därvid att de landskapsvårdsåtglirder, som 
kommer till stånd, i huvudsak grundas på frivilliga överenskommelser. 

Naturvårdsverket föreslår med utgångspunkt från arbetsgruppens 
rapport att de landskapsvårdande åtglirderna under ett första år får 
karaktären av forsöksverksamhet. Därvid bör insatser i form av plane
ring och genomförande under första äret fä komma till stånd i en om
fattning som motsvarar ca en fjärdedel av den areal för vilken staten 
i första hand föreslås få ansvaret, dvs. ca 20 000 ha. Försöksverksam
heten skall bl. a. syfta till att finna sådana former för verksamheten att 
vården av de utvalda områdena garanteras på lång sikt. Kostnaderna för 
Jandskapsvårdcn bedöms i medeltal uppgå till ca 100 kr. per ha och ttr. 
För försöksverksamhct under det första året beräknas därför ett lut'· 

delsbehov av 2 milj. kr. för den fortsatta verksamheten bedömer ar
bctsgruppm mede\sbehovet öka med 500 000 kr. per år till 6 milj. kr. 
per år inom loppet av högst tio år. 

Remissyttranden. Eftt:!r remiss har yttranden över förslaget avgetts av 
kammarkollegiet, statskontoret, riksrevisionsverket, riksantikvarieämbe
tet, lantbruksstyrelsen, skogsstyrelscn, statens jordbruksntimnd, arbets

marknadsstyrelsen (AMS), statens planverk, lantmätc1istyrelscn, dom~in
verket, statens naturvetenskapliga forskningsriid, lantbrukshögskolan, 

statens nld för skogs- och jordbruksforskning, länsstyrelserna i Södcr
manlands, Östergötlands, Kronobergs, Kristianstads, Malmöhus, Göte-
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borgs och Bohus, Vlirmlands, Västernorrlands och Västerbottens län, 
naturvårdskomrnittcn, glcsbygdsut redningen, Vetenskapsakademien, 

Skogs- och lantbruksakademien, Samfundet för hembygdsvård, Svenska 
kommunförbundet, Svenska Jandstingsförbundet, Svenska naturskydds

föreningcn, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska turistföreningen, RcS(l, 

Skid- och friluftsfrämjandet samt Svenska jligareförbundet. Flera re

missinstanser har bifogat yttranden från lokala organ och sammanslut

ningar m. m. 
Förslagets allmänna synpunkter har vid remissbehandlingcn fått ett 

gynnsamt mottagande. Flertalet remissinstanser framhåller angelägenhe

ten av en fo11satt vård av det öppna landskapet i vikande odlingsbygder. 

La11thmks.1·tyrelsc11 anser det vara värdefullt att utredningen belyst vilken 

storleksordning problemet med de igenväxande jordbruksarealerna har. 

Lantbrukarnas Rik.1fiirb1111d menar att sambandet mellan jordbrukspo

litiken och naturvftrdcn genom utredningen klart dokumenterats. Ett 
stort antal remissinstanser påtalar de hittills gjorda inventeringarnas 

översiktliga och heterogena karaktär och menar att inventeringarna bör 

överarbetas innan de fäggs till grund för mera omfattande åtgärder. 

Flertalet remissinstanser delar arbetsgruppens uppfattning beträffan

de ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Både Svenska kom
m1111f iirh1111det och Svenska landstingsförbundet förklarar att man inte 
mots~ilter sig att kommuner och landsting tar på sig det ekonomiska 

ansvaret för de objekt som bedömts vara av mera regionalt eller lokalt 

intresse. Statskontoret och riksrevision.1·1·erket anser däremot att frågan 

om ansvarsfördelning bör anstå tills erfarenheter vunnits av försöks

verksamheten. 

Arbetsgruppens förslag till organisation i stort biträds av flertalet 

myndigheter. Skogsstyrelsen framhåller, i likhet med flera andra re
missinstanscr, att naturvi'lrdsverket inte bör belastas med detaljansvar 

ntir det g~iller t. ex. tillsyn och skötsel utan att verket hör nöja sig med 
att i samråd med övriga berörda ämbetsverk svara för utarbetande av 
riktlinjer och anvisningar för verksamheten samt för de ekonomiska 
ramarna. 

Flertalet remissinstanscr ansluter sig till arbetsgruppens slutsatser be
träffande valet av skötselmetoder för öppethållande, nämligen betcs

drift, åkerbruk och mekaniska metoder. Skogsstyrelsen nämner dess

utom ett fjärde alternativ, nämligen plantering av lövskog för att be

vara en tilltalande landskapsbild. Liknande synpunkter framförs av 

några lär.sstyreiser. Enligt lantbmksstyrclsen kan statligt ekonomiskt stöd 

till erforderliga investeringar lämnas enligt bestämmelserna i den s. k. 

rationaliseringskungörelsen i enlighet med vad arbetsgruppen föreslagit. 

Arbetsgruppens uppfattning att landskapsvårdsåtgärderna om möj

ligt bör grundas på frivilliga överenskommelser biträds av flertalet re

missinstanscr liksom förslaget om förordnanden enligt 19 § naturvårds-
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lagen. Svenska naturskyddsföre11inge11 menar att för botaniskt värde
fulla och ömtåliga områden bör skyddsformen vara naturreservat vil
ket ger möjlighet till mera anpassade vårdåtgärder. 

Den av arbetsgruppen beräknade genomsnittliga årliga kostnaden för 
öppethållande anses av flertalet remissinstanser som alltför optimistisk. 

I flera yttranden, bl. a. från lantbrukshögskolan, hävdas att kalkylun
derlaget för kostnadsberäkning av olika vårdformer behöver förstärkas. 
Lantbruksstyrelsen framhåller att det i vissa bygder kan bli svårt att 

intressera tillräckligt antal brukare för betesdrift på längre sikt även med 
relativt höga bidrag. Detta gäller särskilt bygder som i dag har en hög 
andel äldre brukare och små brukningsenheter. 

Förslaget om en försöksverksamhet biträds av samtliga rcmissinstan
ser. Lantbruksstyrelsen anser den areal som försöksverksamheten före
slås omfatta för stor, och menar att försöken bör begränsas till några 
län. I samband med försöksverksamheten bör, framhåller styrelsen, en 
smidig handläggningsordning utarbetas för berörda organ. Vidare är det 
viktigt att personal kan utbildas. Dessutom krävs sannolikt en upplys

ningsverksamhet rörande de tilltänkta åtgärderna. Skogsstyreisen och 
domiinverket framhåller särskilt att försöksverksamheten bör inriktas 
på att analysera olika skötselmetoder samt kostnaderna för dessa me
toder. Arbetsmarknadsstyrelsen anser att man vid en försöksverksamhet 

bör beakta möjligheterna att sysselsätta äldre, lokalt bunden arbets
kraft. Svenska kommun/ örbundet framhåller att förbundet bör bere
das tillfälle att delta i försöksverksamheten för att kunna bevaka de 
kommunala synpunkterna. 

Bland de övriga frågor som tas upp av remissinstanserna är bl. a. be
hovet av ökad forskning. Statens naturvetenskapliga f orskningsräd an
ser det särskilt angeläget att den ekosystemanalytiska grundforskningen 
upprustas. Behovet av sociologiska undersökningar för att klarlägga den 
rekreationssökandc allmänhetens inställning till frågor om attraktiviteten 
i landskapet påpekas också i flera yttranden. 

Departementschefen 

Jag tar först upp frågan om särskilda landskapsvårdande åtgärder 

inom odlingslandskapet. I prop. 1967: 95 angående riktlinjer för jord
brukspolitiken uttalade dåvarande chefen för jordhruksdeparteme_ntet 
att frågan om landskapsvården borde ägnas slirskild uppmärksamhet 

vid fortsatta överväganden rörande den statliga naturvårdsverksamhcten. 
Statens naturvårdsverk fick därför i uppdrag att följa inverkningarna 
från landskapsvårdssynpunkt av minskningen i jordbruksjordens om

fattning. En särskild arbetsgrupp med representanter för bl. a. kom
munförbundet och dåvarande RLF tillsattes därefter av naturvårds
verket. Uppdraget redovisades av naturvårdsverket i en rapport hösten 

1970. 
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Enligt rapporten beräknas ca 200 000 ha ej bestående jordbruksmark 
vara av sådan betydelse från naturvårdssynpunkt att den bör bli föremål 
för landskapsvårdande åtgärder. Åtgärderna bör emellertid enligt na
turvårdsverket till en början ha karaktären av försöksverksamhet. Ytter
ligare undersökningar behöver nämligen göras innan ställning kan tas 

till frågan huruvida landskapsvårdande åtgärder bör komma till stånd 
i den omfattning som anges i rapporten. Vid remissbehandlingcn har 

rapporten fått ett positivt mottagande. I likhet med naturvårdsverket 
och remissinstanserna anser jag att en försöksverksamhct med land

skapsvård i odlingsbygder bör påbörjas nästa budgetår. 
Under försöksverksamheten bör bedrivas praktiska försök med 

olika metoder för landskapets öppethållande. Försöksvcrksamhctcn bör 
begränsas till ett mindre antal områden som bör väljas ut så att skilda 

typer av odlingslandskapct blir representerade. Verksamheten bör be
drivas på kommunalt initiativ och under kommunalt huvudmannaskap. 

Såväl primärkommuner och landstingskommuner som av dessa upprät
tade stiftelser bör därvid komma i fråga. Statsbidrag bör utgå med högst 

50 % av kostnaderna för skötseln. Bidragsgivningen bör has om hand 
av naturvårdsverket som också bör utarbeta anvisningar m. m. för 

verksamheten. Den regionala tillsynen bör åvila länsstyrelserna i samver
kan med lantbruksnämnderna och skogsvårdsstyrelscrna. Den arbets

kraft som behövs för de statsbidragsberättigade arbetena bör anvisas av 
länsarbetsnämnderna. Detta utesluter dock inte att ägaren till marken 
kan anlitas för sådana arbeten där annan lämplig arbetskraft inte finns. 
En smidig organisation för arbetet bör utarbetas under försöksverksam
heten. Vidare bör kostnaderna för de landskapsvårdande åtgärderna 
klarläggas. 

Frågan om i vilka former skötseln av de utvalda områdena lång
siktigt skall garanteras bör ägnas särskild uppmärksamhet. Därvid bör 
bl. a. prövas lämpligheten av att säkerställa skötseln genom avtal med 
markägaren. För att säkra de insatser som görs bör sådana avtal kom
pletteras med landskapsskyddsförordnanden enligt naturvårdslagen. I 
vissa fall kan det i stället vara lämpligt att avsätta ett område eller del 
av ett område som naturreservat. Inom de områden där landskapsvård 
bedrivs bör åtgärder vidtas för att underlätta allmänhetens tillgång till 
områdena. Kostnaderna för sådana åtgärder bör få räknas in i bidrags
underlaget. 

Försöksverksamheten bör tills vidare bedrivas under en treårsperiod. 
Därefter bör gjorda erfarenheter redovisas av naturvårdsverket för 
Kungl. Maj:t och ställning tas till verksamhetens fortsättning. För bud
getåret 1972/73 bör 1 ·milj. kr. beräknas under detta anslag för bidrag 
till landskapsvårdande arbeten inom odlingslandskapet. 

Naturvårdsverkets förslag att särskilda medel skall anvisas för land
skapsvårdande åtgärder i övrigt kan jag inte biträda. Jag förutsätter 
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att sådana åtgärder liksom tidigare kommer att utföras som bered
skapsarbeten. De insatser som hittills gjorts på detta sätt har varit av 
stor betydelse från Jandskapsvårdssynpunkt. Under budgetåret 1970/71 
har statsbidrag till landskapsvårdande arbeten utgått med sammanlagt 

21,9 milj. kr. Detta innebär en ökning med ca 7,6 milj. kr. jämfört med 
närmast föregående budgetår. Genom det omfattande planerings- och in

venteringsarbete som utförts har möjligheterna förbättrats att sätta in 
åtgärderna inom de områden där de kan göra störst nytta från land
skapsvardssynpunkt. 

När det gäller användningen i övrigt av anslaget vill jag erinra om att 
anslaget i fråga om naturvårdsobjekt i statens ägo avser nationalparker 

och sådana objekt som är redovisade på den s. k. naturvårdsfondcn. 
Hiirutöver finns ett stort antal områden, domänreservat m. m., som är 
redovisade på domänfonden men som är av intresse från naturvårds

synpunkt. Kostnaderna för vård och förvaltning av dessa områden 
bestrids i princip av domänverkets driftsmedel. l detta sammanhang kan 

erinras om att i prop. 1968: 103 angående effektivisering och samord
ning av statens skogsföretag m. m. anförs att domänverket kan ställas 
inför uppgifter som normalt inte faller inom affärsmässigt driven före

tagsamhet, t. ex. naturvårdande uppgifter. Därvid har förutsatts att 
hänsyn härtill skall tas vid fastställande av avkastningskraven för 
verket. De områden det här gäller har i allmänhet erhållit sin särskilda 
karaktär av reservat e. d. före naturvårdslagstiftningens tillkomst. De 
från naturvårdssynpunkt mest angelägna områdena bör emellertid i 
framtiden i princip behandlas och redovisas på samma sätt som andra 
naturvårdsområden. Efter samråd med chefen för industridepartemen
tet förordar jag därför att de av dessa områden som från naturvårds
synpunkt anses särskilt skyddsvärda avsätts som naturreservat och över
förs från domänfonden till naturvårdsfondcn. Samtidigt bör kostnads
ansvarct för vården av områdena övergå från domänverket tili natur
vån.lsvcrkct. För att förbereda en sådan överföring bör naturvårdsvcr
ket inventera befintliga domänreservat o. d. från naturvårdssynpunkt 
och efter samråd med domänverket lämna förslag om vilka områden 

som bör föras över till naturvårdsfonden. Härvid bör angelägenheten från 

naturvårdssynpunkt av att föra över sådana områden vägas mot ange

lägenheten av att avsätta mark i enskild ägo som naturreservat. Stora 

områden av särskild betydelse också för skogsbruket bör dock vara kvar 

under domänfonden även sedan de avsatts som naturreservat. 
För budgetåret 1972/73 bör anslaget ökas med 2,4 milj. kr. till 8,1 

milj. kr. Av anslaget bör som jag tidigare förordat 1 milj. kr. beräknas 
för landskapsvårdande åtgärder inom odlingslandskapct. Jag har vi
dare beräknat 2,1 milj. kr. som ersättning till domänfonden för upp
låten mark. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
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1) godkänna vad jag förordat rörande försöksverksamhet avse
ende landskapsvårdande åtgärder inom odlingslandskapet 

2) till Vård av naturvårdsområden m. m. för budgetåret 1972/73 
anvisa ett reservationsanslag av 8 100 000 kr. 

H 7. Stöd till idrotten: Organisationsstöd m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

40 042 000 
45 400 000 
50 900 000 

Reservation 358 814 

Anslaget används för bidrag till Sveriges riksidrottsförbund för den 

idrottsverksamhet som bedrivs av förbundet och till förbundet an
slutna organisationer. Från anslaget utgår också av Kungl. Maj:t särskilt 
fastställda bidrag till vissa utanför riksidrottsförbundct stående organi
sationer. För anslagets användning gäller de av 1970 års riksdag beslu
tade riktlinjerna för organisationsstödet till idrotten (prop. 1970: 79, SU 

1970: 122, rskr 1970: 291). 

Sveriges riksidrottsförbwzd 

Idrotten är en samhällsfaktor av mycket stor social betydelse. Genom 
att den omfattar ett så brett register av aktiviteter har den något att er
bjuda oavsett vilken ambition eller inriktning individen har. De stora 
variationsmöjligheterna innebär också att alla, oavsett ålder och kön. 
kan finna passande former för idrottsutövning. Det är därför inte för
vånande att idrottsrörelsen är vårt lands ojämförligt största folkrörelse 
liksom att den är vår största ungdomsrörelse. 

1970 års riksdag godkände de värderingar och argument som idrotts
utredningen i betänkandet Idrott åt alla (SOU 1969: 29) presenterade 
som motiv för en kraftig ökning av samhällets stöd till idrotten. För 

budgetåret 1971 /72 blev emellertid anslagsökningen endast hälften så 
stor som den utredningen föreslagit. Det statliga stödet har således bli
vit lägre än utredningen förutsatt. Detta har fått allvarliga konsekven
ser för idrottsorganisationerna eftersom samhiillcts och allmänhetens för
väntningar på idrotten baseras på de planer som utredningen presente
rade. Skall utredningens intentioner beträffande verksamheten inom den 
samlade idrottsrörclsen kunna förverkligas anser riksidrottsstyrelsen det 
angeläget att organisationsstödet till idrotten för budgetåret 1972/73 ut
går med det belopp som angivits av utredningen, nämligen 56,7 milj. kr. 

Detta innebär en ökning med 11,3 milj kr. jämfört med innevarande 
budgetår. Av anslaget beräknas 35,8 milj. kr. för riksidrottsförbundets 

och speeialförbundcns verksamhet, 7,7 milj. kr. för verksamhet av ge
mensam natur inom idrottsrörelsen samt 13,2 milj. kr. för bidrag till 
utanför riksidrottsförbundet stående organisationer och till motionsverk
samhet för studerande. 

6 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 11 
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Departcme11tschefe11 

Det är enligt min uppfattning angeläget med en fortsatt kraftig ök

ning av stödet till idrotten. Anslaget bör därför för nästa budgetår 
höjas med 5,5 milj. kr. till 50,9 milj. kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att till Stöd till idrotten: Organisationsstöd m. m. för budgetåret 

1972173 anvisa ett reservationsanslag av 50 900 000 kr. 

H 8. Stöd tiJI idrotten: Anläggningsstöd m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

938 622 
22 000 000 

23 600 000 

Reservation 17 904 003 

Från anslaget lämnas bidrag till idrottsanläggningar enligt de rikt
linjer som fastställts av 1970 f1rs riksdag (prop. 1970: 79, JoU 1970: 33, 
rskr 1970: 239) samt vissa på dessa riktlinjer grundade av Kungl. Maj: t 
angivna normer. Anslaget disponeras också för bidrag enligt kungö
relsen (1969: 323) angående statsbidrag till hamn, brygga eller farled för 
fritidsbåtar samt för vissa serviceatgärder för fritidsbåttrafiken m. m. 
Från anslaget utgår vidare ersättningar till vissa organisationer för ser
viceverksamhet beträffande anläggningar samt bidrag till riksanlägg

ningar för den samlade idrottsrörelsens behov. Anslaget används dess
utom för utvecklingsarbcte rörande idrottsanläggningar. 

Statens nalllrvårdsverk 

1. Hos naturvårdsverket fanns den l juli 1971 75 ansökningar om 
bidrag till hamn. brygga eller farled för fritidsbåtar. Anläggningskostna
derna för de företag som upptagits i till verket inkomna ansökningar 
uppgår till ca 60 milj. kr. motsvarande ett statsbidrag av ca 30 milj. kr. 

Den ökande fritidsbåttrafiken medför stora krav på säkerhetsfräm
jande åtgärder. För budgetåret 1972/73 beräknas sjöfartsverkets kost
nader för säkerhetsanstalter till 238 000 kr. Motsvarande kostnader för 

Vänerns scglationsstyrelsc beräknas till 75 000 kr. För kostnader för 
kanaler och fördjupade farleder har sjöfartsverket beräknat 12 000 kr. 
och för sjöräddningsväsendet 726 000 kr., varav för radiotjänstkostnader 

432 000 kr. Sjösäkerhetsrådet har beräknat sina kostnader till 460 000 
kr. För fritidsbåttrafikens bidrag till sjöfartsverkets samkostna<ler för 
lots- och fyrväsendct har beräknats 4,2 milj. kr. 

Behovet av medel för fritidsbåttrafikcn överstiger betydligt ifråga
varande anslagspost. I avvaktan på fritidsbåtutrcdningens betänkande 
och därav föranledda eventuella beslut föreslår naturvftrdsverket emel
lertid att stödet till fritidsbåttrafiken upptas till ett ofödindrat belopp av 
8,5 milj. kr. 
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2. Det äligger naturvårdsverket att svara för utvecklingsarbete rö
rande idrottsanläggningar. Utvecklingsarbetet leds av en särskild dele
gation inom verket. Det är synnerligen angeHiget att forsknings- och 
utvecklingsarbete rörande anläggningar för idrott och friluftsliv bedriv.s 
kontinuerligt. Verket bedömer medelsbehovet för detta ändamål för 
budgetåret 1972/73 till 1,2 milj. kr., vilket innebär en ökning med 
200 000 kr. jämfört med innevarande budgetår. 

3. För bidrag till idrottens riksanläggnin.gar beräknar naturvårds
verket ett sammanlagt medelsbehov av 9,5 milj. kr. För den planera
de undervisningsbyggnaden på Bosön föreslår riksidrottsförbundct .en 
kostnadsram på 4 650 000 kr. enligt prisläget den 1 januari 1971. 

4. För ersättningar till vissa organisationer för serviceverksamhet 
beträffande idrottsanläggningar får under budgetåret 1971/72 användas 
högst 500 000 kr. Verket anser det viktigt att med statsmedel stödja så
dan allmännyttig serviccvcrksamhet som de friviliga organisationerna 
åtar sig att utföra på friluftslivets område. Med hänsyn härtill förordar 
naturvårdsverket att denna anslagspost ökas med 500 000 kr. till 1 
milj. kr. 

Sveriges fritidsfiskares riksförbund har ifrågasatt om inte förbundet 
i fortsättningen bör erhålla sitt bidrag ur reservationsanslaget Stöd till 
idrotten: Organisationsstöd m. m. Naturvårdsverket tillstyrker detta för
slag då förbundets verksamhet numera synes helt jämförlig med verk
samheten i de riksorganisationcr som får stöd från nämnda anslag. 

5. Såväl i idrottsutredningcns betänkande som vid statsmakternas be
handling av utredningens förslag framhölls vikten av att staten genom 
bidrag stöder tillkomsten av anläggningar för att ge den breda allmän
heten ökade möjligheter till motion och rekreation. Det är därför ange
läget att medel ställs till förfogande i sådan omfattning att en effektiv 
bidragsverksamhet för detta slag av anläggningar kan uppditthållas. 
För bidrag till idrotts- och friluftsanläggningar bör sammanlagt 12,5 
milj. kr. beräknas. 

Statsbidrag till skjutbanor kan f. n. utgå på tre olika sätt, nämligen dels 
till skjutbaneanläggningar via Skytteförbundens överstyrelse, dels till 
älgskyttebanor från länsälgskadefonderna, dels till vissa sportskytteför
cningar från förevarande anslag. För att en enhetlig planering och be
dömning av lokaliseringsfrågorna för skjutbaneanläggningar skall kom
ma till stånd bör bidragsärenden rörande denna typ av idrottsanläggning 
i möjligaste mån samordnas. Naturvårdsverket hemställer därför att 

Kungl. Maj:t för budgetåret 197"!./73 beslutar om en samordning av 
stödet till skjutbaneanläggningar. 

Sammanlagt begär naturvårdsverket att anslaget ökas med 10,7 milj. 
kr. till 32,7 milj. kr., varav 8,5 milj. kr. att avräknas mot automobil
skattemedlen. 
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Departementschef en 

Anslaget bör för nästa budgetår höjas med 1,6 milj. kr. till 23,6 milj. 
kr. Därvid har jag bl. a. räknat med ett bidrag från detta anslag till 
sjöfartsverkets kostnader för fritidsbåttrafiken med 5 125 000 kr. varav 

4,2 milj. kr. utgör samkostnadsbidrag. Härigenom höjs samkostnadsbi
draget med 20 % . Jag har vidare räknat med att bidrag till Sveriges fri
tidsfiskares riksförbund liksom hittills skall utgå från förevarande an
slag. Statsbidrag till skjutbanor bör förutom från länsälgskadefonderna 
utgå av de medel som från anslaget Stöd till idrotten: Organisationsstöd 
m. m. tilldelas Skytteförbundens överstyrelse. Däremot bör sådant stöd 
i fortsättningen inte utgå från anslaget till anläggningsstöd. Den av riks

idrottsförbundet föreslagna kostnadsramen för undervisningsbyggnaden 
på Bosön föranleder ingen erinran från min sida. Jag hcmstäJlcr att 
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Stöd till idrotten: A11lägg11ingsstöd 111. m. för budgetåret 
1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 23 600 000 kr., varav 
8 500 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen. 

H 9. Miljövårdsforskning 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

10 827 374 
12 160 000 
13 620 000 

Reservation 1609 286 

Från anslaget bestrids utgifter för företrädesvis målinriktad rniljö
vårdsforskning. Till denna forskning hör bl. a. vatten-, luft- och annan 
naturvårdsforskning, bullerforskning, viltforskning samt forskning om 
miljögifter. Forskningen leds av naturvårdsverket som har en särskild 
forskningsnämnd för denna uppgift. 

Statens naturvårdsverk 

Verkets forskningsnämnd har under det gångna budgetåret fortsatt 
sina strävanden att samordna och rationalisera landets miljövårdsforsk
ning. I syfte att uppnå en effektivare bevakning av utvecklingen inom 

miljövårdsforskningen nationellt och internationellt och därvid på bäs
ta sätt kunna planera de forskningsinsatser som behövs inom landet har 

nämnden inrättat åtta forskningskommitteer. 
Större delen av de forskningsprojekt nämnden föreslår för budgetåret 

1972/73 utgör fortsättning på redan igångsatta forsknings- och under
sökningsarbeten. Enligt naturvårdsverkets mening är det nödvändigt att 
erforderliga medel ställs till nämndens förfogande så att inga avbrott i 
pågående forskning behöver göras. Det är även angeläget att planerade 
nya projekt kan sättas igång. 

På luftvårdsområdet uppgår de beräknade kostnaderna för uppfölj-
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ning av pågående projekt till 700 000 kr. Medelsbehovet för planerade 
nya luftvårdsundersökningar beräknas till 800 000 kr. För bullerforsk
ning behövs 200 000 kr. Det sammanlagda medelsbehovet för luftvårds
och bullerforskning uppgår till 1,7 milj. kr. 

På vattenvårdsområdet bedrivs f. n. en omfattande forsknings- och 
undersökningsverksamhet avseende dels den marina miljön, dels söt

vattenmiljön. Inom området marin miljö beräknas medelsbehovet för 
uppföljning av pågående projekt till 1,9 milj. kr. För att bl. a. öster
sjöforskningen skall leda till åsyftat resultat är det nödvändigt att bety
dande utrymme skapas för nya projekt. Medelsbehovet för sådana nya 
projekt beräknas till 1,3 milj. kr. Forskningen rörande sötvatten är till 
större delen av långsiktskaraktär och bedrivs i betydande utsträckning 
inom ramen för naturvårdsverkets limnologiska undersökningar. För 
att fortsätta redan påbörjade projekt behövs 3,4 milj. kr. och för nya 
undersökningar 600 000 kr. Totalt för vattenvårdsforskning behövs 7,2 

milj. kr. 
Inom området avloppsrenings- och slamfrågor behövs 750 000 kr. 

för att fullfölja pågående projekt och 550 000 kr. för nya projekt. För 
forskning rörande allmän naturvård beräknas behovet till 2 milj. kr. 
varav 1,2 milj. kr. för pågående projekt och 800 000 kr. för nya pro
jekt. 

För pågående undersökningar rörande de biologiska effekterna av 
olika biocider beräknas kostnaderna till 2,8 milj. kr. och för erforderliga 
utvidgade forskningsinsatser till 400 000 kr. Vad gäller undersöknings
verksamheten rörande möjligheten att sanera kvicksilverförorenade vat
tenområden behövs för att fullfölja pågående projekt 350 000 kr. Här
till kommer ett medelsbehov av 650 000 kr. för planerade nya projekt. 
Totalt för forskning på biocidområdct erfordras således 4,2 milj. kr. 

Naturvårdsverket finner det angeläget att förbättra förutsättningarna 
för ett fritt och snabbt utbyte av forskningsinformation genom sym
posier och konferenser på såväl det nationella som det internationella 
planet. För ändamålet behövs 150 000 kr. Vidare bör tre stipendier in
rättas för att stimulera forskarutbildningen inom miljövårdsområdet. 
Kostnaderna härför beräknas till 220 000 kr. för budgetåret 1972173. För 
deltagande i internationella forskningsprojekt behövs 1 milj. kr. Under 
innevarande år får högst 700 000 kr. disponeras för förvaltningskost
nader. Beloppet bör höjas till 1,2 milj. kr. för nästa budgetår. 

Sammanlagt bör anslaget höjas med 6 840 000 kr. till 19 milj. kr. 

Departementschefen 

Anslaget bör höjas med 1 460 000 kr. till 13 620 000 kr. Vid forsk
ningssekretariatet bör en tjänst som forskningsehef i Ce 1 inrättas. 
Samtidigt bör en tjänst som forskningschef i Cg 1 utgå ur organisa
tionen. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
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1) bemyndiga Kungl. Maj:t att vid statens naturvårdsverk inrätta 
en tjänst för forskningschef i Ce 1 

2) till Miljövårds/orskning för budgetåret 1972/73 anvisa ett re
servationsanslag av 13 620 000 kr. 

H 10. Stöd till kollektiv forskning på vatten- och luftvårdsområdet 

1970/71 Utgift 1200 000 Reservation 
1971/72 Anslag 1 200 000 
1972/73 Förslag 

(beräknat 

belopp) 1 200 000 

Mellan staten och Stiftelsen Industrins vatten- och luftvårdsforskning 
har träffats avtal om gemensam finansiering av forsknings- och utveck
lingsverksamhet på vatten- och luftvårdsområdet. Avtalet avser tiden 
den 1 juli 1970-den 30 juni 1973. Enligt avtalet medverkar staten 
och stiftelsen i finansieringen av verksamheten genom årliga bidrag av 
1,2 milj. kr. från vardera parten. Ansvaret för genomförandet av det 
avtalade programmet åvilar Institutet för vatten- och luftvårdsforsk

ning. 
Med hänvisning till vad jag anfört under punkten H l angående 

förhandlingar om stöd till forskning inom avfallsområdet hemställer jag 
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Stöd till 

kollektii• forskning på vatten- och luftvärdsområdet för bud-· 
getåret 1972/73 beräkna ett 1'eservationsanslag av l 200 000 
kr. 

H 11. Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

74 811 088 
84 000 000 

134 000 000 

Reservation 34 850 012 

Från anslaget utgår bidrag till ny-, till- eller ombyggnad av avlopps

reningsverk. Bidrag bestäms med hänsyn till reningsgraden och utgår 

normalt med lägst 30 och högst 50 °/o av kostnaden. Bidragsbestämmel
serna återfinns i kungörelsen (1968:'308) om statsbidrag till avloppsre
ningsverk och kungörelsen (1971: 914) oin förhöjt statsbidrag till av

loppsreningsverk och vatten- och luftvårdande åtgärder inom industrin. 
Enligt övergångsbestämmelserna till förstnämnda kungörelse får stats
bidrag enligt kungörelsen (1959: 251) om statsbidrag till vatten- och av
loppsanläggningar 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 avloppsutredningar 
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för större regioner samt till utredningar om och restaurering av svårt 
förorenade vattenområden, m. m. 

Statens naturvårdsverk 

Anslaget bör fr. o. m. budgetåret 1972/73 ändras till förslagsanslag i 
vad gäller bidragen till vatten- och avloppsanläggningar och till kom
munala avloppsreningsverk. Medel för utredningar och restaurering av 
vattenområden m. m. bör därvid i fortsättningen anvisas under ett sär
skilt nytt reservationsanslag, förslagsvis benämnt Vatten- och avlopps
utredningar m. m. 

1. Naturvårdsverket beräknar att samtliga enligt äldre bestämmelser 
bidragsberättigade vatten- och avloppsföretag som efter särskilda till
stånd påbörjats före den 1 juli 1968 men ännu ej erhållit statsbidrag 
skall kunna tillerkännas sådant bidrag under budgetåret 1971/72. Dock . 
kvarstår ett behov av medel för beviljande av statsbidrag till sådana 
företag i Göteborgs och Bohus län, för vilka bidragsfrågan prövats sär
skilt av Kungl. Maj:t. Enligt uppgift från länsstyrelsen i detta län upp

går det uppskattade totala bidragsbeloppet härför till ca 31 milj. kr., 
varav för utbetalningar under budgetåret 1972/73 ca 15 milj. kr. 

2. Sedan 1968 års kungörelse trädde i kraft har naturvårdsvcrket 
bemyndigats att besluta om statsbidrag inom en ram av totalt 150 milj. 
kr. Dessa bemyndiganden har utnyttjats helt. Tillströmningen av an
sökningar har emellertid varit sådan att den 1 juli 1971 inneliggande 

obehandlade ansökningar svarar mot ett bidragshelopp av ca 130 milj. 
kr., vartill kommer ett belopp - grovt uppskattat till 90 milj. kr. -
avseende två företag i Stockholms- resp. Göteborgsregionen. 

Under budgetåret 1970/71 har ansökningar om statsbidrag inkommit 

till verket motsvarande ett totalt bidragsbelopp av drygt 100 milj. kr. 
Det torde vara befogat att räkna med ansökningar av minst samma 
storleksordning under de kommande budgetåren. 

Maximerade bidragsramar och anslagsbelopp är enligt verkets upp
fattning i fortsättningen inte befogade. Vid sin beräkning av medel 
för utbetalning av bidrag till kommunala avloppsreningsverk har ver
ket utgått från att ansökningar kan komma att behandlas i en takt som 
motsvarar ca 130 milj. kr. per budgetår. Med denna utgångspunkt be
räknar verket mcdelsbehovct för detta ändamål till ca 105 milj. kr. för 
budgetåret 1972/73. 

3. För statsbidrag till vatten- och avloppsutredningar för större re

gioner samt för utredningar om och restaurering av svårt förorenade 
vattenområden m. m. beräknas mcdelsbehovet för nästa budgetår till 
oförändrat 4 milj. kr. Dessa medel bör som tidigare framhållits anvisas 
under ett särskilt nytt reservationsanslag. 

Totalt beräknas medelsbehovct under anslaget till 124 milj. kr. för 
budgetåret 1972/73, vilket innebär en ökning med 40 milj. kr. jämfört 
med innevarande budgetår. 
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Dcparte111e11tschefc11 

Utbyggnaden av kommunala reningsverk har ökat kraftigt under de 

senaste åren. Fortfarande saknar dock många samhällen tillfredsstäl
lande avloppsrening. För att stimulera till en fortsatt snabb utbyggnad 

och för att samtidigt skapa ytterligare arbetstillfällen beslutade 197 l års 

riksdag att statsbidraget till kommunala avloppsreningsverk skulle höjas 

från högst 50 °/o till högst 75 O/o under tiden den l november 1971-
den 30 juni 1972 (prop. 1971: 140, FiU 1971: 47, rskr 1971: 293). Sam

tidigt beslutades att bidrag under den angivna tiden skulle få beviljas 
i den omfattning som behövdes för att samtliga de arbeten som be

dömdes som angelägna skulle kunna sättas i gång. 

För nästa budgetår är det angeläget med ett fortsatt kraftigt statligt 

stöd till byggande av kommunala avloppsreningsverk. Bidrag bör där

för under budgetåret 1972/73 få beviljas intill ett belopp av 130 milj. 

kr. Av anslaget bör vidare 4 milj. kr. disponeras för vissa utredningar 

och undersökningar inom vattenvårdsområdet och för restaurering av 

vattenområden m. m. Det bör ankomma på Kungl. Maj:t att meddela 
närmare bestämmelser om användningen av dessa medel. 

Jag beräknar utbetalningsbehovet under anslaget till 134 milj. kr. 

för budgetåret 1972/73. Anslaget bör i fortsättningen ha karaktären 

av förslagsanslag. Den reservation som vid utgången av innevarande 
budgetår finns på anslaget bör tillföras budgetutjämningsfonden. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

1) medge att för budgetåret 1972173 statsbidrag beviljas till kom
munala avloppsreningsverk intill ett belopp av 130 000 000 kr. 

2) till Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m. för bud
getåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 134 000 000 kr. 

H 12. Bidrag till miljövårdande åtgärder inom industrin m. m. 

1970/71 Utgift 16 281 300 Reservation 93 555 700 
1971/72 Anslag 150 000 000 

1972/73 Förslag 50 000 000 
1 Anslaget Bidrag till vatten- och luftvårdande åtgärder inom industrin. 

Från anslaget utgår bidrag till vatten- och luftvårdande åtgärder inom 

industrin. Bidrag utgår normalt med ett belopp som motsvarar högst 

25 O/o av godkänt bidragsunderlag men får för en och samma anläggning 

inte överstiga 2,5 milj. kr. om inte särskilda skäl föreligger. Bidragsbe

stämmelsema återfinns i kungörelsen (1969: 356) om statsbidrag till vat
ten- och luftvårdande åtgärder inom industrin samt i kungörelsen (1971: 

914) om förhöjt statsbidrag till avloppsreningsverk och vatten- och Juft

vårdande åtgärder inom industrin. 
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Statens naturvårdsverk 

Verket uppskattade i slutet av år 1968 på grundval av överslagsmäs
siga beräkningar behovet av investeringar under de närmaste åren för 

vatten- och luftvårdande åtgärder inom industrin till drygt 1 miljard kr. 
1 prop. 1969: 1 (bil. 11 s. 172) förklarade dåvarande chefen för jord
bruksdepartementet att - med utgångspunkt från att ett belopp av 
nämnda storleksordning investerades under en femårsperiod - statsbi

draget borde under samma period uppgå till ca 250 milj. kr. vid ett bi
drag på 25 0;0. Detta innebar att 50 milj. kr. borde anvisas under vart 

och ett av budgetåren 1969/70-1973/74. 
Under budgetåret 1969170 har bidrag sökts till miljövårdsinvestering

ar för sammanlagt 132 milj. kr. och under budgetåret 1970/71 till in
vesteringar för sammanlagt 164 milj. kr. Ungefärlig balans mellan in
komna och behandlade ansökningar har nu uppnåtts. Erfarenheten vi
sar att utbetalningarna dröjer i genomsnitt ett år efter det att beslut 
fattats. Relativt små belopp har därför hittills utbetalats. Även om ut
vecklingen tyder på en stegring har bidragsansökningarna ännu ej nått 

den av naturvårdsverket överslagsmässigt beräknade nivån. Orsakerna 
härtill är flera, bl. a. konjunkturläget och myndigheternas begränsade 
resurser för att bedriva tillsyn och därigenom initiera nya ärenden. 

Ur företagsekonomisk synvinkel kan det i vissa fall vara en fördel att 
förlägga investeringarna så nära slutet som möjligt av den period under 
vilken bidrag kan utgå. En ökning av bidragsansökningar kan därför 
väntas under budgetåret 1973/74. Företagen har möjligen också den 
uppfattningen att bidrag kommer att beviljas även efter den fastställda 
femårsperioden. Det framgår emellertid av departementschefens utta
lande år 1969 att stödet endast bör utgå under en begränsad tidsperiod 
för att därigenom få den önskade effekten att stimulera industrin att 
snabbt vidta rcningsåtgärder. Naturvårdsverket föreslår därför att bi
dragskungörelsen kompletteras med bestämmelser om att bidragsansö
kan skall ha inkommit till naturvårdsverket senast den 30 juni 1974 och 
arbete ha påbörjats före 1974 års utgfmg för att bidrag skall utgå. Dis
pens beträffande tidpunkten för arbetets påbörjande bör emellertid 
kunna beviljas. 

Även under budgetåret 1971/72 torde utbetalningarna komma att 
uppgå till ett förhållandevis lågt belopp, beräknat till ca 30 milj. kr. 

Då en avsevärd reservation säledes kan förväntas vid slutet av inneva
rande budgetår synes det lämpligt att begränsa mcdclsanvisningen un
der anslaget till ett belopp av 1 milj. kr. för budgetåret 1972/73. Sam
tidigt bör dock medges att bidrag får beviljas intill ett belopp av 50 
milj. kr. utöver vad som ryms inom ramen för odisponerade medel av . 
reservationen den 1 juli 1972. 

6t Riksdagen 1972. 1 sam!. Nr 1. Bilaga 11 
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De partementsche fen 

Anslaget används för bidrag till vatten- och luftvårdande åtgärder 
inom industrin. De åtgärder till vilka bidrag utgår har i allmänhet 
föreskrivits vid prövning enligt miljöskyddslagen av en industriell an
läggning. Miljöskyddslagstiftningen omfattar emellertid också åt
gärder mot buller. För att nå större överensstämmelse mellan till
lämpningsområdena för denna lagstiftning och för bidragsbcstäm
melserna bör bidrag från anslaget också kunna beviljas för bullerre
ducerande åtgärder vid industrin. Jag vill i detta sammanhang fram
hålla att i sådana fall när det i fråga om en miljövårdande åtgärd inom 
industrin finns olika tekniska lösningar bör självfallet den lösning 
väljas som från arbetsmiljösynpunkt är den lämpligaste. Detta bör 
gälla såväl inom vatten- och luftvårdsområdet som i fråga om buller. 

I enlighet med vad som föreslagits under punkten H 1 bör dessutom 
från anslaget dels utgå bidrag till vissa anHiggningar för behandling av 

avfall, dels bestridas eventuella kostnader i anledning av garantier för 
förluster vid lagring av kemiskt avfall m. m. 

Anslaget bör för budgetåret 1972i73 föras upp med ett belopp av 
50 milj. kr. Den behållning som vid utgången av budgetåret 197 l /72 
finns på reservationsanslaget Bidrag till vatten- och luftvårdande åt
glirder inom industrin bör föras över till det nya anslaget. Jag hem
ställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till miljövårdande åtgärder inom industrin 111. 111. 

för budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 
50 000 000 kr. 

H 13. Ersättning för vissa skador av rovdjur, m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

780 692 
940 000 

960 000 

Från anslaget utbetalas ersättning för förluster som uppkommer till 

följd av angrepp av vissa rovdjur på renar, får och andra tamdjur. 
Gällande bestämmelser återfinns i 16 § jaktstadgan (1938: 279) och 

kungl. brev den 15 december 1967. Från anslaget utgår vidare belö
ningar enligt kungörelsen (1965: 117) om belöning för dödande av säl 
samt ersättningar enligt kungörelsen (1970: 890) om ersättning för 
skada av kronhjort, m. m. Slutligen bekos!as från anslaget vissa åtgärder 

för att förebygga skador av rovdjur. 
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StMcns 11at11rvårdsverk 

1. Med stöd av gällande ersättningsbestämmelser utbetalades under 
budgetåret 1970/71 sammanlagt 767 000 kr. som ersättning för skador 
på tamdjur. Den helt övervägande delen av ersättningarna hänförde sig 
till skador av lo och järv. Verket beräknar kostnaderna för ersättning 

för rovdjursskador under budgetåret 1972/73 till 800 000 kr. 
2. För särskilda åtgärder för att förebygga skador av rovdjur bör för 

budgetåret 1972/73 beräknas ett oförändrat belopp av 30 000 kr. 
3. Fr. o. m. den 1 januari 1971 gäller bestämmelser om ersättning 

för skador av kronhjort inom det s. k. frireservatet i Skåne. Verket be

räknar medclsbehovct för detta ändamål till 120 000 kr. för budgetåret 
1972/73. 

4. Medelsbehovet för belöningar för dödande av säl beräknas bli 
oförändrat 10 000 kr. 

Sammanlagt bör anslaget öka med 20 000 kr. till 960 000 kr. 

De par/ ememschef en 

Anslaget bör höjas med 20 000 kr. till 960 000 kr. Jag hemställer att 
Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Ersättning för vissa skador av rovdjur, m. m. för budget

året 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 960 000 kr. 
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I. DIVERSE 

11. Servitutsnämnder, m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

159 963 
1273 000 
273 000 

1 Anslaget Arrendenämnder och servitutsnämnder, m. m. 
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Från anslaget bestrids kostnader för servitutsnämndernas verksamhet 
och för utbildning av synemän enligt jordabalken. Anslaget tas även i 
anspråk för att bestrida kostnaderna för de tidigare arrendenämnderna. 

Lantbruksstyrelsen 

Medelsbehovet för servitutsnämndernas verksamhet beräknas till oför

ändrat 5 000 kr. 
Utbildningen av synemän bedrivs av styrelsen enligt uppdrag av 

Kungl. Maj:t. Efter utgången av budgetåret 1971/72 beräknas 17 kurser 
med sammanlagt 400 deltagare ha genomförts. Under budgetåret 1972/ 
73 bör verksamheten pågå i oförminskad omfattning. För detta ända
mål behövs 243 000 kr. Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Departemcntsclzef en 

Jag biträder lantbruksstyrelsens förslag beträffande beräkningen av 
medel för verksamheten vid servitutsnämnderna och utbildningen av sy
nemän enligt den nya jordabalken. Kostnaderna för de nya arrende
nämnderna, som inrättats den 1 januari 1972, bestrids från förslagsan
slaget Hyresnämnderna m. m. under andra huvudtiteln. Rubriken på 
förevarande anslag bör därför ändras. Medel till de tidigare arrende
nämnderna bör dock i den mån deras verksamhet blir behövlig under 

budgetåret 1972173 utgå från detta anslag. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Servitutsnämnder, m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa 
ett förslagsanslag av 273 000 kr. 

I 2. Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

56 800 
1000 

1000 

Reservation 1 726108 
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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. 

Departememschef en 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag vid förlust pil grund av naturkatastrof m. m. för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 kr. 

I 3. Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

3 212 772 
3 292 000 
3 492 000 

Från anslaget bestrids utgifter för Sveriges deltagande i vissa interna
tionella organisationer m. m. 

FAO 
Unionen för skydd av växtförädlingsprodukter 

(UPOV) 
Europeiska växtskyddsorganisationen 
lnternational Committee for Recording Productivity 

of Milk Animals 
Internationella veterådet 
Internationella frysinstitutet i Paris 
Internationella sockerorganisationen 
Kommissionen enligt 1959 års nordostatlantiska 

fiskerikonvention 
Internationella rådet för havsforskning 
Internationella byrån i Paris för bekämpande av 

smittsamma husdjurssjukdomar (OIE) 
Europeiska kommissionen för bekämpande av 

mu!- och klövsjuka 
Nordiska metodikkommitten för livsmedel 
Diverse internationella organisationer och 

kongresser 

Departementschefen 

1971/72 

2 950 000 

28 000 

1000 
17 500 
10800 
75 000 

14000 
50000 

25 000 

20700 

100000 

3 292 000 

1972/73 

Departe
ments
chefen 

+100000 

+ 50000 

+ 2000 

+ 5000 

+ 8000 

+ 35 000 

+200000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
3 492 000 kr. Jag har därvid bl. a. räknat in kostnader till följd av Sve
riges medlemskap i Unionen för skydd av växtförädlingsprodukter 
(UPOV). Vissa kostnader för Sveriges deltagande i nordiska metodik-
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kommitten för livsmedel som hittills bestritts från anslag under femte 
huvudtiteln bör i fortsättningen täckas från detta anslag. Vidare har 
posten Diverse internationella organisationer och kongresser räknats upp 
med hänsyn till behovet av ökade kontakter på det skogliga området 

' och miljövårdsområdet med bl. a. Sovjetunionen samt kostnader för den 
finsk-svenska gränsäl vskommissionen. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till vissa i11ternatio11ella organisationer m. m. för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 3 492 000 kr. 

14. Ersättning för förvaltningen av vissa lånefonder 

1970171 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

34 180 
25 000 
21000 

Från anslaget bestrids kostnader för ersättning till riksbanken för 
förvaltningen av egnahems- m. fl. lånefonder och till Sveriges allmänna 
hypoteksbank för förvallningen av statens sekundärlånefond för jordbru
kare m. m. 

Fullmäktige i riksba11ke11 och Sveriges al/mä1111a hypoteksbank 

Med hänsyn till att antalet lån, som förvaltas av riksbanken under 
här avsedda lånefonder, vid utgången av år 1972 kommer att uppgå till 
ca 5 200 beräknas ersättningen till 18 000 kr. 

Med ledning av det den 17 maj 1968 av Kungl. Maj:t godkända 
avtalet mellan staten och hypoteksbanken rörande. bl. a. förvaltningen 
av län från statens sekundärlånefond för jordbrukare beräknas ersätt
ningen till banken för budgetåret 1972/73 uppgå till 2 900 kr. 

Departementschefen 

Jag har ingen erinran mot me<lelsberäkningen. Jag hemställer att 
Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Ersättning för förvaltningen av l'issa låne/ ond er för bud
getåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 2 l 000 kr. 

I 5. Ersättningar för l'issa besiktningar och syneförrättningar 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

860 
5 000 
5 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för dels syner och besiktningar 
på statens hus och byggnader, dels syneförrättningar enligt 10 kap. 

vattenlagen. 
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Departen1entsc11e/en 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att Kungl. l\faj:t föreslår riksdagen 

151 

att till Ersättningar för vissa besiktningar och syne/i_jrriitt11i11gar 

för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 5 000 kr. 
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KAPITALBUDGETEN 

I. Statens affärsverksfonder 

G. Domänverket 

I G: 2. Markförvärv för naturvårdsändamål, m. m. Från anslaget be
strids kostnader för förvärv för statens räkning av värdefulla naturom
råden. Enligt beslut av 1963 års riksdag (prop. 1963: 71, JoU 1963: 11, 
rskr 1963: 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 domänverket som äger förfoga över anslaget 
enligt beslut i varje särskilt fall av Kungl. Maj:t eller, i fråga om förvärv 
av mark till ett värde av högst 100 000 kr., av statens naturvårdsverk. 

Statens 11a111rvårdsverk 

Under budgetåret 1970/71 har beslut fattats om inköp av 41 områden 
för sammanlagt ca 6,8 milj. kr. Den ifrågavarande marken omfattar en 
areal av totalt ca 2 300 ha. Detta innebär en fortsatt ökning jämfört med 
de närmast föregående budgetåren. 

Länsstyrelserna har uppskattat medelsbchovet för budgetåret 1972/73 
till ca 10,6 milj. kr. Länsstyrelsernas beriikningar är delvis osäkra och 
täcker inte heller hela arbetsfältet. Det är vidare svårt att beräkna om i 
de särskilda fallen detta anslag eller anslaget Ersättningar vid bildande 
av naturreservat m. m. bör anlitas. Arbetet med att säkerställa natur
vårdsobjekt har emellertid intensifierats i flera delar av landet. Härtill 
kommer att flera vid expropriationsdomstolar pågående mål torde resul
tera i förvärv under budgetåret 1972/73. Anslaget bör för budgetåret 
1972173 höjas med 5 milj. kr. till 9 milj. kr. 

Departemet1tschefe11 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att 
Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Markförviirv för 11at11rvårdsändamål, m. m. för budgetåret 
1972/73 anvisa ett investeringsanslag av 4 000 000 kr. 
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· I G: 3. Byggnadsarbeten m. m. vid vissa för lantbrukshögskolans för
söksverksamhet disponerade jordbruksegendomar. Något anslag för det
ta ändamål har inte anvisats för innevarande budgetår. 

Lantbrukshögskolan 

Anslaget bör föras upp med 95 000 kr. för dikningsarbeten vid hög
skolans egendomar Offer, Stenstugu och öjebyn. 

Departementschefen 

För att säkerställa försökens tillförlitlighet bör dräneringsfrågorna lö
sas vid de egendomar som lantbrukshögskolan disponerar för försöks
verksamhet. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Byggnadsarbeten m. m. vid vissa för lantbrukshögskolans 

f örsöksverksamhet disponerade jordbruksegendomar för bud
getåret 1972/73 anvisa ett investeringsanslag av 95 000 kr. 

IL Statens allmänna fastighetsfond 

Il: 18. 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 försöks
verksamhet inom jordbruksdepartementets område. 

By ggnadssty relsen 

För budgetåret 1972/73 bör under detta anslag anvisas 29,9 milj. kr. 

Lantbrukshögskolan 

Ultzma 

lvlarkvetenskap, nybyggnad av arbetshallar, viixtlws och niitlwll. 

Kostnadsramen har kunnat sänkas med 300 000 kr. 

Utökning al' panncentral. Genom beslut den 30 juni 1971 har Kungl. 

Maj:t medgivit tidigareläggning av vissa byggnads- och underhållsob-
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jekt. I beslutet har medgivits en utökning av panncentralen vid Ultuna 
inom en kostnadsram av 820 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1971. 

Försöksanläggning, Lövsta. Kungl. Maj:t har den 26 februari 1971 
uppdragit åt styrelsen att projektera nybyggnad av försöksanläggning 
för svin, fjäderfä och pälsdjur vid Lövsta t. o. m. bygghandlingar. 
Styrelsen har den 30 november 1971 redovisat ett reviderat hygg
nadsprogram för anläggningen. Byggnadskostnaderna inkl. försörjnings
anläggningar beräknas till 12 840 000 kr. enligt prisläget den 1 april 

1971. 

Alnarp 

Trädgårdssektionen, institutions- och laboratoriebyggnad. Närmare re
dogörelse för objektet har lämnats i prop. 1970: 37 (s. 35-36 och 48). 
Styrelsen har vid den fortsatta projekteringen funnit det nödvändigt att 

ändra förläggningen av byggnaden. Detta har medfört en ökning av 
kostnaderna för den yttre försörjningen med 255 000 kr. 

Röbiicksdalen 

lnstitutionslokaler, om- och tillbyggnad. Redogörelse för detta ob
jekt har lämnats i prop. 1970: 37 (s. 36 och 48). Styrelsen har funnit 
det möjligt att sänka kostnadsramen med 425 000 kr. 

Avloppsanordningar. Det har varit möjligt att sänka kostnadsramen 
för detta objekt med 70 000 kr. 

Dcpartementschcf en 

Alla för nästa budgetår redovisade objekt med undantag av pann
central vid Ultuna och försöksanläggning vid Lövsta har tidigare redo
visats för riksdagen. Jag har inget att erinra mot den för utökning av 
panncentralen föreslagna kostnadsramen av 820 000 kr. enligt pris
läget den l april 1971. Försöksanläggningen vid Lövsta omfattar djur
lokaler m. m. för vissa försöksavdelningar vid lantbrukshögskolans 
institutioner för husdjursförädling och för husdjurens utfodring och 
vård. Mot den för objektet redovisade kostnadsberäkningen på 
12 840 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1971 har jag ingen erinran. 

Anslagsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 25 milj. kr. Jag 

förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investe
ringsplan och anslagsberäkning. 
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lnvesteringspla11 (1 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medclsförbrukning Bygg- Fär· 
start dig-

Faktisk Beräknad för stäl· 
t.o.m. Ian de 

1.4.70 1.4.71 1970/71 1971 /72 1972/73 mån/år mån/år 

Lantbrukshögskolan 

Ultwta 
Växtodling, nybyggnad 4 515 4 525 4524 l 4.65 8.67 
Växtpatologi, nybyggnad 4480 4481 4480 l 4.65 8.67 
Panncentral, etapp I 3 600 3 600 3 590 10 3.66 8.67 
Ekonomibyggnader m. m., 
Kungsängen, etapp I 1670 l 670 1 652 18 6.66 9.67 
Genetik och växtförädling, om- och 
tillbyggnad 5 865 5 865 5 718 147 9.67 11.69 
Ekonomibyggnader m. m., 
Kungsängen, etapp Il 5 870 5 870 5 450 400 20 4.68 5.70 
Värmekulvert, etapp I 655 655 571 84 5.68 6.69 
Ekonomibyggnad och maskinhall 2820 2930 2 733 150 47 10.69 5.71 
Värmekulvert, etapp Il 125 125 124 1 8.69 2.70 
Arbetsmetodik och teknik samt Jord-
brukstekniska institutet 4225 4450 3 032 1000 400 6.70 5.72 
Markvetenskap, nybyggnad 9 650 10 515 3 000 6000 12.71 2.73 
Markvetenskap, nybyggnad av arbets-
hallar, växthus och näthall 2000 1 700 1 471 200 29 10.70 5.71 
Kraftfoderfabrik, Lövsta 2610 2 770 2086 575 80 l 1.70 10.71 
Värmekulvert, etapp III 995 1 085 16 800 250 6.71 10.71 
Undervisningshus och aula 6000 6 540 2 500 4000 6.71 12.72 
Utökning av panncentral 820 700 120 l 1.71 6.72 
Försöksanläggning, Lövsta 12 840 4000 7.72 7.74 

Al11arp 
Frukt- och bärproduktion, lagerbyggnad 975 l 025 375 600 40 1.71 7.71 
Växthus och försörjningsanläggning 3 685 3 685 3 286 399 2.68 4.70 
Trädgårdssektionen, institutions- och 
laboratoriebyggnad 7450 8 375 I 500 5 500 4.72 8.73 
Lantbrukets byggnadsteknik, växthus I 150 1 750 37 I 300 400 2.72 6.72 
Alnarps trädgårdar, växthus I 150 1 535 73 1200 250 12.71 6.72 

Röbäcksdale11 
Djurstallar m. m., ny- och ombyggnad 1 545 1 545 1 346 140 50 3.68 10.70 
lnstitutionslokaler, om- och tillbyggnad 6 925 6 500 2019 3 500 500 10.70 3.72 
Avloppsanordningar 370 300 274 20 6 8.69 10.70 

Statens lantbrukskemiska laboratorium 

Nybyggnad i Ultuna 7145 7145 7 103 35 7 J.66 J.68 

Statens maskinprovningar 

Förråds- och provningshall i Alnarp, 
nybyggnad 512 400 100 4.72 8.72 

Veterinärhögskolan m. m. 

Nybyggnader i Ultuna I 000 9000 5.72 

Summa 49960 19681 30799 

Reducering av medelsbehovct 4407 5 799 
Beräknad medclsförbrukning 15274 25000 
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Ans/agsberäkning (1 000-tal kr.) 

Medels tillgång Beräknad medelsförbrukning 

Medelsreservation 1. 7.1971 
Anslag för 1971 / 72 
Anslag för 1972/73 (förslag) 

946 
14 328 
25 000 

40274 

1971/72 
1972/73 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

15 274 
25 000 

40274 

att till Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor 111. 111. för 
budgetåret 1972/73 anvisa ett invcsteringsanslag av 25 000 000 
kr. 

IV. Statens utlåningsfonder 

IV: 8. Fiskerilånefonden. Från fonden lämnas av fiskeristyrelsen ut lån 
främst för att inköpa båtar och maskinell utrustning för yrkesmässigt 
fiske. Fiskerilån för nyetablering inom fisket lämnas endast om sär
skilda skäl föreligger. Lån får ej beviljas till högre sammanlagt belopp 
än 200 000 kr. Bestämmelser för lån ur fonden finns i kungörelsen 
(1971: 445) om statligt stöd till fiskerinäringen. Ramen för utlåning 
från fonden har för budgetåren 1966/67-1971/72 utgjort 9 milj. kr. 

Fiskeristyre/sen 

En låneram på oförfö1drat 9 milj. kr. bör tas upp för nästa budgetår. 

Departen1e11tsclzefen 

För lån ur fiskerilånefonden bör såsom fiskeristyrelsen föreslagit un
der nästa budgetår disponeras 9 milj. kr. Härför behövs ett kapital
tillskott till fonden av 2 milj. kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Fiskerilånefonden för budgetåret J 972/73 anvisa ett in

vesteringsanslag av 2 000 000 kr. 

IV: 9. Lånefonden tilll främjande av beredning och avsättning av fisk 
m. m. Från fonden lämnas av fiskeristyrelsen ut lån för sådan åtgärd 

inom fiskets berednings- och konservindustri som väsentligt underlät
tar avsättningen av fisk eller förbättrar fiskarnas möjligheter att köpa 
förnödenheter. Bestämmelser för lån ur fonden finns i kungörelsen 
(1971: 445) om statligt stöd till fiskerinäringen. 

Fiskeristyrelsen 

Vid utgången av budgetåret 1970/71 fanns i fonden ett odisponerat 
belopp av 530 000 kr. Amorteringarna beräknas till 285 000 kr. för 



Prop. 1972: 1 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 157 

budgetåret 1971/72 och till 293 000 kr. för budgetåret 1972/73. Sam

tidigt fanns ej avgjorda ansökningar om lån på sammanlagt ca 2 170 000 

kr. Tillskott till fonden behövs med 500 000 kr. för nästa budgetår. 

Departementschefen 

För att göra det möjligt att fortsätta utlåningen från fonden i hit

tillsvarande omfattning under nästa budgetår behöver fonden tillföras 

ett belopp av 700 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Lånefonden till främjande av beredning och avsättning 

av fisk m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett investcrings

anslag av 700 000 kr. 

IV: 10. Statens fiskredskapslånefond. Fonden inrättades genom beslut 

av 1962 års riksdag (prop. 1962: 23, JoU 1962: 5, rskr 1962: 140), 

som för ändamålet anvisade ett investeringsanslag av 600 000 kr. Fis

kare, som vid utövning av yrkesmässigt fiske fått fiskredskap skadade 

eller förlorat fiskredskap samt till följd av skadan eller förlusten be

höver ekonomiskt bistånd för att kunna fortsätta med yrkesfiske, kan 

för detta ändamål erhålla lån från fonden enligt bestämmelserna i kun

görelsen (1962: 100) om fiskredskapslån (ändrad senast 1969: 815). Lån 

beviljas inte till högre belopp än som motsvarar 75 °/o av redskapens 

värde då de skadades eller gick förlorade. Lånebeloppet får inte över

stiga 25 000 kr. eller, om sökanden redan häftar i skuld för fiskredskaps

lån, 25 000 kr. minskat med skuldsumman. 

Fiskeristyre/sen 

Utlåningen från fonden uppgick vid utgången av år 1969 till ca 

220 000 kr. och vid utgången av år 1970 till ca 416 000 kr. Riks
dagens medgivande till fortsatt disposition av anslaget nästa budgetår 

bör inhämtas. Om behållningen under fonden, ca 184 000 kr., bedöms 

vara otillräcklig för en oförändrad utlåning, bör fonden samtidigt erhålla 
ett lämpligt avpassat tillskott. 

Departementsclzef en 

Med hänsyn till den ökade utlåningen från fonden bör denna tillföras 

ett belopp av 200 000 kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riks

dagen 

att till Statens fiskredskapslånefond för budgetåret 1972/73 an

visa ett investeringsanslag av 200 000 kr. 

IV: A. Skogsväglånefonden. Lån utgår som statligt stöd till skogsväg

byggnad. Lån kan beviljas antingen separat eller som komplement till 

statsbidrag. Bestämmelserna återfinns i kungörelsen (1941: 492) om lån 

från skogsväglånefonden (ändrad senast 1965: 304). 
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Skogsstyre/sen 

Ett relativt obetydligt belopp innestår f. n. på fonden. Under de när

maste båda åren beräknas endast mindre belopp komma att inflyta i 
form av amorteringar. Någon förstärkning av fonden behövs ej. Skogs
väglånefonden bör ersättas med en form av garantilån med tillräckligt 
stor garantiram. Eventuella förslag från skogsbruksutredningen bör dock 
avvaktas. 

Det för budgetåret ] 958/59 anvisade investeringsanslaget till fonden 
bör få användas under budgetåret 1972/73 för det med anslaget avsedda 
ändamålet. 

Departementschefell 

Jag hemställer alt Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att medge, att det för budgetåret 1958/59 anvisade investerings

anslaget till Skogsväglånefonden under budgetåret 1972/73 får 
användas för det med anslaget avsedda ändamålet. 

VII. Fonden för förlag till statsverket 

VII: A. Inlösen av inhemskt oJjeväxtfrö. För att finansiera inlösen av 
inhemskt oljeväxtfrö anvisades för budgetaret 1953/54 ett investerings
anslag av 50 milj. kr. För utlånade medel erläggs riinta som motsvarar 
gällande diskonto med tillägg av en halv procent. 

Statens jordbruksnämnd 

Anslaget bör under budgetåret 1972/73 med oförändrat belopp få 
användas för det med anslaget avsedda ändamålet. 

Departeinentschefen 

Jag biträder statens jordbruksnämnds förslag. Jag hemställer att 
Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att medge att det för budgetåret 1953/54 anvisade investerings
anslaget Inlösen av inhemskt oljeväxtfrö under budgetåret 

1972/73 får användas för det med anslaget avsedda ända
målet. 

IX. Diverse kapitalfonder 

IX: 6. Jordfondcn. Fonden uppgår, sedan den för budgetåret 1971/72 
tillförts l 000 kr., till 277 180 259 kr. Fondens medel skall enligt beslut 
av 1948 års riksdag användas för att bestrida lantbruksnämndernas kost
nader för fastighetsförvärv i samband med åtgärder för yttre rationa
lisering på jordbrukets område. 
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Enligt beslut av 1967 och 1968 års riksdagar får av fonden tillsam
mans 20 milj. kr. disponeras för inlösen av sådana ofullständiga jord
bruk, som ej behövs för rationaliseringsändamål. Medlen får även an
vändas för inlösen av avflyttande renägares bostad i enlighet med vad 
chefen för jordbruksdepartementet anfört i prop. 1971: 51. De sålunda 

inlösta fastigheterna skall redovisas på en särskild delfond. 

Lantbru kssty ref sen 

Fonden bör tillföras 10 milj. kr. 
Dessutom bör de medel, som enligt beslut av 1967 års riksdag endast 

avsetts för inlösen av sådana ofullständiga jordbruk som ej behövs för 
rationaliseringsändamål, få användas även för verksamheten under fon

den i övrigt. 
Den kassamässiga behållningen var vid utgången av budgetåret 1970/ 

7l ca 44,8 milj. kr. Härav beräknas ca 25 milj. kr. vara disponerade 
genom bindande köpeavtal. Under innevarande budgetår står sålunda 
19,8 milj. kr. till förfogande utöver inflytande inkomster av fastighets
försäljningar m. m. 

Utvecklingen av inköps- och försäljningsverksamheten belyses av föl
jande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår Inköp Försäljning m. m. 

1966/67 83,7 86,3 
1967/68 111,3 74,7 
1968/69 87,6 80,6 
1969/70 112,9 94,l 
1970/71 129,3 117,9 

För budgetåren 1970/71 och 1971/72 har fonden endast tillförts for
mella tillskott om 1 000 kr. Inköps- och försäljningsverksamheten har 
under tiden ökat väsentligt. Det är sannolikt att intensiteten i den på
gående strukturomvandlingen inom jord- och skogsbruket kommer att 
öka ytterligare framdeles. Med hänsyn härtill kommer det att behövas 
allt större insatser från Jantbruksnämndernas sida i det yttre rationali
seringsarbetet. För att Jantbruksnämnderna i önskvärd utsträckning 
skall kunna genomföra angelägna rationaliseringsåtgärder, behöver fon

den tillföras ytterligare 10 milj. kr. 

Under budgetåret 1970/71 har inkomsterna på delfonden för inlösen 
av ofullständiga jordbruk överstigit utgifterna med 172 330 kr. 

Mot bakgrund härav föreligger inte behov av att reservera särskilda 
medel för detta ändamål. Medlen bör få utnyttjas även för verksam
heten i övrigt. 

Den 13 april 1971 inköptes för jordfondsmedel jordbruksfastigheten 
Stäholm i Köpings kommun, Västmanlands län. Egendomen som totalt 
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omfattar 637 ha, varav 333 ha åker och 280 ha produktiv skogsmark, 

har förvärvats i syfte att jordbruksdelen skall upplåtas till sambruks

förening. I avvaktan på detta drivs jordbruket i lantbruksorganisationens 

regi. 
Enligt beslut av 1963 års riksdag förvaltar styrelsen de kronoegendo

mar som disponeras av sambruksföreningar, medan fastigheterna en
ligt riksdagens beslut år 1961 redovisas på domänfonden. Denna ord

ning har visat sig administrativt tungrodd. Från såväl anslags-, besluts

som redovisningssynpunkt skulle det vara mera rationellt om administra

tionen samlades hos en myndighet. Efter samråd med domänverket fö

reslås därför att kronan tillhöriga fastigheter som upplåts till sambruks

föreningar i fortsättningen skall redovisas på jordfonden. Med hänsyn 

bl. a. till att jordfonden är en ren förlagsfond får dock löpande drifts

inkomster och driftsutgifter inte redovisas på denna fond utan på särskilt 

konto under anslaget Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m. 

Beträffande de fastigheter som f. n. förvaltas av styrelsen för sam

bruksföreningsändamål innebär förslaget att Stäholms egendom även i 

fortsättningen skall redovisas på jordfonden. Fastigheten Hörnsjöfors 
i Västmanlands län, som tillhör domänfonden, bör föras över till jord

fonden medan Gudhems egendom i Skaraborgs län, som i avvaktan på 

eventuell försäljning till sambruksdelägarna redovisas på jordfonden. 

bör bli kvar på denna fond. Förslaget innebär vidare att medel för bygg

nads- och underhållsarbeten m. m. inte behöver anvisas under sär

skilt anslag och att medel till ersättning för upplåtelse ej heller behöver 
uppföras under anslaget Ersättning till domänverkets fond för viss upp
låten mark. överföringen medför inte f. n. något ökat :mslagsbehov för 

jord fonden. 

Jag vill i detta sammanhang redovisa ytterligare uppgifter rörande 
inriktningen och effekten av Jantbruksnämndernas inköps- och försälj
ningsverksamhet. Rationaliseringsreserven uppgick vid slutet av budget

året 1970/71 till sammanlagt 19 700 ha åker och 124 500 ha skogs
mark. Under budgetåret 1970/71 inköpte nämnderna 10 370 ha åker 

och 43 230 ha skogsmark. Av förvärven under första halvåret 1971 

låg 87 O/o av åkerarealen och 58 O/o av skogsmarken i de egentliga 
jordbruksbygderna. Av försäljningarna under samma tid låg 86 0;0 av 

åkerarealen och 64 O/o av skogsmarken i dessa jordbruksbygder. 

I följande tabell anges hur summan av köpeskillingarna (124 milj. 
kr.) för de brukningsenheter, som lantbruksnämnderna förvärvade un

der budgetåret 1970/71, procentuellt fördelar sig på olika storlcks

grupper. 
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Åker, ha Skog, ha 

-25 26-50 51-100 101-200 201- Summa 

-2 6 5 5 3 4 23 
3- 5 4 3 3 1 0 11 
6-JO 9 4 4 1 1 19 

11-20 16 5 3 1 25 
21-30 6 2 1 0 9 
31-50 1 2 I 2 1 7 
51- 1 1 1 3 6 

Summa 43 22 18 8 9 100 

Effekten av lantbruksnämndernas försäljningar av jordfondsfastighe· 
ter belyses i följande sammanställning, där antalet brukningsenheter, 

som under budgetåret 1970/71 fått tillskottsmark, har fördelats på åker

areal före tillköp. För varje storleksgrupp anges medelarealen åker 
och skogsmark före resp. efter tillköp. 

Storleksgrupper efter 
åkerareal före till· 
köp, ha 

-2 
3- 5 
6-10 

11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31--40 
41-50 
51-

Summa 

Antal bruk- Medelareal, ha 
ningsenheter -------------

Åker Skogsmark 

före efter före efter 
till- till- till- till-
köp köp köp köp 

119 1 2 142 176 
131 4 6 85 I 16 
336 8 11 87 119 
239 13 18 77 J02 
209 18 24 84 111 
178 23 28 94 111 

91 28 35 75 J02 
129 35 42 69 82 
84 45 52 82 97 

111 85 93 152 167 

1627 21 26 92 117 

I detta sammanhang bör också verkningarna av 1965 års jord

förvärvslag redovisas. Av följande sammanställning framgår omfatt
ningen av de lagfarter, som beviljats för jordbruksfastigheter under 
tiden den 1 juli 1965-den 30 juni 1971. 
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Enligt lagen prövade förvärv (exkl. över
låtelser 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 
Lantbruksnärnndernas överlåtelser 

Antal 

20 586 
2 327 

325 

40412 
230 
129 

5 041 
6102 

Areal 
åker, 
ha 

175 300 
27700 

2 700 

412 900 
2800 
2200 

36 900 
31 700 

162 

Areal 
skogsmark, 
ha 

388 400 
198 800 
14800 

1 371 600 
55 500 
52 100 

151 000 
137 200 

Beträffande juridiska personers förvärv har 74 sådana gjorts av 

företag, som bedriver förädling eller distribution av jordbruksproduk
tcr, 848 av företag som bedriver förädling av skogsprodukter, 818 av 
exploateringsföretag och 587 av andra företag. Av de förvärv som 
skogsförädlingsföretagen gjort har förvärvsegendomen i 437 fall legat 
i skogsbruksbygd eller i skogsbruksdominerad mellanbygd, medan egen
domen i 183 fall legat i jordbruksbetonad mellanbygd och i 134 fall 
i 0111råde, som hiinförs till jordbruksbygd. I 676 fall har skogsföräd
lingsföretagens förvärv inneburit en utvidgning av tidigare innehav i 
området. Av de fysiska personernas förvärv har 11491 gjorts av 
yrkesverksamma jordbrukare. 6 154 förvärv har avsett ej bestående 
brukningsenhetcr. Beträffande förvärv, som undantas lagens prövning, 
har ca 35 000 sådana ägt rum i form av släktförvärv omfattande en 
areal av ca 356 000 ha åker och 1 198 000 ha skogsmark. I 2 792 fall 
har kommuner stått som förvärvare. 

Erfarenheten av den hittillsvarande tillämpningen av lagen har inte 
föranlett lantbruksstyrelsen avge förslag till några ändringar av denna. 

Departementschefen 

Av stor vikt för jordbrukets strukturrationalisering är lantbruks
närnndernas inköps- och försäljningsverksamhet, som sker med anlitan
de av jordfonden. Fonden har för budgetåret 1971/72 tillförts ett for
mellt belopp av 1 000 kr. och uppgår till 277 milj. kr. 

Enligt beslut av 1967 års riksdag tillfördes fonden 10 milj. kr. för 
inlösen av sådana ofullständiga jordbruk som ej behövs för rationali
seringsändamål. Medlen redovisas på en särskild delfond. Under budget
året 1970/71 har inkomsterna på delfonden överstigit utgifterna med 
172 330 kr. Vid utgången av budgetåret var ca 500 000 kr. av medlen 

på delfonden disponerade för sitt ändamål. Lantbruksstyrelscn anser att 
detta ändamål kan tillgodoses utan att särskilda medel reserveras härför. 
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Medlen på delfonden bör därför få utnyttjas även för övriga med jord
fonden avsedda ändamål. Jag biträder detta förslag. 

Med stöd av bemyndigande av 1968 års riksdag har Kungl. Maj:t 
medgivit att ytterligare 10 milj._ kr. av jordfondsmedlen får disponeras 

för inlösen av sådana ofullständiga jordbruk som ej behövs för rationa
liseringsändamål. Kungl. Maj:t beslutar om dispositionen av dessa 
medel. 

Jag beräknar att odisponerade medel och de medel som flyter in vid 

fastighetsförsäljningar rn. 111. skall räcka till för inköpsvcrksamheten un
der budgetåret 1972/73. Anslaget bör därför föras upp med oförändrat 
1 000 kr. 

Jag har ingenting att erinra mot lantbruksstyrelsens förslag beträffan
de redovisningen av de fastigheter som ägs av kronan och upplåts till 
sambruksföreningar. Förslaget innebär bl. a. att investeringar på dessa 
fastigheter skall redovisas på jordfonden medan driftsinkomster och 
driftsutgifter redovisas under förslagsanslaget Bidrag till jordbrukets 
rationalisering, m. m. Förslagsanslaget Ersättning till domänverkets fond 
för viss upplåten mark liksom investeringsanslaget Byggnadsarbeten 
m. m. vid vissa till sambruksföreningar upplåtna kronoegendomar be
höver med hänsyn härtill inte längre föras upp på riksstaten. 

Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att 

1) bemyndiga Kungl. Maj:t att disponera de medel som enligt 
beslut av 1967 års riksdag är avsedda för inlösen av sådana 
ofullständiga jordbruk som ej behövs för rationaliserings
ändamål även för övriga med jordfonden avsedda ändamål 

2) godkänna vad jag i det föregående förordat om att de fastig

heter som ägs av kronan och upplåts till sambruksföreningar 
skall redovisas på jordfonden 

3) till Jon/fonden för budgetåret 1972/73 anvisa ett invcsterings
anslag av 1 000 kr. 

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets 
övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen. 

Ur protokollet: 

Britta Gyllensten 



Prop.1971: 1 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 

Register 

Sid. 

1 Översikt 

DRIFTBUDGETEN 

A. Jordbruksdepartementet m. m. 
12 Jordbruksdepartementet 
13 Lantbruksrepresentanter 
13 Kommitteer m. m. 
14 Extra utgifter 

B. Jordbrukets rationalisering m. m. 
15 Lantbruksstyrelsen 
18 Lantbruksnämnderna 
20 Kursverksamhet för jordbrukets rationalisering m. m. 
21 Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m. 
22 Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering m. m. 
22 Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti 
25 Bidrag till särskilda rationaliseringsåtgärder i Norrland, 

m.m. 
28 Odlings- och byggnadshjälp åt innehavare av vissa krono-

lägenheter m. m. 
28 Befrämjande av husdjursaveln m. m. 
30 Statens hingstdepå och stuteri 
31 Särskilt stöd åt biskötsel och växtodling 
32 Bidrag till Svensk matpotatiskontroll 
32 Restitution av bensinskatt till trädgårdsnäringen 
33 Rådgivningsverksamhet för rennäringens främjande 
34 Kompensation för bensinskatt till rennäringen 

C. Jordbruksprisreglering 
35 Statens jordbruksnämnd 
36 Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden 
37 Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område 
38 Kostnader för beredskapslagring av livsmedel och foder-

medel m. m. 
40 Stöd till jordbruket i norra Sverige 
40 Särskilt övergångsbidrag åt jordbrukare, m. m. 
41 Bidrag till bokföringsverksamheten inom jordbruket 
41 Bidrag till permanent skördeskadeskydd 
42 Administration av permanent skördeskadeskydd m. m. 

D. Skogsbruk 
44 Skogsstyrelsen 
46 Bidrag till skogsvårdsstyrelserna 
49 Bidrag till skogsförbättringar 
51 Vägbyggnader på skogar i enskild ägo 
53 Åtgärder för ökad skogsproduktion i Norrland m. m. 
54 Kursverksamhet för skogsbrukets rationalisering m. m. 

E. Fiske 
56 Fiskeristyrelsen 

1 Beräknat belopp 
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6 460000 
713 000 

7 800 000 
330 000 

15 303 000 

14 794 000 
90 101 000 

3 600 000 
114000 000 

150 000 
1000000 

12 000 000 

1200000 
1000000 
1729000 

96 000 
110 000 
500 000 
300000 
200000 

140 780 000 

9 509 000 
865 000 

101000000 

36 066 000 
66 000 000 
8 100 000 
l 218 000 

30 000 000 
13 013 000 

265 771000 

7 634 000 
38 124 000 
8 000 000 

15 000 000 
10 100 000 

1466000 

80 324000 

6 736 000 
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Sid. 

57 Fiskeriintendenter m. m. 
58 Främjande i allmänhet av fiskerinäringen 
59 Kursverksamhet på fiskets område 
60 Bidrag till fiskehamnar m. m. 
62 lsbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen 
62 Restitution av bensinskatt till fiskerinäringen 
63 Särskilt omställningsstöd till fiskare 
66 Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske 
67 Kostnader för fiskeutredningar i vattenmål m. m. 
67 Ersättning till strandägare för mistad fiskerätt m. m. 
68 Fiskeriundersökningsfartyg 
68 Bidrag till fiskare med anledning av avlysning av fiskevatten 

F. Service och kontroll 

70 Statens livsmedelsverk 
71 Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid kontroll-

slakterier 
72 Statens veterinärmedicinska anstalt 
74 Anskaffande av viss laboratorieutrustning m. m. 
75 Veterinärstaten 
76 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m. m. 
76 Bidrag till djursjukvård i vissa fall 
77 Veterinärinrättningen i Skara 

Statens centrala frökontrollanstalt: 
78 Förvaltningskostnader 
79 Utrustning 
80 Statens växtskyddsanstalt 
81 Bekämpande av växtsjukdomar 
81 Statens lantbrukskemiska laboratorium 
83 Statens maskinprovningar 
84 Statens växtsortnämnd 

G. Utbildning och forskning 

Lantbrukshögskolan: 
86 Förvaltningskostnader 
89 Driftkostnader 
89 Bokinköp m. m. 
90 Försöksverksamheten 
91 Lantbruksdriften vid försöksstationerna m. m. 

Veterinärhögskolan: 
91 Förvaltningskostnader 
93 Driftkostnader 
94 Bokinköp m. m. 
94 Försöksverksamhet 
95 Lantbruksdriften vid försöksgården 

Skogshögskolan: 
95 Förvaltningskostnader 
97 Driftkostnader 
98 Bokinköp m. m. 
99 Inredning och utrustning av lokaler vid jordbrukets högskolor 

m.m. 
l 05 Ersättningar till sakkunniga i befordringsärenden, m. m. 
105 Jordbruksforskning 
106 Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning 
106 Bidrag till Sveriges utsädesförening 
107 Bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växtförädling 
108 Skoglig forskning 
109 Stöd till kollektiv forskning rörande skogsträdsförädling och 

skogsgödsling m. m. 
110 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 

1 Beräknat belopp 
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1 025 000 
265 000 
285 000 

2000 000 
20 000 

1 151 000 
3 000 000 

1 000 
1 000 

1000000 
6 000 000 

1 000 

21485000 

18 443 000 

8 058 000 
13 881 000 

50000 
17 612 000 
3 000 000 

600 000 
723 000 

9 363 000 
60 000 

7 441 000 
150 000 

3 820 000 
2 618 000 

104 000 

85 923 000 

39 642 000 
9 744 000 

662 000 
20 970 000 

1 000 

15 576 000 
6 883 000 

151 000 
315 000 

I 000 

15 304000 
11 880 000 

163 000 

6 500 000 
230 000 

8 000 000 
l 185 000 
5 692 000 

255 000 
1 3 165 000 

1 152 000 
270 000 
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Sid. 

Alnarpsinstitutel: 
11 1 Förvaltningskostnader 
112 Materielm.m. 
113 Statens skogsmästarskola 
114 Reseunderstöd för studier m. m. 
114 Bidrag till viss ungdomsverksamhet 

H. Miljövård m. m. 

166 

3 178 000 
350 000 

1489000 
39 000 

500 000 

153 297 000 

115 Statens naturvårdsverk 21 210 000 
124 Koncessionsnämnden för miljöskydd 1 430 000 
125 Miljövårdsinformation 1 650 000 
126 Rikskampanj mot nedskräpning 500 000 
127 Ersättningar vid bildande av naturreservat m. m. 9 000 000 
129 Vård av naturvårdsområden m. m. 8 100 000 

Stöd till idrotten: 
13 7 Organisationsstöd m. m. 50 900 000 
138 Anläggningsstöd m. m. 23 600 000 
140 Miljövårdsforskning 13 620 000 
142 Stöd till kollektiv forskning på vatten- och luftvårdsområdet '1200000 
.142 Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m. 134 000 000 
144 Bidrag till miljövårdande åtgärder inom industrin m. m. 50 000 000 
146 Ersättning för vissa skador av rovdjur, m. m. 960 000 

316170 000 
I. Diverse 

148 Servitutsnämnder, m. m. 
148 Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m. 
149 Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 
150 Ersättning för förvaltningen av vissa lånefonder 
150 Ersättningar för vissa besiktningar och syneförrättningar 

273 000 
1 001) 

3 492 000 
21 000 
5 000 

3 792 000 

Summa för driftbudgeten 1 082 845 000 

KAPIT ALBUDGETEN 

Statens affärsverksfonder 

Domiinverket 
152 Markförvärv för naturvårdsändamål, m. m. 4 000 000 
153 Byggnadsarbeten m. m. vid vissa för lantbrukshögskolans för-

söksverksamhet disponerade jordbruksegendomar 95 000 

4 095 000 

Statens allmänna fastighetsfond 
153 Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor m. m. 25 000 000 

Statens utlåningsfonder 
156 Fiskerilånefonden 2 000 000 
156 Lånefonden till främjande av beredning och avsättning av fisk 

m. m. 700 000 
157 Statens fiskredskapslånefond 200 000 
157 Skogsväglånefonden 

Fonden för förlag till statsverket 

158 Inlösen av inhemskt oljeväxtfrö 

Diverse kapitalfonder 

2 900 000 

I 58 Jordfonden 1 000 

Summa för kapitalbudgeten 31 996 000 

Totalt för jordbruksdepartementet 1114 841 000 
1 Beräknat belopp 

MARCUS BOKTR. STHLH 1972 710511 
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Han delsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Handelsdepartementets verksamhetsområde omfattar förutom han

dclspolitik bl. a. exportfrämjande åtgärder, pris-, konkurrens- och kon

sumentfrågor, ekonomiskt försvar samt patent- och registreringsfrågor. 

Krigsmaterielinspektionen inom departementet kontrollerar tillverk

ning och utförsel av krigsmateriel. Under departementet hör de stats

ägda företagen Svenska penninglotteriet aktiebolag och Aktiebolaget 

Tipstjänst. 
Departementets budget föreslås öka med 18 milj. kr. till 221,6 milj. 

kr. 

Handelspolitiska frågor 

Den internationella ekonomiska utvecklingen under det gångna året 

har starkt understrukit det nära samband som råder mellan monetära 

och handelspolitiska frågor. Länder med betalningsbalansproblem har 
sökt lösa dessa genom handelspolitiska skyddsåtg~irder, bl. a. importav

gifter, som påverkar handeln med andra länder. Dessa frågor har stått 

i centrum för de internationella handelspolitiska diskussionerna. 
Vid möte i Washington i december förra året iriom den s. k. tio-grup

pen beslutade de deltagande länderna om nya pariteter för sina valutor .. 
En lösning av de kortsiktiga problemen beträffande det inteniationella 
valutasystemet har därmed uppnåtts. Frågan om· det internationella be

talningssystemets utformning på lång sikt kvarstår emellertid att lösa. 
Inom ramen för tio-gruppens överenskommelse i valutafrågorna åtog 

sig USA att avskaffa den importavgift som landet införde i augusti i fjol. 

I anslutning till dessa överenskommelser har förhandlingar inletts mel

lan bl. a. USA och den Europeiska ekonomiska gemenskapen i syfte att 

söka lösa vissa aktuella problem i parternas handel med varandra. Enig

het synes föreligga mellan industriländerna att överläggningar om de 

långsiktiga problemen i den internationella handeln bör kunna i1iledas 
efter det att de aktuella handelspolitiska frågorna fått sin lösning. 

De förhandlingar i syfte att få till stånd en stor västeuropeisk mark

nad, som inletts mellan å ena sidan de Europeiska gemenskaperna och [t 

den andra de länder som ansökt om medlemskap samt övriga EFTA-län-

Riksdagen 1972.1 sam/. Nr 1. Bilaga 12 
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der, har fortsatt under det gångna året. Förhandlingarna för alla EFT A
länderna beräknas vara slutförda under första halvåret 1972. 

Sverige införde den 1 ·januari 1972 särskilda tullpreferenser för u
länderna. Förberedelserna för genomförandet av FN :s strategi för det 
andra utvecklingså_rtiondet pågår i olika internationell_a organisationer. 

Europeiska gemenskaperna (EEC, CECA, Euratom) 

Sveriges överläggningar med de Europeiska gemenskaperna inleddes 

med ett första möte på ministernivå i Bryssel den 10 november 1970. I 

den svenska regeringsdeklaration, som lämnades vid detta möte, fram
hölls att Sverige eftersträvar att delta i utvidgningen av de Europeiska 
gemenskaperna genom omfattande, nära och varaktiga förbindelser 
med dem under hänsynstagande till neutralitetspolitiken. I regeringens 
deklaration lämnades frågan om formen för Sveriges anknytning till ge

menskaperna öppen. Vid mötet enades man om att inleda utredande 
samtal för att genom ömsesidigt utbyte av sakliga informationer skapa 
ett mera preciserat underlag för själva förhandlingarna. Kommissionen 
fick i uppdrag att företräda gemenskaperna vid dessa samtal och 
skulle efter överläggningarnas slut sammanfatta sina slutsatser i en 
rapport till ministerrådet. De utredande samtalen ägde rum under tiden 

december 1970-mars 1971. Kommissionen lämnade den 17 juni 1971 
en rapport till ministerrådet om dessa. 

Vid sammanträde med utrikesnämnden den 18 mars 1971 redogjorde 
regeringen för motiven och bakgrunden till sin slutsats att ett svenskt 

medlemskap i gemenskapen inte kunde förenas med önskemålet om att 
föra en fast neutralitetspolitik. Regeringen konstaterade att en svensk 
medverkan i det utrikespolitiska samarbetet mellan EEC:s medlems
fänder som utformats på grundval av den s. k. Davignon-rapporten inte 
kunde förenas med den svenska neutralitetspolitiken. Detta gäller även 
deltagandet i en ekonomisk och monetär union som på betydelsefulla 
områden innebär ett uppgivande av nationell beslutanderätt. 

Inför ministerrådets behandling av kommissionens förslag överlämna
de den svenska regeringen den 6 september 1971 ett memorandum till 

de Europeiska gemenskaperna, i vilket man redogör för den svenska 
synen på hur ett samarbete mellan Sverige och gemenskaperna skulle 
kunna utformas på vissa centrala områden. 

Under hösten har EEC:s ministerråd med utgångspunkt i kommissio
nens förslag diskuterat mandatet för förhandlingarna med bl. a. Sverige. 
Vid sitt möte den 29 november gav rådet kommissionen i uppdrag att 
inleda förhandlingar med icke-kandidatländerna. Kommissionen kom
mer att i förhandlingarna ledas av vissa riktlinjer, som EEC:s minister
råd kommer att slutligt fastställa i början av år 1972. öppningen av 
förhandlingarna mellan Sverige och kommissionen ägde rum i Bryssel 
den 4 december. 
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Handelsdepartementet gav i juni ut en redogörelse för EEC-samar
betets utveckling under år 1970, som utarbetats inom kommerskolle
gium. Vidare har publicerats tre mera översiktliga, halvårsvisa rapporter 
över utvecklingen inom EEC, vilka utarbetats av den svenska delega
tionen i Bryssel. Ytterligare en sådan rapport, som avser andra halv

året 1971, beräknas kunna ges ut i början av år 1972. 
En studie av Sveriges utrikeshandel under 1960-talet mot bakgrund 

av marknadsbildningarna i Europa och en studie av EEC:s handels-· 
politik - båda utförda inom kommerskollegium - gavs ut i början 

av år 1971. översättningar av de s. k. Davignon- och Wernerrapporterna 
samt av resolutionen om den ekonomiska och monetära unionen har 
också publicerats. 

En redovisning av konsekvenserna för Sveriges del av att anta EEC:s 
regler på olika sakområden publicerades i september 1971. I oktober 
gav handelsdepartementet ut en pocket-bok, i vilken EEC-problemen 
presenterats i kortare form. 

Handelsdepartementet publicerar sedan i mars 1971 en tidskrift, Ak
tuellt i handelspolitiken, som hittills utkommit en gång i månaden. Av
sikten med denna är att i översiktlig form redovisa det handelspolitiska 
dagsläget för en större krets av opinionsbildare och opinionsförmed

lare. 

Europeiska friha11delssammanslutni11gen (EFT A) 

Det gångna årets ministermöten inom EFTA ägde rum i Reykjavik 
den 13 och 14 maj samt i Geneve den 4 och 5 november. Vid båda mö
tena diskuterade ministrarna utsikterna för den bredare europeiska 
integration, som alltid utgjort EFTA:s huvudmålsättning. Frågan om 
EFT A-frihandelns bevarande stod också i centrum för ministrarnas in
tresse. De bekräftade ånyo sitt starka intresse att, som en viktig del av 
en utvidgad europeisk gemenskap, bevara den frihandel, som redan upp
nåtts mellan EFT A-Iänderna. 

Vid ministermötet i Geneve noterade ministrarna, att de flesta kandi
datländernas medlemskapsförhandlingar hade i stort sett slutförts, och 
att man kunde vänta sig att medlemskapsfördragen kunde underteck
nas mot slutet av år 1971. Utsikterna till avtal om förbindelserna mel
lan gemenskaperna och de övriga EFT A-länderna hade också förbätt
rats avsevärt. Ministrarna hoppades att förhandlingar med detta syfte 
skulle inledas snart och föras så snabbt som möjligt. 

Storbritannien har underrättat om sin avsikt att den 31 december 
1971 tillkännage sitt utträde ur EFT A, vilket skulle träda i kraft den 
31 december 1972. Med anledning härav har man inom EFTA kommit 

överens om att ge Danmark och Norge möjlighet till kortare uppsäg
ningstid än den föreskrivna om tolv månader. Dessa länder har näm
ligen inte ansett sig förrän under år 1972 kunna tillkännage sin avsikt att 
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Jämna organisationen men har ändå uttryckt önskemål att frånträda 

konventionen vid samma tidpunkt som Storbritannien. 
Ministrarna uttryckte vid Gcncvc-mötet sin oro för att de valutapoli

tiska och handelspolitiska åtgärder som vidtagits av bctalningsbalansskäl 

kunde undergräva de framsteg som gjorts mot en minskning av hindren 

i världshandeln. Man hoppades därför att snara lösningar skulle kunna 

uppnås på det valutapolitiska området och att de införda handelsre

striktionerna skulle avlägsnas så snart som möjligt. 

Inom EFTA arbetar man intensivt med att finna användbara lösning

ar på de praktiska problemen i samband med bevarandet av frihandeln 

inom organisationen. För detta ändamål har speciellt studerats pro
blemen kring ursprungsregler, konkurrensregler samt jordbruks- och 

fiskefrågor. 
Utvecklingen av det interna EFTA-arbetct har fortsatt. Arbetet med 

att avskaffa sådana icke-tariffära handelshinder, som orsakas av tving

ande tekniska och administrativa föreskrifter, fortsätter. överenskom

melser om ömsesidigt godkännande av provningsresultat för jordbruks
maskiner och traktorer samt gasapparatur väntas snart träda i kraft. 

Även arbetet på en överenskommelse rörande kontroll och märkning 

av ädelmetallvaror är långt framskridet. översynen av EFTA:s ur

sprungsregler har under året färdigställts. 

Handeln med jordbruksvaror har varit föremål för sedvanlig översyn. 
Under år 1970 enades ministrarna om att överväga praktiska möjligheter 

för att ytterligare förbättra förutsättningarna för den interna EFT A

handeln med dessa produkter. I maj 1971 nåddes enighet om att med
Jcmsstatcrna på unilateral basis skulle ge förmånsbehandling för ett an
tal ytterligare jordbruksvaror i handeln mellan EFT A-länderna. 

Jugoslavien har deltagit med observatörer på ett antal möten på ex

pertnivå. 

Nordiskt samarbete 

Den 1 juli 1971 upprättades ett nordiskt ministerråd med uppgift att 
svara för samordningen av nordiska samarbetsfrågor. Möten med mi

nisterrådet har hittills ägt rum i Helsingfors den 8 september, i Abo 

den 27-28 oktober och i Stockholm den 3 december 1971. 
Ministerrådet har beslutat att tillsätta ett nordiskt ämbetsmannaut

skott för ekonomiska samarbetsfrågor.samt att inleda ett utredningsarbet~ 

som syftar till konkreta förslag för att vidareutveckla det nordiska eko

nomiska samarbetet. Utskottet har till uppgift bl. a. att ta initiativ och 

lägga fram förslag till åtgärder för att vidmakthålla och utveckla det 

nordiska ekonomiska samarbetet på olika områden under hänsynsta

gande till de förpliktelser som kan följa av andra internationella åta

ganden. Ministerrådet har vidare beslutat att ägna särskild uppmärk

samhet åt miljövård, narkotikaproblem, transportfrågor och industri

politik. 
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FN:s konferens för handel och utveckling (VNCT AD) 

UNCT AD:s arbete på handels- och utvecklingsområdct har under det 
gångna året främst ägnats åt förberedelserna för den tredje världshan
delskonferensen, vilken kommer att äga rum i Santiago de Chile under 
april-maj 1972. UNCT AD:s styrelse antog i september 1971 en om
fattande dagordning för konferensen. En särskild arbetsgrupp med del
tagande från närmast berörda departement och myndigheter samordnar 
sedan våren 1971 förberedelsearbetet på svensk sida. Liksom vid tidi
gare konferenser äger också samråd rum mellan de. nordiska länderna 

och inom OECD. 
En proposition om införande av särskilda tullförmåner (s. k. tullpre

ferenser) för u-länderna har under det gångna året förelagts riksdagen. 

De särskilda tullförmånerna trädde i kraft den 1 januari 1972. M otsya
rande förmåner har införts i de flesta andra industriländer. 

Inom råvaruområdet har frågan om diversifiering av utvccklingslän

dernas produktion och export kommit allt mer i förgrunden. Utform
ningen av UNCTAD:s arbetsprogram på detta område har kunnat ske 
på basis av bl. a. svenska förslag. Enligt programmet skall UNCTAD:s 

generalsekreterare under år 1972 lägga fram förslag till åtgärder på 

specifika råvarusektorer. 
Sverige deltar från hösten 1971 i konsultationer inom UNCT AD, som 

syftar till att utröna förutsättningarna för att få till stånd ett avtal för 

stabilisering av kakaopriserna. 

Andra intemationella organisationer 

Inom GATT har arbetet fortsatt med att klarlägga förutsättningarna 
för att ytterligare frigöra världshandeln. Särskild uppmärksamhet ägnas 
handeln med u-länderna, tullsituationen efter Kennedyronden, ickcta
riffära handclshindcr och handeln med jordbruksvaror. 

Under året har diskuterats möjligheterna att på nytt göra en samlad 
attack för att minska hindren för en ökad världshandel. Vid ett infor
mellt möte på hög nivå i GATT i april 1971 föreslogs från svensk sida 
att förberedelse.r för en ny omgång skulle påbörjas och att en handels
politisk grupp skulle tillsättas för detta ändamål. Det svenska förslaget 
utgjorde grunden för ingående diskussion vid GATT-sessionen i no
vember och förslaget fick därvid stöd av flertalet medlemsländer. Enig
het kunde dock inte nås vid detta möte. 

Särskilda arbetsgrupper i GATT har granskat de handelspolitiska 
åtgärder som vidtagits av vissa länder som. befunnit sig i betalnings

balanssvårighcter. 
Sverige har genom unilaterala bidrag fortsatt att öka stödet för 

GATT:s och UNCT AD:s gemensamma centrum för handelsinforma
tion (ITC). 

Rumänien har under året anslutit sig till GATT. Diskussionerna om 
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Ungerns tillträde har fortsatt. Möjligheterna att öka öst-västhandeln 
undersöks bl. a. inom ramen för FN :s ekonomiska kommission för 
Europa (ECE). Som ett led häri har ECE bl. a. på svenskt initiativ 
beslutat att under år 1972 ordna ett seminarium i marknadsföringsfrå
gor. 

Mot bakgrunden av den internationella utvecklingen på handelns 
område har Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
(OECD) beslutat tillsätta en arbetsgrupp på hög nivå med uppdrag att 
genomföra en ingående studie av världshandeln och därmed samman
hängande problem. Arbetsgruppen, i vilken Sverige ingår, har påbörjat 
sitt arbete under hösten. 

Bilaterala awal 

Sverige har fortfarande bilaterala handelsöverenskommelser, huvud

sakligen med de östeuropeiska staterna. Under år 1971 fördes förhand
lingar med Polen, Tjeckoslovakien, Ungern och Sovjetunionen inom 
ramen för sådana avtal. Gällande långtidsavtal med Tjeckoslovakien 
och Ungern förlängdes med ett år. 

De ettårsöverenskommelser som träffats med Hongkong, Sydkorea 
och Portugal om begränsning av exporten till Sverige av vissa trikå- och 
konfektionsvaror har i samtliga fall förnyats. Detta gäller också överens

kommelsen med Portugal om en exportbegränsning av vissa tekopro
dukter från Macao. Tidigare begränsningar i importen från Formosa har 
kvarstått oförändrade. Däremot har under året vissa lättnader genom
förts inom ramen för licensförfarandet för import av vissa tekovaror 
från Jugoslavien. 

För ett stort antal varor upphävdes under året kravet på importlicens 
vid införsel från Japan. Med Japan ingicks i november en överenskom
melse om inrättande av en blandad kommission för ekonomi och 
handel. 

Krigsmaterielkontroll 

Krigsmaterielinspektionens kontroll av tillverkningen av krigsmate

teriel i landet omfattade vid årsskiftet 1971/1972 116 icke statliga till
verkare. Tillverkningsvärdet var år 1970 l 099 milj. kr. Värdena har de 
senaste åren visat en svagt nedåtgående tendens. 

Vid inspektionen har ca 1 350 utförselärenden behandlats under år 
1971. Ett 30-tal förhandsundersökningar om ifrågasatt utförsel av krigs
materiel har lett till att framställning om utförsellicens ej ingivits. Be
viljade utförseltillstånd under år 1971 avser utförsel till ett värde av ca 
540 milj. kr. I beloppet ingår 255 milj. kr. som avser utförsel under fem 

år till Finland av flygmatericl. Medelvärdet av krigsmaterielexporten 
under perioden 1966-1970 var 177 milj. kr. per år. 
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Kungl. Maj :t beredde år 1971 riksdagen tillfälle att avge yttrande 

över riktlinjer för krigsmaterielexport. Riksdagen godkände de förordade 

riktlinjerna (prop. 1971: 146, UU 21, rskr 343). 

Penninglotteri och fotbollstippning 

De båda statliga företagen Svenska penninglotteriet aktiebolag och 

Aktiebolaget Tipstjänst ökade sin omsättning under år 1971. 

Penninglotteriets intäkter av lottförsäljningen ökade i förhållande till 

år 1970 med 12 0;0 till 428 milj. kr. (383) 1 Omsättningsökningen be

rodde främst på att det under år 1970 påbörjade försöket med en ny 

lotteriform med förenklat dragningsförfarande, s. k. nummerlotterier, 

fortsatte och utökades under år 1971. Sex nummerlotterier anordnades 

mot två under år l 970 och 3,0 milj. (1,2) lotter såldes. I det lotteri där 

dragning sker varje månad, såldes 16,9 milj. (l 6,7) lotter. Liksom 

under tidigare år anordnades ett särskilt lotteri för kulturella ändamål. 

I detta lotteri såldes 214 109 (236 802) lotter. Av bruttoomsättningen 

beräknas 21.1 milj. kr. (187) tillfalla statsverket. Härav utgöres 29 milj. 

kr. (27) av lotterivinstskatt. 

Omsättningen hos Tipstjänst uppgick under verksamhetsåret 1/7 1970 

-30/6 197 l till 492 milj. kr. (384). Till statsverket inlcvererades 253 

milj. kr. (190) därav 49 milj. kr. (37) i form av Iotterivinstskatt och 61 

milj. kr. (48) i form av radskatt. Omsättningsökningen uppgick sålunda 

till 33 O/o. Under tiden l/7 1971-31/12 1971 har omsättningen fortsatt 

att öka och uppgick till sammanlagt 271 milj. kr., motsvarande en ökning 

av 33 O/o jämfört med samma tidsperiod år 1970. 

Exportfrämjande åtgärder 

I november 1969 tillsattes exportfrämjandeutredningen med uppgift 
att utreda frågor om exportfrämjande verksamhet. I januari 1971 ut
ökades uppdraget till att även omfatta frågan om statens stöd till de 
svenska utlandshandelskamrarna. Utredningen har under året framlagt 

ett preliminärt förslag om ny basorganisation för den exportfrämjande 
verksamheten. De exportfrämjande åtgärderna kommer att behandlas i 
en särskild proposition till vårriksdagen. Ifrågavarande anslag tas i av
vaktan härpå upp med oförändrade belopp. 

För det statliga stödet till textil- och konfektionsindustrierna samt 

den manuellt arbetande glasindustrin är uppgjort ett fyraårigt (för den 

manuellt arbetande glåsindustrin treårigt) stimulansprogram, vilket även 

innefattar vissa utbildningsåtgärder. Utöver detta programenliga stöd 

har riksdagen under innevarande budgetår beviljat 2,5 milj. kr. för 

exportfrämjande ändamål till textil- och konfektionsindustrierna samt 

den manuellt arbetande glasindustrin. För nästa budgetår beräknas en 

ökning med 2,5 milj. kr. till 7,2 milj. kr. för detta ändamål. 

1 Siffror inom parentes gäller närmast föregående verksamhetsår. 
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Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor 

Enligt förordnanden som meddelats av Kungl. Maj:t och godkänts 

av riksdagen har 2-9 §§ allmänna prisregleringslagen ägt tillämpning 
under tiden den 28 augusti 1970-den 31 december 1971. Med stöd av 
lagen heslutade sålunda Kungl. Maj:t den 28 augusti 1970 om prisstopp 

för viktigare livsmedel (SFS 1970: 512). Den 9 oktober 1970 beslutade 
Kungl. Maj:t om allmänt prisstopp (SFS 1970: 552). Under år 1971 har 
prisstoppets tillämpningsområde begränsats i olika omgångar (SFS 197 l: 
18, 187, 682, 757 och 1033). 

Utvecklingen av konsumentpriserna visade under år 1971 relativt 

måttliga stegringar. Efter höjningen av mervärdeskatten vid årsskiftet 
låg konsumentprisindex i stort sett stilla under det första halvåret, vilket 
visar att prisstoppet haft avsedd effekt. De under året avtalade höj
ningarna av jordbrukspriser och löner tilläts i viss utsträckning slå ige
nom i prisbildningcn. Under tiden oktober 1970-novemher 1971 steg 
konsumentprisindex med knappt 3 O/o, om man bortser från effekten av 
höjningen av mcrvärdeskatten. 

Tillämpningen av bestämmelserna om prisstopp har ankommit på sta
tens pris- och kartellnämnd. Sedan prisstoppet upphörde den 31 decem
ber 1971 upprätthåller nämnden enligt särskilt uppdrag av Kungl. Maj :t 
en utvidgad och intensifierad prisövervakning. 

Del under senare år ökade reformarbetet på det konsumentpolitiska 
området fortsätter. Det är inriktat på att stärka konsumenternas ställning 
i förhållande till produktions- och distributionsföretagen, bl. a. genom ett 
vidgat konsumentskydd, och på att genom effektivare konsumentupp
lysning hjälpa hushållen att bättre utnyttja sina rernrser. 

Den 1 januari 1971 trädde lagen (1970: 412) om otillbörlig marknads
föring i kraft. Med stöd av denna lag kan reklam- och andra marknads
föringsåtgärder förbjudas, om de bedöms vara otillbörliga mot konsu
menter eller näringsidkare. Lagen ( 1970: 112) om förbud mot otillbör
liga avtalsvillkor trädde i kraft den 1 juli l 971. För tillämpningen av 
nu nämnda lagar svarar marknadsrådet och konsumentombudsmannen. 
En förstärkning av konsumentombudsmannens kansli föreslås. 

Konsumentutredningen har i maj 1971 avlämnat betänkandet (SOU 
1971: 37) Konsumentpolitik - riktlinjer och organisation. I betänkan
det föreslås bl. a. en omorganisation som innebär att ett centralt kon
sumentverk inrättas. I samband dänned upphör enligt förslaget statens 

konsumentråd, statens institut för konsumentfrågor och varudeklara
tionsnämnden. Förslaget kommer att behandlas i särskild proposition. 

Konsumentutredningen har vidare lagt fram ett betänkande (SOU 
1971: 86) Bilen och konsumenten, som f. n. remisshehandlas. 

Affärstidslagen har i överensstämmelse med förslag av affärstidskom

mitten i betänkandet (SOU 1971: 33) Fri affärstid upphört att gälla vid 
utgången av år 1971. Det innebär, att detaljhandeln får möjlighet att 



Prop. 1972: 1 Bilaga 12 Handclsdcpartementct 9 

anpassa öppethållandetiderna till konsumcntenias behov. En nämnd har 

tillsatts med uppgift att undersöka följderna av affärstidsregleringens slo

pande för de handelsanställda samt för pris- och strukturutvccklingcn 

inom handeln. 

Vissa andra frågor på inrikeshandelns område utreds f. n. Sålunda be

handlas glesbygdernas försörjning med kommersiell service av glcsbygds

utrcdningen, som inom kort kommer att lägga fram ett delbetänkande 

i ämnet. Även butiksctableringsutredningcn väntas lägga fram ·ett be

tänkande under första halvåret 1972. De mera övergripande frågorna 

om struktur och service i handeln behandlas av distributionsutredningen. 

OECD:s råd beslöt i november 1969 att inrätta en kommitte för 

konsumentpolitiska frågor. Inom kommitten har bildats en arbetsgrupp 

för jämförande varuprovning och en arbetsgrupp för varudeklarationer. 

Rapporter från arbetsgrupperna har avgivits hösten 1971. En jämföran

de översikt av konsumentpolitiken i medlemsländerna håller på att ut

arbetas. Resultatet av arbetet skall redovisas före den 31 juli 1972. Rå

det skall därefter besluta om kommitten skall bli permanent. 

För verksamheten inom pris-, konkurrens- och konsumentområdet 

föreslås en anslagshöjning med 1 931 000 kr. De anslag, vilka berörs av 

konsumentutredningens förslag, har i avvaktan på särskild proposition 

förts upp med oförändrade belopp. 

Ekonomiskt försvar 

överstyrelsen för ekonomiskt försvar har sedan år 1969 på Kungl. 

Maj:ts uppdrag bedrivit s. k. miljöstudier. En första redovisning av 

resultatet av dessa studier, som skall bedrivas fortlöpande, lämnades i 

juni 1971. Departementschefen har den 10 september 1971 uppdragit åt 

överstyrelsen att senast den 1 juli 1972 redovisa en komplettering av 

plancringsundcrlaget bl. a. med synpunkter på krav med hänsyn till ut

hållighet och försörjningsstandard. 

överstyrelsen påbörjade budgetåret 1970/71 på Kungl. Maj :ts upp

drag en förstudie rörande långsiktsplanering inom det ekonomiska för

svaret. En rapport om resultatet av förstudien har redovisats i december 

1971. 
Under budgetåret 1971/72 har tillkallats särskilda sakkunniga för att 

utreda olika metoder för att upprätthålla en tillfredsställande beredsbp 

inom varuområden som har väsentlig betydelse för försörjningen. För

slag rörande försörjningsberedskapcn för teko-varor och skodon vän

tas bli förelagda 1972 års riksdag. 

Patent- och registrcringsfrågor 

Sverige deltar i det internationella samarbete som på patent-, varu

märkes- och mönsterområdet pågår inom världsorganisationen för den 

intellektuella äganderätten (WIPO), Europarådet och EEC. Ar 1970 
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godkändes samarbetsavtalet Patent Cooperation Treaty, den s. k. PCT
planen, som innebär en minskad belastning på nyhetsgranskande pa

tentverk. Planen beräknas för Sveriges del få praktisk effekt tidigast 
mot slutet av 1970-talet. Sverige deltar i överläggningar med EEC och 
andra inbjudna länder om att upprätta ett gemensamt patentverk för 
behandling av patentansökningar med Internationella granskningsinsti
tutet i Haag som central granskningsorganisation. Inom Europarådet har 
Sverige deltagit vid utarbetandet av ett nytt klassificeringssystem för 

patent. Patentpolicykommitten utreder de problem som för det svenska 
patentverkets vidkommande· aktualiseras av PCT-planen och av det 
system som utarbetas vid överläggningar med EEC-länderna. På 

svenskt initiativ har inom WIPO påbörjats en utredning om möjlighe
terna att genom en internationell patentkonvention främja överföringen 
av ny teknik till utvecklingsländerna. Frågan om en revision av Madrid
övercnskommelsen om internationell registrering av varumärken kommer 

att tas upp på programmet för en konferens i Wien år 1973. 
Det inom patent- och registrcringsverket pågående rationaliserings

och utvecklingsarbetet, främst beträffande patent- och bolagsärenden 
samt den centrala administrationen, fortsätter. En ny långsiktsplan har 
utarbetats, som omspänner verksamheten under 1970-talet och som 
skall ligga till grund för de femåriga verksamhetsplaner som redovisas 
i verkets anslagsframställningar. Inom verket pågår vidare försök med 
fördjupad förvaltningsdemokrati. För verket föreslås en anslagsökning 

med ca 5,5 milj. kr. Anslaget redovisas för riksdagen i programtermer. 

Sammanfattning 

Förändringarna inom handelsdepartementets verksamhetsområde i 
förhållande till riksstaten för budgetåret 1971/72 framgår av följande 
sammanställning. 

Anvisat Förslag Föränd-
1971/72 1972/73 ring 

DRIFI'BUDGETEN 
A. Handelsdepartementet m. m. 6,8 7,7 + 0,9 
B. Främjande av utrikeshandeln m. m. 27,8 30,6 + 2,8 
C. Kommerskollegium m. m. 11,l 13,4 + 2,3 
D. Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor 25,4 27,3 + 1,9 
E. Patent- och registreringsverket m. m. 34,0 40,0 + 6,0 
F. Ekonomiskt försvar 74,6 81, [ + 6,5 

Summa för driftbudgeten 179,7 200,1 + 20,4 

KAPITALBUDGETEN 
V. Fonden för låneunderstöd 18,5 16,0 2,5 
IX. Diverse kapitalfonder 5,4 5,5 + O,l 

Summa för kapitalbudgeten 23,9 21,S 2,4 

Totalt för handelsdepartementet 203,6 221,6 + 18,0 
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Utdrag av protokollet över handelsärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen 

i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972. 

Niirvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena 
WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, 
HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODH
NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, 
CARLSSON, FELDT. 

Chefen för handelsdepartementct, statsrådet Feldt, anmäler de frågor 
som gäller utgifterna för budgetåret 1972/73 inom handelsdepartemen
tets verksamhetsområde och anför. 

D RIFTBUDGETEN Tionde huvudtiteln 

A. HANDELSDEPARTEMENTET M. M. 

A .1. Handclsdepartementct 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 

4 416 936 
4 546 000 
5 235 000 

Reseersättningar (även för utrikes resor) 
Expenser 

1971/72 

42 
27 
69 

4114000 
9000 

82000 
341 000 

4546 000 

Beräknad änd
ring 1972/73 

+ 

+ 

1 
of. 

1 

+ 459000 
2000 

+ 7000 
+ 221 000 

+ 689000 
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Kungl. Maj:t har med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1965: 
65 s. 19, SU 1965: 105, rskr 1965: 295) beslutat inrätta en personlig 
tjänst som kansliråd i Cr 1 i handelsdepartementet. Tjänsten har in
rättats på enheten för utrikeshandel. 

Med hänsyn till ökade arbetsuppgifter inom departementets rlitts
sekretariatet bör anslaget räknas upp med 100 000 kr. för ytterligare 
expertis. I övrigt ökar medelsbehovet under anslaget med 589 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
5 235 000 kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

alt till Handelsdepartemellfet för budgetåret 1972/73 anvisa ett 
förslagsanslag av 5 235 000 kr. 

A 2. Kommittccr m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

l 671383 

1900000 
2 020 000 

Reservation 417 615 

För nlista budgetår räknar jag med att kostnaderna för kommitteverk
samheten kommer att stiga med 120 000 kr. Anslaget bör därför räknas 

upp med detta belopp. Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riks

dagen 
att till Kommitteer 111. m. för budgetåret 1972173 anvisa ett re

servationsanslag av 2 020 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

144 088 
50 000 

125 000 

Reservation 56 538 

Anslaget bör för nästa budgetår ökas med 75 000 kr. Jag hemställer 
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till I::xtra utgifter för budgetåret 1972/73 anvisa ett reserva

tionsanslag av 125 000 kr. 

A 4. Krigsmaterielinspektionen 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

152 687 

167 000 
177 000 

Krigsmaterielinspektionen inom handelsdepartementet utövar kontroll 
över tillverkningen av krigsmateriel och handlägger ärenden rörande 
tillstånd till export av sådan materiel. Inspektionens personal utgörs av 
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krigsmaterielinspektören och två biträden. 
Kostnaderna för kontrollmyndighetens organisation och verksamhet 

skall bestridas genom avgifter från tillverkare av krigsmateriel. 

1971/72 Beräknad änd-
ring 1972/73 

Anslag 
Lönekostnader 153 500 + 5 500 
Sjukvård 1 000 of. 
Reseersättningar 3 500 + 500 
Lokalkostnader 3 000 + 3 000 
Expenser 6000 + 1 000 

167 000 + 10000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 

att till Krigsmaterielinspektionen för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett förslagsanslag av 177 000 kr. 

A 5. Kostnader för nordiskt samarbete 

1972/73 Förslag . 1.00 000 

Från reservationsanslaget Administrationskostnader för nordiskt eko

nomiskt samarbete, som för innevarande budgetår är upptaget med 

I 00 000 kr. har hittills betalats huvudsakligen utgifter för svenskt del

tagande i nordiska ministerkommitten för ekonomiskt samarbete och 

nordiska ekonomiska samarbetsutskottet. Verksamheten i dessa organ 
har numera upphört. 

Den 1 juli 1971 inrättades ett nordiskt ministerråd med uppgift att 
svara för samordningen av nordiska samarbetsfrågor. Ministerrådet har 
beslutat tillsätta ett särskilt ämbetsmannautskott med uppgift att biträda 
rådet i dess arbete med frågor som rör nordiskt ekonomiskt samarbete. 

Utgifterna för bl. a. administration, resor, traktamenten, arvoden och 

representation med anledning av Sveriges deltagande i samarbetet inom 
ramen för nordiska ministerrådet och nordiska ekonomiska ämbets

mannautskottet samt för deltagande i andra forme.r av nordiskt sam
arbete, bl. a. i nordiska kommitten för konsumentfrågor, bör i fortsätt

ningen bestridas från ett nytt anslag, som bör vara förslagsanslag. Jag 

beräknar för nlista budgetår medelsbehovet till 100 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Kostnader för nordiskt samarbete fö: budgetåret 1972/73 

anvisa ett förslagsanslag av lOO 000 kr. 
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8. FRÄMJANDE AV UTRIKESHANDELN M. M. 

B 1. Handelssekreterare. B 2. Kollegiet för Sverige-information i utlandet: 

Förvaltningskostnader. B 3. Kollegiet för Sverige-information i utlandet: 
Exportfrämjande m. m. B 4. Exportrådet för den mindre industrin. B 5. 
Svenska handelskammare i utlandet m. m. 

För innevarande budgetår har till Handelssekreterare anvisats ett re

servationsanslag av 7 970 000 kr., till Kollegiet för Sverige-information 
i utlandet ett förslagsanslag av I 217 000 kr. samt till Främjande av ut
rikeshandeln m. m. ett reservationsanslag av 8 017 000 kr. 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande tillkallades den 21 novem

ber 1969 sakkunniga för att utreda den exportfrämjande verksamheten. 
Uppdraget utökades den 14 januari 1971 att även omfatta frågan om 
statens stöd till de svenska utlandshandelskamrarna. Utredningen har 

den 28 juni 1971 avgett yttrande (Os H 1971: 2) rörande statens stöd till 
de svenska handelskamrarna i utlandet, vari föreslås bl. a. omorganisa
tion av basorganen. I avvaktan på att beredningen av dessa frågor slut

förs föreslår jag att berörda anslag med ny anslagsindclning förs upp 
med oförändrade belopp. 

Under åberopande av det anförda hemställer jag att Kungl. Maj:t 
föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 
J 972/73 beräkna 

1. till Handelssekreterare ett reservationsanslag av 7 970 000 kr.; 
2. till Kollegiet för Sverige-information i utlandet: Förvaltnings

kostnader ett förslagsanslag av l 217 000 kr.; 
3. till Kollegiet för Sverige-information i utlandet: Exportfräm

jande m. m. ett reservationsanslag av 5 243 000 kr.; 
4. till Exportrådet för den mindre industrin ett rcservationsanslag 

av 855 000 kr.; 
5. till Svenska liandelskammare i 111/a11det m. m. ett reservations

anslag av 1 919 000 kr. 

B 6. Svenska turisttrafikförbundet 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 

1972/73 Förslag 

4 600 000 
5 254 000 

5 400 000 

Svenska turisttrafikf örbzmdet 

Turisttrafikförbundet skall enligt sina stadgar - fastställda av Kungl. 

Maj:t i december 1948 och senare delvis ändrade med Kungl. Maj:ts 
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godkännande - främja resandet från utlandet till och inom Sverige och 
i detta syfte driva upplysningsverksamhet samt verka för utveckling av 
l.andets turistväsen. 

Förbundet har som aktiva medlemmar landsting, kommuner, för
eningar och företag samt som passiva medlemmar enskilda personer. 
Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse och ett råd. Styrelsen 

består av 13 ledamöter och 12 suppleanter, av vilka Kungl. Maj:t ut
ser sju resp. sex. Bland de sju ledamöterna utser Kungl. Maj:t en att 
vara ordförande. övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen utses av 
rådet, som i sin tur utses av medlemmarna. 

Arbetet inom förbundet utförs i nära samarbete mellan dess huvud

kontor i Stockholm och de elva egna eller gemensamma nordiska turist
kontoren i utlandet. 

För att skapa ökade förutsättningar för förbundet att ta på sig ytter
ligare marknadsföringsuppgifter både utomlands och inom landet har 
förbundet undan för undan byggt upp sin organisation efter marknads
mässiga principer. 

Huvudkontoret i Stockholm är sålunda organiserat i tre avdelningar: 

marknadsavdelningen (utrikessektion, inrikessektion, informationssek
tion), kansliavdelningen (ekonomi och personal> och utvecklingsavdel
ningen (utredning och statistik). 

För att främja resandet från utlandet till Sverige koncentrerar för

bundet numera sitt arbete till turistkampanjer och tänderaktioner, som 
samordnas med turistnäringens marknadsföring. Kampanjerna har fi
nansierats till lika delar med bidrag från turistnäringen m. fl. och med 
statsbidrag från kollegiet för Sverige-information i utlandet. 

Förbundet har med hjälp av dessa medel kunnat samordna turist
marknadsföringen i framför allt Danmark, Finland, Storbritannien och 
Förbundsrepubliken Tyskland. Kampanjer i dessa länder har gett utslag 
i ett allmänt ökat intresse hos researrangörer och allmänhet för Sverige 
som turistland. 

För att främja resandet inom Sverige och verka för utvecklingen av 
landets turistväsen har förbundet i samverkan med turistnäringens egna 
intressenter för andra året i följd genomfört en inrikeskampanj "Sve
rige Nu". Syftet har varit att åstadkomma en grundläggande invente
ring av Sveriges samlade turistresurser och med utgångspunkt därifrån 
medverka till en effektiviserad marknadsföring och produktutveckling. 
Ett väsentligt ökat intresse hos den svenska publiken för Sverige som 
rese- och turistland har åstadkommits genom kampanjerna. 

Genom denna uppbyggnad av huvudkontoret och arbetsinriktning 

anser förbundet att en rimlig anpassning skett till de arbetsmässiga krav 
som den nya och mer marknadsmässiga inriktningen ställer på förbun

det. 
Den utländska turistströmmen till Sverige och övriga Skandinavien 
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har visat en stadigt accelererande ökningstakt under de senaste fyra åren. 
Under år 1970 låg antalet besökare från utomnordiska Hinder hela 13 

procent över 1969 års nivå. 

Antalet ankomster till Sverige under år 1970 har av STTF för de vik

tigare utomnordiska avnämarländerna beräknats som följer. 

Förbundsrepubliken Tyskland 
USA 
Storbritannien 
Nederländerna 
Frankrike 
Italien 
Schweiz 
Österrike 
Japan 
Övriga 

S:a icke-nmdiska besök 

1 000-tal 
besök 

600 
265 
175 
128 

90 
65 
67 
40 
45 

275 

1 750 

Ökn./minskn. 
i 0.' 

10 

+ 9,9 
+ 6,3 
+ 14,6 
+ 12,4 
+ 12,3 
+ 15,7 
+ 19,I 
+ 54,0 

+ 12,9 

Utvecklingen av direkttrafiken till Sverige från icke-nordiska länder 

indikerar vilken betydelse turistanpassade transportmöjligheter har för 

turismens utveckling. Som exempel kan nämnas direkttrafiken från 

Storbritannien år 1970: me<l båt + 18, 7 O/u, med flyg - 1,6 O/o; från 

Förbundsrepubliken Tyskland: med båt + 10,9 0;0, med flyg - 3,0 O/o; 
från Nederländerna: med båt + 37,5 °/o, med flyg - 3,7 O/o. Totalt 
kom 449 000 icke-skandinaver i direkttrafik till Sverige, varav 256 000 
( + 12 O/o) med bät och 193 000 (- 2,2 O/o) med flyg. 

Strömmen från de nordiska grannländerna kan uppskattas till ca 3_.:.4 

milj. besök, som på grund av passfrihet ej registreras. När det gäller sjö
trafiken till Sverige framstår en uppgång på 44 Ufo i båtresandet från 
Finland såsom särskilt anmärkningsvärd. Det är ännu oklart, hur denna 
uppgång fön.lelar sig på svenska och finländska resenärer. Sammanfatt
ningsvis kan konstateras att de starka ökningarna av resandeströmmar

na torde vara ett bevis för turismens breddning till nya turistgrupper. 

Hittills tillgängliga statistiska uppgifter tyder på att den utländska 

turistströmmen till Sverige och Skandinavien under det första halvåret 

1971 försatt att öka i samma snabba takt som år 1970. Mot en upp

gång av den icke-nordiska trafiken till det nordiska passkontrollområdct 

under år 1970 på ca 13 O/o står en uppgång under tiden januari-maj 

1971 på niirmare 12 O/o. Direkttrafiken till Sverige, som utgör en 

mindre del (ca 1/5) av samtliga Sverige-besök, steg under de första sex 

månaderna 1971 i ännu hastigare takt - med ca 26 O/o för hela år 

1970. Detta antyder att Sverige skulle ha fått en ökad andel av den 

utomnordiska strömmen norröver. Det går dock inte att därav dra 

några slutsatser beträffande den egentliga turisttrafiken hit, vilken ju i 
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hög grad koncentrerar sig till tiden juli-augusti. Intress_ant är dock den · 
kraftiga uppgången i direkttrafiken från Frankrike, som för juni 1971 
innebär en fördubbling jämfört med juni 1970. 

I det föregående har konstaterats att över 1,7 milj. besökare från 
utomnordiska länder kom till Sverige under år 1970. Trafiken från Sveri
ge till utlandet var ungefär lika stor; Enligt statens invandrarverk reste 
under år 1970 1 718 000 svenskar till icke-nordiska länder. Även detta 
innebär en uppgång, dock endast med 5,6 O/o. Det har sitt intresse att 
konstatera att ökningstaktcn för den utgående svenska trafiken har 
sjunkit väsentligt under den senaste treårsperioden, från över 16 O/o år 

1968 till 5,6 O/o år 1970. 
Det svenska utlandsresandet under första halvåret 1971 är ännu svårt 

att få grepp om. Invandrarverkets uppgifter tyder på en kraftig uppgång 
(21-28 0;0). Även flygchartctstatistiken anger en klar uppgång för 

tiden januari-juni (ca 14 O/o). För den del av den utgående trafi
ken, som utgör turistresor, kan man konstatera en fortgående säsong

utjämning - särskilt i chartcrresorna. Svenskarna förlägger i allt högre 
grad sina semestrar till utlandet till vår- och höstmånaderna, medan 
sommarresandet tenderar att minska. 

Under den senaste fyraårsperioden har förbundet på ett mera mark
nadsinriktat sätt ansett sig böra ta på sig uppgiften att söka samordna 
turistnäringens marknadsansträngningar på vissa marknader. Som en 

följd därav har förbundets operativa resurser målmedvetet koncentrerats 
till några få marknader, där ett praktiskt samarbete med olika kommer
siella turistintressenter bedömts vara möjligt. Organisatoriskt har för
bundet dragit konsekvenserna av sin marknadsinriktade verksamhet ge
nom att inrätta en marknadsavdelning. 

Förbundets styrelse har ställt upp som mål för förbundets nuvarande 
verksamhet: att söka samordna och intensifiera marknadsföringen utom
lands av Sverige som turistland, så att det utländska resandet till Sverige 
om möjligt håller jämna steg med svenskarnas turistresor till utlandet; 
att söka medverka till att svens_k turism. organiseras och utvecklas på ett. 
sådant sätt, att resor i Sverige för svenska folket blir ett verkligt alterna
tiv till utländska resor; samt att söka medverka till insamling, bearbet
ning och redovisning av statistik och annat faktamaterial, belysarn:J.e 
turismens och fritidsresandets struktur och utveckling,. soin kan tjäna 

som underlag för statliga, kommunala och privata åtgärder inom turist
och fritidssektorn. 

I anslaget för budgetåret 1971/72 är inräknat 1S4 000 kr. för turist~ 
propaganda i USA samt 300 000 kr. för "Sverige Nu"-kampånjen. För 
"Sverige Nu" har dessutom anvisats 100 000. kr.· från. handels- och sjö~ · 
fartsfonden. 

Förbundet anser det vara angeläget att fortsätta "Sverige Nu"-kam

panjen under ett fjärde år och hemställer för detta ändamål om ett bi-

2 Riksdagen 1972.1 saml. Nr 1. Bilaga 12 
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drag på 440 000 kr. Vidare hemställer förbundet om ett bidrag på 

5 409 000 kr. för övrig verksamhet. 

Departementschefen 

Svenska turisttrafikförbundets verksamhet inriktas numera på att 

medverka till en god marknadsföring av turistmål i Sverige. Den ut
ländska turismen till Sverige stimuleras av förbundets verksamhet vars 

tyngdpunkt ligger på marknaderna i Norden, Förbundsrepubliken Tysk

land, Storbritannien och Amerikas förenta stater. Turismen till Sverige 

från dessa länder ökar ständigt. 

Staten har kraftigt ökat sin insats i förbundet under senare år och 

bidrar nu med ca 95 O/o till förbundets finansiering. Förbundets insat

ser för marknadsföringen av turistmålen skiljer i princip inte mellan ut

ländska och inländska turister. För tredje året i rad avser förbundet att 

år 1972 driva en särskild kampanj "Sverige Nu" som inriktar sig på 

att uppmärksamma de möjligheter till semester inom Sverige som bör 

kunna utgöra alternativ till en del av svenskarnas utlandsrcsande. För 

fortsättningen av kampanjen under ett fjärde år beräknar jag ett bidrag 

från statens sida med 200 000 kr. Anslaget bör tas upp med 5,4 milj. kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Svenska turisttrafikförbundet för budgetåret 1972/73 an

visa ett anslag av 5 400 000 kr. 

B 7. Exportfrämjande åtgärder för textil- och konfektionsindustrierna 
samt den manuellt arbetande glasindustrin 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1607 000 
4 700 000 

7 200 000 

Från anslaget bestrids utgifter för exportfrämjande åtgärder i form av 

bl. a. bidrag till vissa tröskelkostnader (prop. 1970: 41, SU 61, BaU 23, 

rskr 165 och 188). Bestämmelser återfinns i särskilda av Kungl. Maj:t 

den 29 juni 1970 utfärdade föreskrifter. 

Kommerskollegium 

För exportfrämjande åtgärder för teko-industrierna och den manuellt 

arbetande glasindustrin bör för budgetåret 1972/73 anvisas 9 875 000 

kr. fördelade med 8 850 000 kr. på teko- och 1 025 000 kr. på· glasin

dustrierna. 
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Departementsc!zefen 

Medlen till exportfrämjande åtgärder för textil- och konfektionsindu~ 
strierna samt den manuellt arbetande glasindustrin ökades innevarande 
budgetår med 2,5 milj. kr. (prop. 1971: 140, bil. 8, FiU 47, rskr 293). 
För fortsatt stimulans åt dessa branschers exportansträngningar utöver 
tidigare av riksdagen godkänd plan beräknar jag även för nästa budget
år en ökning av anslaget med 2,5 milj. kr. Det torde få ankomma på 
Kungl. Maj:t att göra avvägning av medelsbchovet mellan teko-indu

strierna och g\asindustrin. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Exportfriimjande åtgärder för textil- och konfektionsin

dustrierna samt den manuellt arbetande g/asindustrin för bud
getåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 7 200 000 kr. 

B 8. Täckande av förluster på grund av garantier för lån till textil- och 
konfektionsindustrierna samt den manuellt arbetande glasindustrin 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

675 000 
750 000 

Från anslaget bestrids utgifter för att täcka förluster på grund av 
statsgarantier för lån till teko-industrierna och den manuellt arbetande 
glasindustrin (prop. 1970: 41, SU 61, BaU 23, rskr 165 och 188). 

Statsgaranti beviljas enligt särskilda av Kungl. Maj:t den 29 juni 
1970 meddelade föreskrifter. 

Kommersko/legium 

Ramen för statliga garantier för exportfrämjande åtgärder för teko
industrierna och den manuellt arbetande glasindustrin bör utökas med 
8,5 milj. kr., fördelade med 7,5 milj. kr. på teko-industrierna och 1 
milj. kr. för glasindustrin. 

Kollegiet hemställer att för att täcka förluster på grund av sådana 
garantier bör för budgetåret 1972/73 anvisas 750 000 kr. fördelade med 
600 000 kr. på teko-industrierna och 150 000 kr. på glasindustrin. 

Departementschefen 

Ramen för statliga garantier för lån till textil- och konfektionsin
dustrierna samt den manuellt arbetande glasindustrin bör för nästa 
budgetår planenligt utökas med 8,5 milj. kr. till 25,5 milj. kr. Vidare bör 

anslaget till förlusttäckning för nästa budgetår enligt pl~n tas upp med 

750 000 kr. 
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Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att 
1. medge att för budgetåret 1972/73 ramen för lån till textil- och 

konfektionsindustrierna samt den manuellt arbetande glas
industrin höjs till sammanlagt 25 500 000 kr. 

2. till Täckande av förluster på grund av garantier för lån till 
textil- och konfektionsindustrierna samt den manuellt arbe

tande glasindi,strin för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslags
anslag av 750 000 kr. 
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C. KOMMERSKOLLEGIUM M. M. 

C 1. Kommerskollegium 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

9 717 991 
9 609 000 

11589 000 

21 

Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet för inrikes- och 
utrikeshandeln, industri och bergshantering samt hantverk och slöjd. 
Verket är också chefsmyndighet för bergsstaten, sprängämnesinspek
tionen och elektriska inspektionen. 

Chef för kollegiet är en generaldirektör. Inom kollegiet finns en ut

rikes- och utredningsavdelning samt fyra byråer, näml.igen bergsbyrån, 
elektriska byrån, industribyrån och allmänna byrån. Utrikes- och ut
redningsavdelningen utreder och behandlar. frågor på framför allt ut
rikeshandelns och handelspolitikens områden. Bergsbyrån handlägger 
frågor rörande gruv- och järnhanteringen, allmänna energi- och bränsle
frågor samt frågor rörande utnyttjande av naturtillgångar på kontinen
talsockeln, elektriska byrån ärenden angående koncessioner, säkerhets
föreskrifter och tillsyn inom det elektriska området, installatörsbehörig
het, statsbidrag och lån för upprustning av elektriska starkströmsanlägg
ningar m. m. och industribyrån frågor som berör annan industri än 
gruv- och järnhanteringen, Iånegarantiärenden, glcsbygdsstödet, frågor 

om hantverk och slöjd, stödet till teko- och glasindustrierna samt ären
den som rör sprängämnesinspektionens verksamhet. Till allmänna by
råns uppgifter hör främst remissärenden om inrikeshandel och nä
ringar, ärenden rörande tillstånd för utlänning att deltaga i aktiebolags 
verksamhet respektive driva näring, fastställande av säkerheter enligt 
resegarantilagen, kollegiets och lokalstaternas administration samt all
miint samordnande verksamhet i juridiskt och administrativt hänseende. 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 28 juni 1968 tillkal
lades en särskild sakkunnig för att utreda kommerskollegiets arbets
uppgifter och organisation. Utredningen avlämnade i september 1971 be
tänkandet (SOU 1971: 69) Näringspolitiken - ny verksorganisation. 
Utredningen föreslår, som ett led i anpassningen till utvecklingen inom 
näringspolitiken, att verksamhetsgrenar med anknytning till industri

politiken, konkurrensövervakningen och handclspolitiken förs samman 
till en organisation av verkstyp - nya kommerskollegiet. 

Betänkandet har remisSbehandlats och övervägs nu inom berörda de
partement. 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Kommers- Dep. chefen 
kollegium 

Personal 
Handläggande personal 84 + 6 + 1 
Övrig personal 67 + 1 of. 

151 + 7 + 1 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 8 749 000 +2 252 000 + I 345 000 
Sjukvård 20 000 of. ' 5 000 ' Reseersättningar (även för 

utrikes resor) 92 000 + 97 000 + 58 000 
Lokalkostnader 308 000 + 402000 + 402 000 
Expenser 441 000 + 576 000 + 170 000 

Därav engångsutgifter (-) (378 000) (100000) 

9 610 000 +3327000 + 1980000 

Uppbördsmede/ 
Publikationer 1 000 

Nettoutgift 9 609 000 +3 327000 + 1980000 

Kommerskollegium 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 633 500 kr. 
2. Utrikes- och utredningsavdelningen bör förstärkas med två hand

läggare och tre biträden. Vidare bör fyra tjänster som byrådircktörer, 
förste byråsekreterare eller byråsekreterare föras upp på kollegiets per
sonalförteckning. Medel bör dessutom anvisas för ett göromålsförord
nande som kommerseråd ( + 634 300 kr.). 

3. Efter bemyndigande av riksdagen (prop. 1968: 98, 3LU 63, rskr 
333; SFS 1968: 555, 556) har Kungl. Maj:t beslutat att kommcrs
kollegium fr. o. m.- den 1 januari 1969 skall meddela tillstånd för ut
länning att driva näring. För dessa arbetsuppgifter och för handlägg
ningen av ärenden rörande tillstånd för utlänning att deltaga i aktiebo
lags verksamhet m. m. behövs en byrådirektör och en kansliskrivare 

( + 109 800 kr.). 
4. Allmänna byrån behöver förstärkas med en materialförvaltare i 

utbyte mot en expcditionsvakt i reglerad befordringsgång ( + 6 300 kr.). 
5. Bergsbyrån bör förstärkas med en byrådirektör för utredningar 

rörande statens gruvegendom m. m. ( + 78 300 kr.). 
6. Medel för arvode till konsulter bör anvisas med sammanlagt 

250 000 kr., därav för frågor i samband med oljeborrning på kontinen
talsockeln 100 000 kr., för utredningar om sten- och sandtäkt på kon

tinentalsockeln 50 000 kr., för inventering och värdering av statens 
gruvutmål 50 000 kr. samt för utredningar i samband med garantilåne

verksamheten 50 000 kr. 
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7. ökad verksamhet motiverar att anslagsposten ReseerslHtningar 
räknas upp med 87 800 kr. För nyanskaffning samt upprustning av 
möbler och kontorsmaskiner, för utbyggnad av telefonväxel och snabb
telefon samt för anskaffning av kartor behövs ett engångsanslag på 
378 000 kr. Anslagsposten Expenser bör därutöver räknas upp med 

149 000 kr. 

Departementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
1 1 589 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ytterligare en by
rådirektör på bergsbyrån (5) och ett göromålsförordnandc som kommcr
seråd (2). 

Jag hemställer att Kungl. Maj: t föreslår riksdagen 
att till Kommerskol!egium för budgetåret 1972/73 anvisa ett för

slagsanslag av 11 589 000 kr. 

C 2. Sprängiimnesinspektionen 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1067369 
1146 000 
1370000 

Sprängämnesinspckionen är statligt tillsynsorgan för ärenden om ex

plosiva och brandfarliga varor och därmed sammanhängande frågor. 
Kommcrskollcgium är chefsmyndighet för inspektionen. I fråga om 
handfäggningen av arbetarskyddsärenden är inspektionen underställd 
arbetarskyddsstyrelsen och sprängämnesinspektören är specialinspektör 
inom yrkesinspektionen. 

Inspektionen är under sprängämnesinspektörcn organiserad på två ci
vila avdelningar och en militär avdeln'ing. Den ena civila avdelningen 
handlägger ärenden rörande explosiva varor och brandfarliga gaser, 
den andra ärenden rörande brandfarliga vätskor. Dessutom finns ett 
för avdelningarna gemensamt kansli med skrivcentral och expedition. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Kommers- Dep.chefen 
kollegium 

Personal 
Handläggande personal 12 +1 + 1 
Övrig personal 5 +1 of. 

17 +2 +1 



Prop. 1972: 1 Bilaga 12 Handelsdepartementet 24 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Kommers·· Dep. chefen 
kollegium 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 958 000 + 236 400 + 191 000 
Sjukvård 2 000 + 1000 
Rcseersättningar (även för utrikes resor) 86000 + 16 600 + 16000 
Lokalkostnader 64 500 + 3 300 + 3 000 
Expenser 35 500 + 25 700 + 15 000 

Därav engångsutgifter (-) (9 500) (3 000) 

1146 000 + 282000 + 226 000 

Uppbördsmedel 
Försäljning av tekniska meddelanden 2000 2000 

Nettoutgift 1146 000 + 280 000 . + 224 000 

Kommers kollegium 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 136 000 kr. 
2. En tjänst som byrådircktör i A 28 bör inrättas för att avlasta 

chefen för den civila avdelningen för oljefrågor och andra brandfarliga 

vätskor ( + 91 800 kr.). 
3. En tjänst som kontorsbiträde/kontorist bör inrättas för förstärk

ning av det gemensamma kansliet ( + 33 200 kr.). 
4. Medel behövs för ersättning till konsulter, som utför undersök

ningar för typgodkännanden ( + 5 000 kr.). 
5. Ytterligare medel behövs under anslagspostcn Expenser till inköp· 

av kontorsmaskiner och laboratoricutrustning, till representation, vida
reutbildning av personalen, information och inköp av böcker till inspek
tionens specialbibliotek samt till produktion och distribution av tekniska 

bestämmelser ( + 16 000 kr.). 
6. De tekniska bestämmelser, som inspektionen utarbetar i anslutning 

till verksamheten med typgodkännanden, försäljs. Inkomsterna av för
säljningen bör redovisas över en särskild post i staten (- 2 000 kr.). 

Departementsclzef en 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
1 370 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ytterligare en 

byrådirektör. 
Jag hemställer att K~ngl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Sprängämnesinspektionen för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett förslagsanslag av 1 370 000 kr. 
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C 3. Bidrag till vissa internationella byråer m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

209 433 
347 ooo · 
357 000 

Från anslaget bestrids utgifter för Sveriges deltagande i vissa inter
nationella organ. För budgetåret 1972/73 torde under anslaget medel 
beräknas enligt följande. 

1. Internationella byrån i 
Paris för utställningar (jfr 
prop. 1947: 1 bil. 12 s. 156) 

2. Internationella byrån (WIPO/ 
BIRPI) i Geneve (jfr prop. 
1956:1 bil. 12 s. 161, 1963:1 
bil. 12 s. 152) 

3. Internationella rådgivande 
bomullskommitten (ICAC) 
(jfr prop. 1951 :47) 

4. Internationella studiegruppen 
för bly- och zinkfrågor (jfr 
prop. 1960:1 bil. 12 s. 284) 

5. Internationella kaffeorganisa
tionen (jfr prop. 1962:1 bil. 
12 s. 281) 

6. Internationella gummistudie
gruppen (jfr prop. 1966:1 
bil. 12 s. 168) 

7. Övrigt 

Departementschef en 

1971/72 

12 000 

125 000 

13 000 

9 000 

130 000 

8 000 
50000 

347 000 

1972/73 Ändring 

12000 of. 

125 000 of. 

14 000 + 1 000 

10 000 + 1 000 

137 000 + 7 000 

9 000 + 1 000 
50 000 of. 

357 000 +10 000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa internationella byråer m. m. för budget

året 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 357 000 kr. 

C 4. Kostnader för vissa nämnder m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

50 313 
30 000 
60 000 

Från anslaget bestrids utgifter för arvoden, expenser m. m. för 
granskningsnämnden för försvarsuppfinningar, olj_elagringsrådet och 
resegarantinämnden. Institutionernas medclsförbrukning budgetåret 
1972/73 har beräknats enligt följande. 
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1. Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar 
(jfr prop. 1971: 138) 

2. Oljelagringsrådet (jfr prop. 1957: 144 och 1968: 136) 
3. Resegarantinämnden (jfr prop. 1967: 106) 

Departementschef e11 

1971/72 

15 000 
4000 

11000 

30000 

26 

Ändring 
1972/73 

+ 11 000 
+ 2000 
+ 17 000 

+ 30 000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 
1\1 aj :t föreslår riksdagen 

att till Kostnader för vissa nämnder 111. m. för budgetåret 1972/73 

anvisa ett förslagsanslag av 60 000 kr. 
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D. PRIS-, KONKURRENS- OCH KONSUMENTFRÅGOR 

D 1. Marknadsrådet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

356 810 
612 000 

638 000 

Marknadsrådet handlägger ärenden enligt Jagen (1953: 603) om. mot
verkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet, la
gen (1970: 412) om otillbörlig marknadsföring och Jagen (1971: 112) om 
förbud mot otillbörliga avtalsvillkor. 

Marknadsrådet består av ordförande och vice ordförande samt åtta 
andra ledamöter, av vilka två är särskilda ledamöter, en för ärenden om 
konkurrensbegränsning och en för ärenden om otillbörlig marknadsfö
ring jämte ärenden om otillbörliga avtalsvillkor. Av övriga ledamöter 
företräder tre företagarintressen och tre konsument- och löntagarintres
sen. Hos rådet finns två sekreterare. 

1971/72 

Personal 
Handläggande personal 3 
Övrig personal 2 

5 

Anslag 
Lönekostnader 542 600 
Sjukvård 500 
Reseersättningar (även för 

utrikes resor) 29 000 
Lokalkostnader 19 700 
Expenser 20 200 

612 000 

111 arknadsrådet 

1. Löne- och pri.somräkning 29 200 kr. 

Beräknad ändring 1972/73 

Marknads
rådet 

of. 
of. 

of. 

+ 23 200 
+ 500 

+ 6 000 
+ 1 300 

of. 

+ 31000 

Dep.chefen 

of. 
of. 

of. 

+ 21 200 
+ 500 

+ 3 000 
+ I 300 

of. 

+ 26 000 

2. En tjänst som kontorsskrivare föreslås utbytt mot en assistent
tjänst ( +- 1 800 kr.). 

De parte1nentschef en 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Marknadsrådet för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslags
anslag av 638 000 kr. 
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D 2. Näringsfrihetsombudsmannen 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1189 839 
1401000 
1583 000 

Näringsfrihetsombudsmannen handhar uppgifter som tillkommer ho
nom enligt lagen (1953: 603) om motverkande i vissa fall av konkurrens
begränsning inom näringslivet (omtryckt 1970: 418). 

Näringsfrihetsombudsmannen biträds i sin tjänsteutövning närmast av 

en ställföreträdare samt två byråchefer. Verksamheten är uppdelad på 
fem rotlar, av vilka två förestås av byråcheferna och tre av avdelnings-

direktörer. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Näringsfrihets- Dep.-
ombudsmannen chefen 

Personal 
Handläggande personal . 15 +2 of. 
Övrig personal 5 of. of. 

20 +2 of. 

Anslag 
Lönekostnader 1 316 500 +288 500 +136000 
Sjukvård . 5 000 of . of. 
Reseersättningar (även för 

utrikes resor) 16 000 of. of. 
Lokalkostnader 45 000 + 48 000 + 44000 
Expenser 18 500 + 3 500 + 2 000 

1401 000 +340 000 +182000 

Niiringsfrilzetso1nbudsma1111en 

1. Löne- och prisomräkning 187 000 ·kr. 
2. En tjänst som avdelningsdirektör erfordras som chef för en sjätte 

arbetsrotel ( + 94 000 ~r.). 

3. En tjänst som förste byråsekreterare erfordras för att få möjlighet 

att befordra och därmed behålla kvalificerad personal ( + 58 000 kr.). 
4. Medel för representation ( + 1 000 kr.). 

Departenzentschefen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att till Näri11gsfrihetsombudsma11nen för budgetåret 1972/73 an

visa ett förslagsanslag av 1 583 000 kr. 
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D 3. Konsumentombudsmannen 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

633 909 
1 515 000 
1727000 

Konsumentombudsmannen handhar uppgifter som tillkommer honom 
enligt lagen (1970: 412) om otillbörlig marknadsföring och lagen (1971: · 
112) om förbud mot otillbörliga avtalsvillkor. 

Konsumentombudsmannen biträds i sin tjäns.teutövning närmast av 
en ställföreträdare. Inom myndigheten finns två enheter, en för mark
nadsföringsärenden och en för ärenden enligt lagen om otillbörliga av-
talsvillkor, samt ett gemensamt sekretariat. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Konsument- Dep.chefen 
ombuds-
mannen 

Personal 
Handläggande personal 13 +5 +1 
Övrig personal 7 +3 +1 

20 +s +2 
Anslag 
Lönekostnader 1305000 +584 000 +214 500 
Sjukvård 3 000 + 1 000 + 1 000 
Reseersättningar (även för 

utrikes resor) 26000 + 8 000 + 20_00 
Lokalkostnader 107 000 - is ooo - 25 000 
Expenser 74000 + 54000 + 19 500 

Därav engångsutgifter (2 000) (13 000) (4 000) 

1515 000 +622 000 +212000 

Konsumento111budsmani1en 

1. Löne- och prisornrlikning 119 000 kr. 
2. De för tillfällig personal samt experter och sakkunniga anvisade 

medlen behöver räknas upp med 385 000 kr; resp. 85 000 kr. 
( + 470 000 kr.). 

3. För vissa ändringar i den administrativa verksamheten behöver in
rättas en tjänst som byråsekreterare i utbyte' mot. en tjänst som förste 
byråassistent ( + 7 000 kr.). 

4. Till följd av nytillkommen personal, nya arbetsuppgifter och hit
tills oförutsedda utgifter behövs en uppräkning av de för omkostnader 
anvisade medlen ( + 26 000 kr.). 

Departementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen . beräknar jag anslaget till 
1 727 000 kr. Jag har därvid. beräknat medel för ytterligare en byrådi~ 
rektör och ett biträde. 
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Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Konsumentombudsmannen för budgetåret 1972/73 anvi

sa ett förslagsanslag av 1 727 000 kr. 

D 4. Statens pris- och kartellnämnd 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

11478 689 
9 410 000 

10 921000 

Statens pris- och kartellnämnd skall följa utvecklingen av och främja 
allmän kännedom om pris- och konkurrensförhållandena inom närings
livet med undantag för bank- och försäkringsväscndet. Nämnden för ett 
kartellregister och utför sådana utredningar som behövs vid konkurrens
begränsningslagens tillämpning samt för den löpande prisövervakningen 
och därmed sammanhängande struktur- och marknadsföringsfrågor. 
Nämnden är huvudorgan för den statliga konsumentupplysningen på 
prisområdet. 

Nämnden leds av en styrelse med 13 ledamöter, av vilka fem represen
terar företagarintressen och fem allmänna konsument- och löntagar
intressen. Inom nämnden finns under generaldirektören fyra utrednings
byråer, en statistisk byrå samt en upplysningssektion. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Nämnden Dep.chefcn 

Personal 
Handläggande personal 86 + 9 of. 
Övrig personal , 76 + 5 of. 

162 +14 of. 

Anslag 
Lönekostnader 7 619 000 +1838000 + 943 000 
Sjukvård 26000 of. of. 
Reseersättningar (även för 

utrikes resor) 125 000 + 14000 + 8 000 
Lokalkostnader 245 000 + 570 000 + 521 000 
Expenser 735 000 + 243 000 + 39 000 

Därav engångsutgifter (30 000) (91 000) (35 000) 
Allmän upplysningsverksamhet 660 000 of. of. 

9 410 000 +2665 000 +1511000 

Statens pris- och kartellnämnd 

1. Lönc- och prisomräkning 1514000 kr. 
2. För att kunna uppfylla gällande målsättningar har nämnden funnit 

erforderligt med en personalförstärkning om en avdelningsdirektör/ · 
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byrådirektör, sju byrådirektörer, en amanuens, tre assistenter samt två 
expeditionsvakter ( + 1 005 000 kr.). 

3. Upprustning av maskinbeståndet ( + 54 000 kr.). 
4. ökade kostnader för databehandling ( + 20 000 kr.). 
5. ökade kostnader för publikationsutgivning ( + 100 000 kr.). 
6. Bortfall av engångsanvisning för utgivande av Näringsfrihetsrådets 

beslut (- 30 000 kr.). 
7. överfört till delposten Ersättning för annat uppdrag från Publika

tionstryek (- 14 000 kr.). 
8. Besparing under Övriga expenser vid upprustning av maskinbe

ståndet (- 16 000 kr.). 
9. Kostnader till följd av ökat lokalinnehav ( + 32 000 kr.). 

Departementschef en 

I översikten har redogjorts för det prisstopp, som gällt under tiden 
den 28 augusti-den 31 december 1971. Några särskilda medel för 
nämndens verksamhet i samband med prisstoppct har inte beräknats 
för budgetåren 1970/71 och 1971/72. För det förstnämnda budgetåret 
har n~imndens anslag fått överskridas med 2,5 milj. kr. överskridande 
kommer att behövas även för budgetåret 1971/72. Den för handlägg
ningen av prisstoppsärenden särskilt avsedda personalstyrkan kommer 
successivt att minskas under första halvåret 1972. 

Kungl. Maj:t har uppdragit åt nämnden att efter prisstoppets upp
hörande med särskild uppmärksamhet övervaka utvecklingen av priser 
och marginaler inom produktion och handel. Framkommer tendenser 
till allvarlig prisstegring skall nämnden föreslå lämpliga åtgärder. Behövs 
på grund av Kungl. Maj:ts uppdrag en förstärkning av nämndens re
surser under budgetåret 197'2/73, torde överskridande av anslaget be
hövas även under detta budgetår. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens pris- och kartellnämnd för budgetåret 1972/73 
anvisa ett förslagsanslag av 10 921 000 kr. 

D 5. Statens institut för konsumentfrågor: Förvaltningskostnader 

D 6. Statens institut för konsumentfrågor: Undersökningar och upplys

ningsmateriel m. m. 
D 7. Statens konsumentråd 
D 8. V arudeklarationsnämnden 

För innevarande budgetår har till Statens institut för konsumentfrå
gor anvisats ett förslagsanslag av 6 736 000 kr. och ett reservationsan
slag av 374 000 kr., till Statens konsumentråd ett reservationsanslag av 
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4 394 000 kr. samt till Varudeklarationsnämnden ett anslag av 

1 milj. kr. 
Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande tillkallades den 30 juni 

1967 sakkunniga för utredning rörande riktlinjerna för den statliga kon
sumentupplysningen samt därmed sammanhängande forsknings- och un

dersökningsarbete. Utredningen har den 3 maj 1971 avlämnat betän
kandet (SOU 1971: 37) Konsumentpolitik - riktlinjer och organisation, 

vari bl. a. föreslås en omorganisation av den statliga verksamheten 

på området. I avvaktan på att beredningen av de frågor som samman

hänger med utredningens förslag slutföres föreslår jag att berörda anslag 

förs upp med oförändrade belopp. 

Under åberopande av det anförda hemställer jag att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1972/73 beräkna 
l. till Statens insti111t för konsumentfrågor: Förvaltningskostna

der ett förslagsanslag av 6 736 000 kr.; 

2. till Statens institut för konsumentfrågor: Undersökningar och 

upply.rni11gsmateriel m. m. ett reservationsanslag av 374 000 

kr.; 

3. till Statens komwnentråd ett reservationsanslag av 4 394 000 

kr.; 
4. till Varzuleklarationsnämnden ett anslag w 1 000 000 kr. 
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E. PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET M. M. 

Patent- och registreringsverket 

Patent- och registrcringsverket handlägger ärenden angående patent, 
varumärken, mönster, namn och aktiebolag. 

Chef för verket är en generaldirektör. Verket har en patentavdelning, 
en varumärkesbyrå, en mönsterscktion, en namnsektion, en bolagsbyrå, 

en besvärsavdelning, en administrativ byrå samt en planerings- och ut
vecklingscnhct. Patentavdelningen består av åtta byråer och ett patent
kansli. Chefen för patentavdelningen är generaldirektörens ställföreträ

dare. Chefen för varumärkesbyrån har tillsyn över mönster- och namn
sektionerna. I besvärsavdelningen, som arbetar på två avdelningar, prö
vas besvär angående patent, varumärken, mönster och namn. 

Vid verket fanns den 1 juli 1971 612 anställda av vilka 294 utgjorde 

handläggande personal. 

Patent- och registreringsverket tillhör de myndigheter som deltar i ut
rednings- och försöksverksamheten med programbudgetering inom stats
förvaltningen. Följande programindelning gäller tills vidare för patent
och registreringsverkct. 

1. Patentärenden. 
2. Teknisk information och dokumentation. 
3. Nyhetsgranskning m. m. 
4. Varumärkes- och mönsterärenden. 
S. Namnärenden. 
6. Bolagsärenden. 
Verket redovisar vidare två internprogram, Besvärsärenden och Cen

tral administration. 
Patent- och registreringsverkets verksamhet under programmen 1-6 

finansieras från ett förslagsanslag benämnt Patent- och registreringsver
ket. Programmet Nyhctsgranskning m. ro. redovisas förslagsvis över en 
anslagspost med ett formellt befopp på 1 000 kr. Under denna post re
dovisas kostnader och intäkter för verkets uppdragsverksamhet. An
slagsposten får i princip inte belastas. För att lösa tillfälliga eller säsong
mässiga likviditetsproblem för uppdragsverksamheten samt för att tills 

vidare tillgodose behov av rörelsekapital disponerar patent- och re
gistreringsverket en rörlig kredit i riksgäldskontoret på 100 000 kr. 

3 Riksdagen 1972.1 sam/. Nr 1. Bilaga 12 



Prop. 1972: 1 Bilaga 12 Handelsdcpartementet 

E 1. Patent- och rcgistreringsverket 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

31212 641 
32 479 000 
38 033 000 

Efterfrågan och produktion 

34 

Verket har under en följd av år kunnat notera en ständigt ökad efter
frågan på verkets tjänster. Under budgetåret 1970/71 har dock en ned
gång noterats vad gäller antalet inkomna patent- och varumärkesären
den. Verket räknar med en viss efterfrågeökning för dessa ärendetyper 
under budgetåret 1972/73. En markant ökning av antalet bolagsbild
ningsärendcn inträffade under slutet av budgetåret 1970/71 efter det att 
förslag till ny aktiebolagslag offentliggjorts. Även produktionen av 
avgjorda bolagsbildningsärenden översteg beräknade värden. 

Produktionen har i stort hållit takt med efterfrågan med undantag av 
patentbesvärsärenden och bolagsbyråns ärenden. Den tillfredsställande 
produktionen bör bl. a. ses som ett resultat av det intensiva rationali
seringsarbete som bedrivits inom verket. 

Omfattningen av det internationella samarbetet har redovisats i hu
vudtitelns inledande översikt. 

Långsiktsplan 

Patentverket har som ersättning för sin första långsiktsplan av år 1966 
utarbetat en ny reviderad plan. Planen omfattar verkets samtliga verk
samhetsområden och omspänner tiden fram till 1970-talets slut. För att 
få intressenternas synpunkter på planen har verket remitterat den till 
ett 30-tal myndigheter och organisationer. Intressenterna har i remiss
svaren lämnat synpunkter på verkets långsiktiga planering, men även 
framfört önskemål och förslag rörande verkets handlande i ett mer 
kortsiktigt perspektiv. Planen har överlag fått ett mycket positivt mot
tagande både vad gäller sakligt innehåll och planeringsmetodik. 

Planen innehåller avsnitt om den yttre och inre arbetsmiljön, den 
allmänna målsättningen och verkspolitiken under 1970-talet. Redovis
ningen av verkspolitiken omfattar insatser ·på det rättsliga området, 
internationellt samarbete, service, information, personal, produktion och 

lokaler. 

Finansieringsbudget 

I anslagsframställningen lämnas följande uppgifter om de inkomster 
verket uppbär i form av avgifter m. m. samt om kostnaderna. För bud
getåret 1972/73 har kostnaderna tagits upp med det belopp som begärs 
i anslagsframställningen. 
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Milj. kr. 

1970/71 1971/72 1972/73 
Utfall Beräknat Beräknat 

Inkomster 39,5 41,2 42,7 
Kostnader 31,2 36,l 40,6 
Inkomstöverskott 8,3 5,1 2,1 

Programsammanställning 

1 000-tal kr. 

1970/71 1971/72 1972/73 Beräknar 

Utfall Anslag PRV Dep.chefen 

Program 
1. Patentärenden 18 028 18 391 21 572 20486 
2. Teknisk information 

och dokumentation 3 250 4006 6 015 5 419 
3. Nyhetsgranskning m. m. 1 1 1 1 
4. Varumärkes- och 

mönsterärenden 2280 2 653 3 564 3 417 
5. Namnärenden 514 512 653 643 
6. Bolagsärenden 7 552 7 326 8 797 8 507 

Varav rationaliserings-
projekt (140) (580) (350) (230) 

Summa kostnader 31625 32889 40 602 38473 

Avgår intäkter under 
anslaget - 413 - 410 - 440 -- 440 

Summa anslag 31212 32479 40162 38033 

Prngrammet Patentärenden 

Programmet omfattar handläggning av ärenden angående patent på 

uppfinningar. 

Under den senaste tioårsperioden har antalet inkomna patentansök

ningar ökat med i medeltal ca 4 0;0 per år. Budgetåret 1967 /68 inkom 

J 6 900 ansökningar. För .budgetåret 1971/72 räknar verket med 17 300 

nya ansökningar. Antalet avgjorda patentansökningar per år har under 

samma period ökat från 17 400 till beräknade 18 300, vilket innebär en 

produktivitetsökning från 86 till 115 avgjorda ärenden per manår. Den

na ökade produktion har medgett en minskning i balansen av oavgjorda 

ansökningar från 61 500 för budgetåret 1967 /68 till beräknade 56 400 

för budgetåret 1971/72. Detta motsvarar f. n. en medelbehandlingstid för 

beviljade patent på drygt fyra år. 

Verket finner det angeläget att ytterligare minska behandlingstiden. 
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Antal ärenden 
Efterfrågan 
Produktion 
Kostnader (l 000-tal kr.) 

Motiv 

Utfall 

1970/71 

17 300 
19900 
18 028 

PRV Beräknat 

1971/72 

17 300 
18 300 
20096 
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1972/73 

17 500 
19 100 
21 572 

De två senaste budg~tåren har i stället för en beräknad uppgång i an

talet inkomna ansökningar skett en viss nedgång. Tendensen har varit 
densamma i praktiskt taget samtliga europeiska länder. Verket bedömer 
dock att en ökning med ca 2 O/o per är kommer att äga rum t. o. m. 
budgetåret 1973/74. Pris- och löneomräkning på befintliga resurser har 

beräknats till 2 232 000 kr. 
Verket begär 333 000 kr. för att möjliggöra fortsatt deltagande i det 

internationella samarbetet på patentområdet och tillgodogörande av re
sultatet därav. För fortsatt rationalisering yrkas sammanlagt 564 000 
kr. varav 230 000 kr. för slutförande av det projekt som avser admini

strativ databehandling av diarier för patentansökningar och patent. övrig 

rationalisering avser bl. a. kopiering av hänvisningar till äldre patent 

och litteratur. 
Granskningsmaterialcts tillväxt medför behov av fler hyllor m. m. 

För detta begär verket 100 000 kr. Verket anser att dess budgetförslag 
kan ge en årlig produktionsökning med 600 avgjorda ärenden jämfört 
med basförslaget. 

Ett belopp på 170 000 kr., som för innevarande budgetår anvisats för 
utgifter av engångsnatur, har räknats bort. 

Programmet Teknisk information och dokumentation 

Programmet avser verkets informations- och dokumcntationstjänst på 
patentområdet, vari ingår biblioteket samt publiceringsverksamhcten på 

patentområdet. 
Antalet mottagna och distribuerade utländska patentskrifter har ökat 

från 703 700 för budgetåret 1966/67 till beräknade 950 000 för budget
året 1971/72. Motsvarande siffror för framtagna patentskrifter m. m. är 
58 000 resp. 120 000. Verkets allmänna inriktning för informationsverk
samheten är att förbättra servicen till kunderna bl. a. genom utökad av

giftsbelagd service och ökade möjligheter till självbetjäning. 
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Utfall PRV Beräknat 

1970/71 1971/72 1972/73 

Antal ärenden' 
Mottagna och distribuerade 873 000 950000 1 000000 

uti. patentskrifter 
Framtagna patentskrifter m. m. 119 200 120000 120000 
Kostnader (1 000-tal kr.) 3 250 4648 6 015 

1 Avser endast två av flera prestationstyper inom biblioteket. 

Motiv 

Pris- och löneomräkningen på befintliga resurser har beräknats till 
745 000 kr. Den ökade publiceringen utomlands av patentskrifter och 
liknande, som skall ingå i det obligatoriska granskningsmatcrialet vid 
verket, medför ökade kostnader för hantering och förvaring. För att 
kunna möta denna volymökning begiir verket ytterligare 277 000 kr. 

Verket begär sammanlagt 368 000 kr. för en utökning och förbättring 
av informationsverksamheten. Detta innebär mikrofilmning av patent
skrifter och patentansökningar, fullständig klassning av ansökningarna 
samt publicering av veckoförteckningar över inkomna ansökningar. Ett 
belopp på 105 000 kr., som för innevarande budgetår anvisats för utgif
ter av engångsnatur, har räknats bort. 

Härutöver yrkar verket att de delar av programmet som avser pub.li

ceringsvcrksamhet behandlas enligt principerna för uppdragsverksamhet. 

Programmet Nyhetsgranskning m. m. 

Programmet omfattar dels nyhetsgranskning av uppfinningar utan 
samband med patentansökan och övriga kommissionärsuppgifter på pa
tentområdet dels likhetsgranskning av varumärken utan samband med 
ansökan och tillhandahållande av annan information ur det datorbase
rade varumärkesregistret. Under programmet redovisas verkets upp
dragsverksamhet. 

1970/71 1971/72 1972/73 Beräknar 

Utfall Beräknat PRV Dep.chefen 

Efterfrågan, resultat 
Inkomna uppdrag' 540 1 000 2000 
Kostnader (1 000-tal kr.) 143 345 680 680 
Intäkter (1 000-tal kr.) 153 345 680 680 

Resultat (1 000-tal kr.) +10 0 0 0 
Driftbidrag 0 0 0 0 

1 Avser endast uppdrag på patentområdet. 
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Uppdragsverksamheten på varumärkesområdet har ännu ej kommit 
igång. Verket räknar med att antalet patentuppdrag kommer att öka 
väsentligt de närmaste åren. 

Programmet Varumärkes- och mönsterärenden 

Antalet varumärkesansökningar har ökat från 5 500 för budgetåret 
1966/67 till beräknade 6 400 för budgetåret 1971/72. Den årliga produk

tionen har under motsvarande period preliminärt ökat med 900 och ba
lansen av oavgjorda ärenden sjunkit från 5 500 till 5 200. 

Ny mönsterskyddslag trädde i kraft den 1 oktober 1970. En historisk 

jämförelse av efterfrågan och produktion är därför inte meningsfull. 
Balansen av oavjorda ärenden beräknas budgetåret 1971/72 uppgå till 
1200. 

Antal ärenden 
Efterfrågan, varumärkesärendcn 
Produktion, varumärkesärenden 
Efterfrågan, mönsterärenden 
Produktion, mönsterärendcn 
Kostnader (1 000-tal kr.) 

Motiv 

Utfall 

1970/71 

5 600 
5 600 
l 500 

450 
2 280 

PRV Beräknat 

1971/72 1972/73 

6400 6 500 
6 200 6 300 
2 500 3 000 
2000 2 500 
2 811 3 564 

Pris- och löneomräkning av befintliga resurser har beräknats till 
331 000 kr. Verket begär 70 000 kr. för översyn av datorregistren för 
den maskinella likhetsgranskningen av varumärken. Hittills har en dator 
utnyttjats som saknar dubblettmaskin. Verket anser att man av säker
hetsskäl bör övergå till ny typ av dator. För sådan systemomläggning 
yrkas 150 000 kr. En utredning av förutsättningarna för terminalutnytt
jande inom olika program kräver ett resurstillskott på 100 000 kr. Ny
inredning av varumärkesarkivet medför en kostnad av 23 000 kr. 

För att möta en stigande efterfrågan vad gäller mönsterärenden begär 

verket sammanlagt 107 000 kr. 

Programmet Namnärenden 

Detta program avser handläggning av ärenden angående byte av 

släktnamn och förnamn. 
Antalet inkomna namnärenden per år har ökat från 4 300 under bud

getåret 1966/67 till beräknade 4 700 budgetåret 1971 /72. Produktionen 
har i stort motsvarat efterfrågan. 
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Antal ärenden 
Efterfrågan 
Produktion 
Kostnader (1 000-tal kr.) 

Utfall 

1970/71 

4600 
4600 

514 

PRV Beräknat 

1971/72 

4 700 
4600 

586 

1972/73 

4800 
4 700 

653 

Pris- och löneomräkningen har beräknats till 84 000 kr. Verket begär 

8 000 kr. för publikationstryck m. m. 

Programmet Bolagsärcndcn 

Detta program avser arbetsuppgifter, som i huvudsak regleras i aktie

bolagslagen. 

Antalet inkomna bolagsbildningsärenden per år har under perioden 

1966/67-1971/72 preliminärt stigit från 6 600 till 17 600 och antalet 

inkomna registerändringsärenden från 21 900 till 33 000. Antalet av
gjorda bolagsbildnings- och registerändringsärenden var budgetåret 

1966/67 6 500 resp. 21850 och budgetåret 1971/72 preliminärt 14 000 

resp. 27 000. Balansen av oavgjorda bolagsbildnings- och registeränd

ringsärenden har ökat med preliminärt 6 250 resp. 7 900 under perio

den. Den ökning i såväl produktion som produktivitet som ägt rum 

under de senaste åren är framför allt ett resultat av det rationaliserings

arbete i större skala som påbörjades under budgetåret 1967 /68. Efter

frågan på bolagsbildningsärenden budgetåret 1970/71 översteg beräkna

de värden med närmare 50 °/o bl. a. beroende på att förslag till ny aktie

bolagslag offentliggjordes. 

Utfall PRV Beräknat 

1970/71 1971/72 1972/73 

Antal ärende111 

Efterfrågan, bolagsb.ärenden 16000 17 600 18 500 
Produktion, bolagsb.ärcnden 14 300 14000 16 800 
Efterfrågan, rcg.ändringsärenden 30100 33 000 35 000 
Produktion, reg.ändringsärenden 27 500 27000 32 500 
Kostnader (1 000-tal kr.) 7 552 7 968 8 797 

1 Övriga huvudprestationer inom programmet är beställningar och granskning 
av räkenskapshandlingar. 

Motiv 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser har beräknats till 

1104 000 kr. Verket räknar med en årlig efterfrågeökning av antalet 

bolagsärenden med 10 o/o. Trots en ökad produktion har balanserna av 

oavgjorda ärenden successivt stigit. 
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Verket anser att balanssituationen kräver ett resurstillskott på totalt 
583 000 kr. utöver pris- och löneomräkningen. Tillskottet skall användas 
för tillfällig arbetskraft vid toppbelastningar (125 000 kr.), publikations
tryck m. m. (353 000 kr.), projekt innebärande ny metod att arkivera 
handlingar i registreringsärenden (55 000 kr.) samt upprustning av by
råns inventarier (50 000 kr.). 

Ett belopp på 494 000 kr., som för innevarande budgetår anvisats för 
utgifter av engångsnatur, har räknats bort. 

Förslag till ny organisation för bolagsbyrån 

Verket tillsatte i juni 1969 en projektgrupp för att göra en översyn 
av vissa organisatoriska och personaladministrativa frågor inom bolags
byrån. Syftet med projektet var att uppnå ett effektivare utnyttjande av 
bolagsbyråns personalresurser samt en ökad arbetstillfredsställelse hos 
byråns anställda. Projektgruppen lämnade i juni 1971 ett förslag till ny 
organisation. Verket hemställer att förslaget godkänns. 

Verket anför att de hittills genomförda rationaliseringarna skapat nya 
förutsättningar för ärendenas handläggning samt för arbetsledningen på 
byrån. Detta jämte den kraftigt ökade arbetsbelastningen har medfört att 
den hittillsvarande organisationen av byrån framstår som otillfreds
ställande. Särskilt starkt anses behovet vara av en effektiv arbetsledning 
på nivån närmast under enhetschef. Verket bedömer därför en omorga
nisation av byrån som ofrånkomlig. 

Verket föreslår att bolagsbyrån omvandlas till en avdelning. De nu
varande enheterna registreringssektionen, balanssektionen och admi
nistrativa sektionen omvandlas till sex registreringssektioner, en byrå för 
registreringsinformation, en sektion för räkenskapshandlingar samt en 
kanslibyrå. Förslaget innebär en reducering med sex jurister mot nu
varande organisation. Totalt kommer avdelningen att omfatta 118 an
ställda varav sex expeditionsvaktcr överförda från Central administra
tion. Verket anser att omorganisationen kan genomföras utan krav på 

ökat anslag. 
Statskontoret, som avgivit yttrande över förslaget, tillstyrker prin

ciperna i förslaget och förordar att organisationen införs på försök tills 
erfarenheter vunnits av rationaliseringsprojektens inverkan på arbete 

och personalbehov. Statskontoret tar däremot inte ställning till försla
gets nivåindelning i avvaktan på senare bedömning av bl. a. arbetsupp
gifternas karaktär och kraven på olika befattningshavare. 

Programmet Bcsvärsärcndcn· · · 

Programmet är ett internprogram, vars kostnader har fördelats på 

huvudprogrammen med hänsyn till den omfattning det tas i anspråk. 
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Programmet avser prövning av besvär angående patent, varumärken, 

mönster och namn. 

Antalet inkomna besvärsärenden rörande patent har ökat väsentligt 

de senaste åren. Under perioden 1966/67-1971/72 har antalet sådana 

ärenden ökat från 370 till beräknade 1 000. Antalet avgjorda ärenden 

per år har under samma period stigit från 31 l till beräknade 1 000. 

Balansen av oavgjorda ärenden beräknas vid utgången av budgetåret 

1971/72 uppgå till 2 327. 

M 0 t i V 

Pris- och Jöneomräkning på befintliga resurser har beräknats till 

175 000 kr. Antalet inkomna patentbesvär beräknas till 1 000 för bud

getåret 1972/73. För att åstadkomma en motsvarande produktion begär 

verket ytterligare 152 000 kr. för fyra göromålsförordnanden som leda

mot samt för :mstiillning av ett biträde. 

Programmet Central administration 

Programmet är ett internprogram, vars kostnader har fördelats på 

huvudprogrammen med hänsyn till den omfattning det tas i anspråk. 

Under programmet redovisas förutom generaldirektören och administra

tiva byrån också planerings- och utvecklingsenheten. 

M 0 t i V 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser har beräknats till 

616 000 kr. Verket begär ett resurstillskott på 119 000 kr. för att kunna 

föra över tillgiingliga söksystem inom programmet Patentärenden till 

operativ drift och bedriva eget utvecklingsarbcte. Vidare erfordras 
99 000 kr. för att utföra stansning av patentdiariet. I övrigt r;iknar ver

ket med en ökning av personal- och administrationskostnaderna med 

142 000 kr. 

Personalfrågor 

1970/71 1971/72 1972/73 Beräknar 

PRV Dep.chefen 

Personal (manår) 
Handläggande 284 294 303 297 
Övrig 304 318 329 321 

588 612 632 618 

Patent- och registreringsverkct beräknar att ett genomförande av dess 

förslag under programmen kdiver en personalökning med 20 manår 

varav nio avser handläggare. Perrnnalökningen avser fr[imst internpro-

4 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr I. Bilaga 12 
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grammet Central administration med fyra manår på planerings- och 

utvecklingsenheten samt programmet Patentärenden med tre manår för 

internationellt samarbete. Utvecklingen av uppdragsverksamhcten anser 

verket medger en personalförstärkning med fem manår. 

Patent- och registreringsverket föreslår vidare att två byråchefstjäns

ter inrättas, en på vardera patentkansliet och planerings- och utveck

lingsenheten. 

Departe111e11tschefe11 

Patent- och registreringsverket har utarbetat en långsiktsplan för 

1970-talet. Jag ansluter mig .till flertalet remissinstansers allmänt posi

tiva uppfattning om planen och anser att den i huvudsak kan tjäna som 

vägledning för verkets framtida handlande. Långsiktsplanen bör under

lätta för verket att utforma medellånga verksamhetsplancr och årliga 

anslagsframställningar samt att bedriva en effektiv rationaliseringsverk

samhct. Denna typ av planering bör fortslitta och nya planer utarbetas 

med jämna mellanrum. 

Verket har redovisat ett förslag till omorganisation av bolagsbyrån. 

Jag anser att förslaget bör prövas bl. a. med hänsyn till behovet av ett 

effektivare personalutnyttjande. Det bör ske i form av en försöksverk

samhet inom ramen för nuvarande byrå och befintliga tjänster. Det an

kommer på Kungl. Maj:t att besluta i denna fråga. 

Jag övergår nu till att behandla patentverkets förslag till medelstill

dclning för nästa budgetår. Den av verket förordade inriktningen av 

verksamheten under de olika programmen kan jag i stort sett godta. 

I fråga om verksamhetens omfattning har jag beräknat medel för att 
kunna möta en väntad efte.rfrågeökning, framför allt inom programmet 

Bolagsärenden. Resursförstärkningen härutöver avser bl. a. medel för 

att slutföra ett pågående rationaliseringsprojekt och förbättra den ma

skinella likhetsgranskningen av varumärken. 

Vad patent- och registreringsverket förordat beträffande inrättande 

av vissa tjänster på löneplan C kan jag inte biträda. Jag biträder inte hel

ler verkets förslag att behandla de delar av programmet Teknisk infor

mation och dokumentation som avser publiceringsverksamhet enligt 

principerna för uppdragsverksamhct. 

Min beräkning av det totala medelsbchovet framgår av program

sammanställningen för patent- och registreringsverket. 

Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Patent- och registreringsverket för budgetåret 1972/73 

anvisa ett förslagsanslag av 38 033 000 kr. 
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E 2. Särskilda kostnader för förenings- m. fl. register 

1970/71 Utgift 
l 971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1804156 
1500 000 
2 000 000 

43 

Från detta anslag bestrids dels länsstyrelsernas annonskostnader för 
att kungöra sådana anmälningar som skall tas in i förenings- och han
delsregistren, dels viss del av patent- och registreringsverkets trycknings

kostnader för 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, som höjdes den 1 januari 1972 (kungörelser 
1971: 918 och 919), avses täcka kostnaderna under detta anslag samt 

länsstyrelsernas handläggningskostnader i samband med anmälningarna. 
För budgetåret 1970/71 har inkomsttiteln redovisats med l 102 497 kr. 
För budgetåret 1972/73 beräknas inkomsterna medge full kostnadstäck
ning. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 2 milj. kr. Jag hem

ställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 
att till Siirskilda kostnader för förenings- 111. fl. register för bud

getåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 2 000 000 kr. 
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F. EKONOMISKT FÖRSVAR 

Under fonden för beredskapslagring, överstyrelsens för ekonomiskt 
försvar delfond, redovisas samtliga med överstyrelsens lagring samman

hängande kostnader och intäkter. Balans mellan intäkter och kostnader 
på driftstaten för fonden fås genom omföring av erforderligt belopp 
från anslaget F 2. Ersättning för beredskapslagring m. m. Det omförda 
beloppet bokförs som intäkt på fonden. 

Kostnaderna för central administration beräknas i sin helhet under 
anslaget F 1. överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Den del av dessa 
kostnader som skall belasta fondens drift omförs mellan myndighets
anslaget och fonden varvid det omförda beloppet redovisas som upp
bördsmedel under myndighetsanslaget. 

F 1. överstyrelsen för ekonomiskt försvar 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

5 535 830 

5 615 000 
6 664 000 

överstyrelsen för ekonomiskt försvar har till uppgift att samordna 
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 vid
kommande undanförsel och förstöring. Ledamöter i styrelsen är en gene
raldirektör, som är styrelsens ordförande, och minst sex andra ledamö

ter, som Kungl. Maj:t utser särskilt. Bland ledamöterna utser Kungl. 
Maj:t en vice ordförande. Inom styrelsen finns en avdelning, omfattande 
en utredningsbyrå och en varubyrå. samt en administrativ byrå, en af

färsbyrå, en bränslebyrå och en informationssektion. Avdelningen leds 
av en avdelningschef. Varje byrå förestås av en byråchef. Avdelningsche

fen samordnar styrelsens olika plancringsfunktioner. Direkt under avdel

ningschefen finns tills vidare ett särskilt sekretariat för studier och lång

siktsplanering. 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Överstyrelsen Dep.chefen 

Personal 
Handläggande personal 78 + 4 of. 
Övrig personal 72 + 6 +1 

1 150 -i-10 -1-1 

Anslag 
Utgifter 
Avlöningar 4 780 000 +1163 000 ' 661 000 
Sjukvård 14000 + 6000 -!- 6000 
Reseersättningar (även för 

utrikes resor) 126 000 + 34000 + 12000 
Lokalkostnader 478 000 + 82000 + 42000 
Expenser 867 000 + 280 000 + 228 000 

Därav engångsutgifter (7 000) {18 000) (3 000) 
Gengasforskning + 250 000 

6 265 000 +1565 000 +1199 000 

Uppbördsmedel 
Ersättning från fonden för bered-

skapslagring, överstyrelsens 
för ekonomiskt försvar delfond 650 000 - 150000 - 150 000 

Nettoutgift 5 615 000 +1415 000 +1049 000 

1 88 avlönas från anslaget F 1. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar 
24 avlönas från driftstaten för fonden för beredskapslagring, överstyrelsens 

delfond 
35 avlönas från driftstaten för förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap 

3 avlönas från investeringsanslag under förrådsfonden för ekonomisk försvars
beredskap. 

överstyre/sen för ekonomiskt försvar 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 628 000 kr. 

2. En tjänst som sekreterare för avdelningschefen bör inrättas 

( + 41 000 kr.). 
3. Med hänsyn till den ökande arbetsbelastningen inom de olika by

råerna behövs en förstärkning med tre byrådirektörcr, en byråassistent, 

två assistenter, ett kvalificerat biträde och en materialförvaltare 

( + 481 000 kr.). 
4. En medelsförstärkning behövs för att i ökad omfattning kunna 

anlita konsulter i överstyrelsens planeringsverksamhet ( + 100 000 kr.). 

5. Medelsförstärkning behövs vidare bl. a. för databehandling 

( + 200 000 kr.) samt för utgifter i övrigt ( + 115 000 kr.). 

Departementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

6 664 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ytterligare ett 

kvalificerat biträde (2) ökade kostnader för konsulter ( + 82 000 kr.) (4) 

och databehandling (5). Den för innevarande budgetår under ansla-
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get E 2. Ersättning för beredskapslagring m. m. uppförda posten Gen

gasforskning bör fr. o. m. budgetåret 1972/73 med oförändrat belopp 

redovisas under förevarande anslag. 

Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Överstyre/sen för ekonomiskt försvar för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 6 664 000 kr. 

F 2. Ersättning för beredskapslagring m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

86 592 027 

68 939 000 

74 428 000 

Från anslaget bestrids utgifterna för beredskapslagring m. m. med så 

stort belopp som erfordras för balans i driftstaten för fonden för be

redskapslagring, överstyrelsens för ekonomiskt försvar delfond. 

1. Personalkostnader, inklusive 
lönekostnadspålägg 

2. Övriga omkostnader 
Därav reseersättningar 
(även för utrikes resor) 
Del i central administration 

3. Hyror och lagringsersätt-
ningar 

4. Övriga lagringskostnadcr 
5. Ränta på fondkapital 
6. Gengasforskning 

1971/72 

1210000 
753 000 

(100 000) 

(650 000) 

3 690 000 
9 036 000 

54 000 000 
250 000 

68 939 000 

överstyre/sen för ekonomiskt /örsrar 

Beräknad ändring 1972/73 

Överstyrelsen 

+ 312 000 
-!- 167 000 

(-f· 17 000) 

(+ 150 000) 

+ 100 000 
356 000 

+3 848000 
of. 

+4 071000 

Dep.chefen 

' 210 000 ' + 157 000 
(+ 7 000) 

(+ 150 000) 

-H 950 ooo 
456 000 

+ 878 000 
- 250000 

+s 489 ooo 

På kapitalbudgeten begärs en ökning med 44 milj. kr. för ökad lag

ring bl. a. av läkemedel, koks och flygdrivmedel. 

J. Löneomräkning 210 000 kr. Lönekostnaderna för affärsbyråns 

personal belastar i sin helhet driftstaten. Personalen behöver förstärkas 

med en byrådirektör, varvid en tjänst som byråsekreterare kan dras in 

( + 20 000 kr.), och en kontorsskrivare ( + 41 000 kr.). Till en ny för

rådsanläggning erfordras en föreståndare ( + 41 000 kr.). 

2. Medelsförstärkning behövs för resor ( + 17 000 kr.). Kostnaderna 

för del i central administration bör räknas upp ( + 150 000 kr.). 

3. För hyror och lagringsersättningar behövs en medelsförstärkning 

av 100 000 kr. 

4. Behov av medel för övriga lagringskostnader minskar främst på 

grund av tillkomsten av rationellare förråd (- 356 000 kr.). 
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5. Medelsförstärkning behövs dels för räntekostnader för den ökning 
av fondkapitalet som begärs och dels för viss ränta på kapital, som 
överförts från statens reservförrådsfond ( + 3 848 000 kr.). 

Departeinen tschef en 

överstyrelsen har under innevarande budgetår träffat avtal om upp

förande. av en lagringsanläggning för gasbensin i vilken överstyrelsen 
skall disponera viss volym för beredskapslagring. överstyrelsen skall 
bidra till kostnaderna för anläggningen med totalt 8,5 milj. kr., varav 
3,5 milj. kr. under budgetåret 1971/72 och 5 milj. kr. under budgetåret 
1972/73. Beloppet utgör ersättning för nyttjanderätten till anläggningen 
till utgången av år 1999. Kungl. Maj :t medgav den 24 september 1971, 

att överstyrelsen för att bestrida kostnaderna för anfäggningen under 
innevarande budgetår överskrider i driftstaten för fonden för bered
skapslagring, överstyrelsens för ekonomiskt försvar delfond, upptagna 

kostnadsposter med 3,5 milj. kr. I samma beslut föreskrevs, att över
styrelsen skulle vidtaga erforderliga dispositioner för· att successivt och 

senast vid utgången av budgetåret kunna ställa till Kungl. Maj:ts dis
position 3,5 milj. kr. av de medel, som Kungl. Maj :t tidigare ställt till 
överstyrelsens förfogande över kapitalbudgetens investcringsanslag VIII. 
Fonden för beredskapslagring, överstyrelsens för ekonomiskt försvar 
delfond 2. Lagring för beredskapsändamål. Det har förutsatts att över
styrelsens medelsdisposition för bcredskapslagring skall fr. o. m. bud
getåret 1972/73 begränsas med ytterligare 5 milj. kr., motsvarande de 

kostnader för anläggningen, som faller på detta budgetår. 
överstyrelsen har föreslagit att fondkapitalet ökas för att tillåta en 

ökad lagring av bl. a. råvaror för läkemedelsindustrin. Jag kan inte bi
träda förslaget om en ökning av fondkapitalet men finner starka skäl 
tala för en ökad lagring av läkemedclsråvaror. Denna lagerökning bör 
åstadkommas inom ramen för de medel, som redan anvisats av riks
dagen. Jag har tidigare redogjort för en begränsning av medelsdisposi
tionen för beredskapslagring med totalt 8,5 milj. kr. i samband med 
uppförandet av en anläggning för gasbensin. Dessa medel bör fr. o. m. 
budgetåret 1972/73 ställas till överstyrelsens förfogande för lagring av 
läkcmedelsrftvaror. Jag avser att senare anmäla denna fråga för Kungl. 
Maj:t. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

74 428 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. kostnaderna 
under budgetåret 1972/73 för anläggningen för gasbensin (3). 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Ersiittning fifr bercdskapslagring m. 111. för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 74 428 000 kr. 
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KAPlTALBUDGETEN 

V: Fonden för låneunderstöd 

V: 8. Lån till utbyggnad av oljelagringen 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

15 190 000 
11500000 
9 000 000 

Reservation 

48 

2140 000 

Från anslaget bestrids statens kostnader för beredskapslagring av olja 
enligt riktlinjer, som godkänts av riksdagen. 

1958-1962 och 1963-1969 års oljelagringsprogram 

Av reservation vid utgången av budgetåret 1970/71, 2 140 000 kr., 
motsvarar större delen lån, som inom ramen för anvisade medel belöper 
på statliga myndigheter och svarar mot dem åvilande lagringsskyldighet. 
Enligt prop. 1963: 1 bil. 12 s. 155 skall lån inte lämnas till myndighe
terna. Efter utgången av budgetåret 1970/71 har anslaget tillförts ca 
1 milj. kr. som återbetalning av tidigare utlämnade lån. över 2,5 milj. 
kr. av den på så sätt uppkomna reservationen behöver inte vidare dispo
neras enligt tidigare oljelagringsprogram. 

1970-1976 års oljelagringsprogram 

Efter förslag av Kungl. Maj:t godkände 1969 års riksdag riktlinjer för 
beredskapslagring av olja under sjuårsperioden 1970-1976 (prop. 1969: 
136, BeU 66, 2LU 86, rskr 398 och 375). De fastställda riktlinjerna 
innefattar ett program bl. a. för en totalt sett ökad lagring av de produk
ter, som tidigare lagrats, dvs. bensin, fotogen, motorbrännoljor och eld

ningsoljor. Vissa mängder av de lagrade produkterna skall förvaras i 
skyddade eller särskilt lokaliserade anläggningar. Till finansieringen av 

kostnaderna för lagringen av nämnda produkter skall staten bidra med 

ca 11,5 milj. kr. för år. Bidraget, som avser merkostnaderna för skyd
dad och lokaliserad lagring, skall utgå i form av ränte- och amorterings

fria lån till de lagringsskyldiga. 

Oljeavgifter 

Influtna oljeavgifter jämlikt förordningen (1957: 344) om oljeavgift 
m. m. uppgick under budgetåret 1970/71 till 75 169 kr. 
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överstyre/sen för ekonomiskt försvar 

Styrelsen hemställer, att till Lån till utbyggnad av oljelagringen för 
budgetåret 1972/73 anvisas ett investeringsanslag av 11,5 milj. kr. för 
att genomföra det av 1969 års riksdag beslutade oljelagringsprogrammet 

för perioden 1970-1976. 

Departeme11tschefe11 

Jag beräknar ett medelsbehov för statliga lånebidrag för budgetåret 

1972/73 av 11,5 milj. kr. Med hänsyn till befintlig reservation under an
slaget behöver endast 9 milj. kr. anvisas. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Lån till utbyggnad av oljelagringen för budgetåret 1972/73 

anvisa ett investeringsanslag av 9 000 000 kr. 

V: 9. Lån till nordiska industrialiseringsfonden till förmån för Island 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

7 000 000 
7 000 000 

7 000 000 

I samband med förhandlingarna om Islands anslutning till EFT A 
enades de nordiska länderna om att upprätta en industrialiscringsfond 
till förmån för Island (prop. 1970: 11, UU 1, rskr 50). Fondens grund
kapital skall uppgå till ett belopp motsvarande 14 milj. US dollar, varav 
Sverige skall svara för 5,4 milj. Kapitalet skall räntefritt ställas till den 
nordiska industrialiseringsfondens förfogande. Inbetalningen till fon

den skall ske under en fyraårsperiod med lika stora årliga belopp. 
Detta innebär för Sveriges del ca 7 milj. kr. om året under perioden den 
1 mars 1970-den 28 februari 1974. lndustrialiseringsfonden kan in
fordra beloppen från de nordiska länderna efter hand som de behövs 
för den verksamhet som fonden är avsedd för. 

Sedan riksdagens godkännande inhämtats beslutade Kungl. Maj:t 
den 13 februari 1970 att för Sveriges del ratificera avtalet om en nor
disk industrialiseringsfond till förmån för Island. Deponeringen av ra
tifikationsinstrumentet ägde rum den 26 februari 1970. 

Tidigare inbetalningar till fonden har anvisats på tilläggsstat Ill för 

budgetåret 1969/70 samt på riksstaten för budgetåren 1970/71 och 
1971/72. Nästa inbetalning, som avser perioden den 1 mars 1973-den 

28 februari 1974, bör anvisas på riksstaten för budgetåret 1972/73. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Lån till nordiska industrialiseringsfonden till förmån för 

Island för budgetåret 1972/73 anvisa ett investeringsanslag av 
7 000 000 kr.. 
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IX: Diverse kapitalfonder 

Förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap 

IX: 7. Förrådsanläggningar m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

4 840 000 
5 355 000 
5 500 000 

Reservation 

50 

1071000 

Förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap inrättades genom 

beslut av Kungl. Maj:t den 3 juni 1965. På fonden redovisas de olje
Jagringsanläggningar m. m. som förvaltas av överstyrelsen för ekono
miskt försvar. 

Överstyre/sen för ekonomisktförsvar 

1. Till utbyggnad av en Jagringsanläggning för flygdrivmedel, som 
i pris- och löneläget september 1970 är kostnadsberäknad till 12 milj. 
kr., har för budgetåren 1970/7l-197l/72 anvisats tillhopa 8 milj. kr. 
För att slutföra anläggningsarbetena erfordras för budgetåret 1972/73 
4 milj. kr. 

2. överstyrelsen har bl. a. i samråd med befästningsinspektionen ut
rett erforderliga förbättringsåtgärder vid en bergrumsanläggning under 
styrelsens förvaltning. Atgärderna som kostnadsberäknats till l,l milj. 
kr. i nuvarande pris- och löneläge bör genomföras under budgetåret 

1972/73. 
3. Enligt det av 1969 års riksdag fastställda oljelagringsprogrammet 

skall genom överstyrelsens försorg byggas en skyddad anläggning för 
lagring av gasol. I programmet förutsättes att anläggningen skåll färdig
ställas i sådan tid att den kan vara helt uppfylld med gasol vid års
skiftet 1974/75. Anläggningen är av 1968 års oljelagringskommitt6 
kostnadsberäknad till ca 15 milj. kr. 

Kungl. Maj:t har ställt 300 000 kr. till överstyrelsens förfogande för 
kostnader i samband med projektering av anläggningen. Projektering 

bedrivs med sikte på att byggnadsarbetena skall kunna påbörjas under 
budgetåret 1972/73. För detta budgetår uppgår medclsbehovet till 4 

milj. kr. 
4. Från anslaget bestrids sedan budgetåret 1969/70 kostnader för att 

anskaffa och lägga upp förråd av fältledningsmateriel för civila, skyd
dade oljelagringsanläggningar. Anskaffning sker enligt en av översty
relsen för ekonomiskt försvar framlagd plan, daterad den 11 mars 1970. 
Av hittills anvisade medel har - förutom två anläggningsförråd _:._ an

skaffats sex centralförråd. För innevarande budgetår har anvisats 
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355 000 kr. för komplettering av utrustning vid tidigare färdigställda 

förråd. 

Enligt planen behövs ytterligare sex centralförråd. Anskaffningen bör 

ske med minst ett fullständigt centralförråd per budgetår. Kostnaden för 

ett förråd enligt pris- och Jöneläget juli 1971 beräknas till 1150 000 

kr., vilket belopp sålunda bör ställas till förfogande för budgetåret 

1972/73. 

Departe111e11 t schef en 

Under anslaget beräknar jag 4 milj. kr. för att avsluta arbetena på 

en flygdrivmedelsanläggning. Vidare bör arbetena på en anläggning 

för lagring av gasol påbörjas. Med hänsyn till att projekteringsarbetct 

beräknas pågå till slutet av år 1972 torde de egentliga anläggningsar

betena kunna igångsättas först i slutet av budgetåret 1972/73. Jag be

räknar därför att medelsbehovet för detta budgetår inte kommer att 

överstiga L5 milj. kr. Genom beslut av riksdagen (prop. 1971: 140, bil. 

8, FiU 47, rskr 293) har till anskaffning under innevarande budgetår av 

centralförråd för distributionsmateriel för olja anvisats 650 000 kr. Vi

dare har för ändamålet ställts 500 000 kr. till överstyrelsens förfogande 

av medel för tidigareläggande av statliga industribeställningar. Detta 

har gjort det möjligt för överstyrelsen att anskaffa ett sjunde komplett 

centralförråd. Jag beräknar därför inte medel för något centralförråd 

under budgetåret 1972/73. Jag förordar, att medel för rtästa budgetår 

anvisas enligt följande investcringsplan och anslagsberäkning. 

Invcsteringsplan (I 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Mede\sförbrukning Byggstart 
mån.får 

1/4 1970 1/4 1971 

Uppförande av en anlägg-
ning för flygdrivmedel 12 000 12000 

Uppförande av en anlägg-
ning för gasol 15 000 15 000 

Centralförråd för distribu-
tionsmateriel för olja 12 650 13 550 

39650 40550 

Anslagsberåkning (1 000-tal kr.) 

Medelsti/lgå11g 

Behållning 1. 7. 1971 
Anslag för 1911/72 
Anslag för 1972/73 (förslag) 

963 
1 6505 

5 500 

12968 

Faktisk 
t.o.m. Beräknad för 
1970/71 1971/72 1972/73 

2 548 5 452 4000 

1 500 

5 785 2016 

8333 7 468 5 500 

Beräknad medelsförbrukning 

1971/72 
1972/73 

7 468 
5 500 

12968 

' Varav till Centralförråd för distributionsmateriel för olja 
(355 + 650 + 500=) 1505. 

1.71 

4.73 

Färdig-
ställande 
mån.får 

6.73 

12.74 

12.78 
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Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Förrådsanläggningar m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett investeringsanslag av 5 500 000 kr. 

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets 

övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen. 

Ur protokollet: 

Britta Gyllensten 
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Register 

Sid. 

1 Översikt 

DRIFTBUDGETEN 

A. Handelsdepartementet m. m. 

1 l Handelsdepartementet 
12 Kommitteer m. m. 
12 Extra utgifter ,. 
J 2 Krigsmaterielinspektionen· 
13 Kostnader för nordiskt samarbete 

B. Främjande av utrikeshandeln m. m. 

14 Handclssekreterare 
14 Kollegiet för Sverige-information i utlandet: 

Förvaltningskostnadcr 
Exportfrämjande m. m. 

14 Exportrådet för den mindre industrin 
14 Svenska handelskammare i utlandet m. m. 
14 Svenska turisttrafikförbundet 
18 Exportfrämjande åtgärder för textil- och konfektions

industrierna samt den manuellt arbetande glasindustrin 
19 Täckande av förluster på grund av garantier för lån till 

textil- och konfektionsindustrierna samt den manuellt 
arbetande glasindustrin 

C. Kommerskollegium m. m. 

21 Kommerskollegium 
23 Sprängämnesinspektionen 
25 Bidrag till vissa internationella byråer m. m. 
25 Kostnader för vissa nämnder m. m. 

D. Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor 

27 Marknadsrådet 
28 Näringsfrihetsombudsmannen 
29 Konsumentombudsmannen 
30 Statens pris- och kartellnämnd 

Statens institut för konsumentfrågor: 
31 Förvaltningskostnader 
31 Undersökningar och upplysningsmateriel m. m. 
31 Statens konsumentråd 
31 Varudeklarationsnämnden 

E. Patent- och registrcringsverket m. m. 

33 Patent- och registreringsverket 
43 Särskilda kostnader för förenings- m. Il register 

F. Ekonomiskt försvar 

44 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar 
46 Ersättning för beredskapslagring m. m. 

53 

5 235 000 
2 020 000 

125 000 
177 000 
100000 

. 7 657 000 

• 7 970 000 

"1217000 
* 5 243 000 

• 855 000 
*1919000 

5 400 000 

7 200 000 

750 000 

30 554 000 

11 589 000 
1 370 000 

357 000 
60 000 

13 376 000 

638 000 
l 583 000 
l 727 000 

10 921 000 

.. 6 736 000 
.. 374 000 

• 4 394 000 
• l 000 000 

27 373 000 

38 033 000 
2 000 000 

40 033 000 

6 664 000 
74 428 000 

81092000 

Summa för driftbudgeten 200 085 000 

* Anslaget förs i avvaktan på särskild proposition upp med oförändrat belopp. 
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Sid. 

KAPIT ALBUDGETEN 

V: Fonden för låneunderstöd 

48 Lån till utbyggnad av oljelagringen 
49 Lån till nordiska industrialiseringsfonden till förmån för 

Island 

IX: Diverse kapitalfonder 

50 Förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap: 

54 

9 000 000 

7 000 000 

16 000 000 

Förrådsanläggningar m. m. 5 500 000. 

Summa för kapitalbudgeten 21 500 000 

Totalt för handelsdepartementet 221 585 000 

MARCUS BOKTR. STHLM 1911 71 0512 







Bilaga 13 till statsverkspropositionen 1972 

Inrilcesdepartementet 

översikt 

Till inrikesdepartementet hör frågor om arbetsmarknad, invandring 
och svenskt medborgarskap. regional utvecklingsplanering och regional
politiskt stöd samt bostadsbyggande. 

Innebörden av föreliggande budgetförslag är beträffande arbetsmark
nadspolitiken att insatserna försHirks sLlrskilt med tanke på föc!re, handi
kappade och andra grupper av arbetssökande som har speciella svårig
heter att hävda sig på arbetsmarknaden. En hög beredskap upprätthålls 
för att möta fortsatta påfrestningar i fråga om sysselsättningen. 

Den regionalpolitiska planeringen inriktas på att ett regionalpolitiskt 
hand!ingsprogram för hela landet skall faggas fram för riksdagen hös
ten 1972. Den lokaliseringspolitiska .stöciverksamhetcn fullföljs inom 
de ramar som beslutades av 1970 års riksdag. 

I fråg~t om bostadsbyggandt:t framläggs en bostadsbyggnadsplan som 

syftar till fullföljandet av det miljonprogram för bostadsbyggandet un
der perioden 1965-1974 som statsmakterna har uttalat sig för. 

Arbetsmarknad 

VLixlingen från d..::n intensiva högkonjunkturen under åren 1969 och 
1970 till det betydligt mera dfönpade läge som rådde under år 1971 har 
givit starka utslag på arbetsmarknaden. Antalet obesatta platser i arbets
förmedlingarnas register, som ger en indikation på arbetskraftsbristen, 

sjönk snabbt under andra halvåret 1970. I december 1970 hade antalet 
platser sjunkit till 53 % av det för året noterade högsta talet, vilket var 

långt mer än en säsongmässigt betingad tillbakagång. Denna minskning 

av antalet obesatta platser har fortsatt under år 1971. En stabilisering 

av platsantalet noterades dock under fjärde kvartalet 1971. 
Den minska.Je arhetskraftsbristen 1ir delvis en fiiljd av att de lediga 

platserna har kunnat tills1ittas snabbare iin förut. Antalet nya platser 
som har anmlills till förmedlingarna har intl! minskat i samma utstr~icJ;-

1 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bil. 13 

Prop. 1972: 1 
Bilaga 13 
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ning. Under tredje kvartalet 1971 nyanmäldes 158 000 platser till för
medlingarna mot 196 000 under motsvarande period år 1970. 

Efter hand som bristen på arbetskraft har kommit att alltmer begrän
sas till vissa yrkeskategorier och vissa industrier har - dock med viss 
eftersläpning - en ökning skett i arbetslösheten. Antalet arbetslösa an

mälda hos arbetsförmedlingen var i december 1971 73 600, dvs 29 100 
högre än i december 1970. Från arbetskraftsundersökningarna som in
nefattar hela den yrkesverksamma befolkningen återges följande dia
gram över antalet arbetslösa i procent av arbetskraften åren 1970 och 

1971. 

Arbetslöshet åren 1970-1971 

% 
3 

2 

J F M A M J J" A S 0 N Dl J" F M A M J J A S 0 N D 
1970 1971 

Arbetslösheten ökade markant från december 1970 till januari 1971 
och har därefter legat på en klart högre nivå i jämförelse med året innan. 

Bland de arbetslöshetsförsäkrade var den genomsnittliga arbetslöshe
ten 2 % år 1971mot1,5 % år 1970. 

Skillnaden mellan skogslänen och södra och mellersta Sverige i fråga 
om arbetslöshetens utbredning har denna gång varit betydligt mindre 
utpräglad än under konjunkturavmattningen åren 1967 och 1968. Inom 

byggnadsvcrksamheten har sysselsättningen sedd i relation till utgångs
läget utvecklats betydligt bättre i Norrbottens län än i något av stor

stadslänen. Det är också inom södra och mellersta Sverige som den 

av konjunkturen påskyndade strukturomvandlingen har ägt rum. Vissa 
grupper av arbetstagare har kommit att särskilt få känning av den sjun

kande efterfrågan på arbetskraft. Hit hör ungdomar och kvinnor som 
varit på väg ut i arbetslivet och självfallet också de äldre och lokalt 
bundna arbetstagare som har svårigheter att anpassa sig till omställ

ningarna i näringslivet. 
Utvecklingen av sysselsättningen har haft ett annat tidsförlopp än ut-



Prop. 1972: 1 Bilaga 13 Inrikesdepartementet 3 

vecklingen av arbetslösheten. Ännu under andra kvartalet 1971 låg anta
let sysselsatta över talet för motsvarande period år 1970. Först under 

tredje kvartalet tyder statistiken på en viss slinkning i jämförelse med 

året innan. Denna nedgång i syssclsfötningen hänför sig helt till männen, 

medan antalet sysselsatta kvinnor under tredje kvartalet 1971 låg i ge
nomsnitt 20 000 högre än ett år tidigare. Dessa skillnader i fråga om 

sysselslittningsutvecklingen för män resp. kvinnor förklaras bl. a. av att 

tFinstcscktorn, som i stor utsträckning sysselsätter kvinnlig arbetskraft, 

har fortsatt utt expandera även i det ändrade konjunkturläget. Även till

strömningen av kvinnor till arbetsmarknaden har fortsatt. I november 
1971 var enligt arbetskraftsundersökningarna 54, 1 % av de gifta kvin

norna ute på arbetsmarknaden mot 52,9 % i november 1970. Däremot 

har invandringen av utländsk arbetskraft sjunkit under påverkan av 
konjunkturomslaget. 

De uppkommande syssclsättningsproblemen har mötts med en serie 

åtglirder, som särskilt har inriktats på de regioner, branscher och grup

per av arbetstagare som har varit i störst behov av stöd. Regionalt har 

ökad tyngd givits åt de sysselsättningsstödjande insatserna i södra och 

mellersta Sverige. Inte minst har detta givit utslag i en kraftig expansion 

av beredskapsarbetena i denna del av landet, särskilt i storstadslänen. 
I fråga om byggverksamhetcn har investeringarna ökats inom skilda 

sektorer av samhällslivet. Den år 1970 införda invcsteringsavgiften för 

vissa byggnadsarbcten avskaffades helt vid utgången av maj 1971. 

Igångsättningstillstånd för större oprioriterade byggnadsarbcten lämna

des till en kraftigt ökad kostnadsvolym samtidigt som ramarna för bo

stadsproduktionen vidgades med större delen av projektreserven och 

åtgärder vidtogs för att öka det statliga och kommunala byggandet. In

vestcringsfonderna släpptes i praktiken fria för industrins investering
ar o::h statliga och kommunala industribestiillningar tidigarelades. Som 
en direkt effekt av de sftlunda vidtagna åtglirdcrna beräknas bortåt 
40 000 personer få sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden under 
innevarande vinter. Till detta kommer betydande indirekta sysselslitt

ningseffekter. Som ytterligare stimulans för industrisysselsättningen in

fördes hösten 1971 ett tidsbegränsat stöd för lagerökning inom i första 
hand industriföretag som med hänsyn till avsättningsförhållandena har 

svårigheter att upprätthålla sysselsättningen. För företag som i denna 

situation är ur st:md att öka sin:i bger infördes alternativt ett temporärt 

utbildningssti)d. 

Vid sidan av dessa insatser för att kortsiktigt stödja sysselsättningen 

i vissa företag och branscher har inom näringspolitiken ett fortlöpande 

arbete pågått för att friimja den långsiktiga utvecklingen i vissa utsatta 

branscher. 
Som led i ansträngningarna att bist[1 dem som har drabbats av arbets

löshet har beredskapsarbetena utökats kraftigt, arbetsförmedlingens in

satser intensifierats och arbetsmarknadsutbildningen ytterligare vidgats. 
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Anslaget Allmänna beredskapsarbeten m. m. har för innevarande bud
getår höjts med 825 milj. kr. till totalt 1 255 milj. kr. I anslutning h1ir
till har statsbidraget till vissa tidsbegränsade kommunala beredskaps
arbeten höjts generellt till 75 % av kostnaden. Under vintern beräk

nas minst 35 000 personer vara sysselsatta i allmänna och s~irskilda be
redskapsarbeten. 

Arbetsförmedlingen har genom information och andra arbetsmark
nadspolitiska medel medverkat till att placera arbetssökande i tillgäng
liga lediga anställningar. Direktiv har i det nya läget gått ut till för
medlingarna att bl. a. öka ackvisitionen av platser hos företagen. Ett 
särskilt program har lagts upp för sysselsättning av ungdom. 

Den kraftigt ökade arbetsmarknadsutbildningen har underlättat för 
arbetssökande att få arbete inom områden av nliringslivet där rekryte

ringssvårigheter har förelegat. Genom utbildningen har den enskilde 
också fått ett hättre utgångsföge inför en kommande konjunkturupp
gång. I november 1971 deltog 48 000 personer i sådan utbildning mot 
43 000 i november 1970. En fortsatt stegrad utbildningsvolym har pla
nerats till innevarande vinter. Expansionen av arbetsmarknadsutbild

ningen har varit betydelsefull särskilt för kvinnornas konkurrenssitua
tion på arbetsmarknaden. Andelen kvinnor i utbildningen är f. n. ca 
45 %. 

Vid genomförandet av arbetsmarknadspolitiken måste stor uppmärk

samhet, oavsett konjunkturlliget, lignas ut dem som på grund av å!der 
eller handikapp har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. De förslllg 
som i detta avseende lades fram i 1971 ftrs statsvcrksproposition har 
genomförts under året. Sålunda har ökade resurser för att stödja syssel
sättningen av äldre och handikappade tillförts arbetsförmedlingen. En 
utvidgning har därutöver skett av olika former av skyddad sysselsättning. 
Under hösten har 100 milj. kr. anvisats på tilläggsstat under anslaget 

Särskilda beredskapsarbeten m. m. 
De äldre arbetstagare som blir arbetslösa löper s~irskilt stcr risk för 

att deras arbetslöshet blir långvarig. För att sfärka dessa arbetstagares 
ställning infördes i juni 1971 dels en lag (1971: 199) om anställnings
skydd för vissa arbetstagare, dels en Jag (1971: 202) om vissa åtgärder 

för att främja sysselsättning av äldre arbetstagare på den öppna arbets

marknaden. 
Under år 1972 kommer arbetstidsförkortning och fortsatt expansion 

av tjänstesektorn att öka behovet av arbetskraft. Enligt den bedömning 
som görs i finansplanen väntas att konjunkturutvecklingen blir uppåt
riktad under året. Det är inte möjligt att f. n. n1irmare avgöra när och 
med vi~ken styrka detta får mer påtaglig effekt på arbetsmarknaden. En 
god beredskap behövs för såväl åtgärder för att frtimja arbetskraftens 

rörlighet som insatser för att stödja sysselsättningen. 

i\fot denna bakgrund tas anslagen till beredskapsarbeten upp med 
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belopp motsvarande den faktiska volym verksamheten hade under bud

getåret 1970/71. Liksom tidigare inriktas emellertid planeringen på att 

insatserna snabbt skall kunna vidgas om det visar sig nödvändigt. 

I det konjunkturHige som har rått under år 1971 har takten i struk

turföriindringarna inom niiringslivet ökat. Den stegrade efterfrågan på 

arbetskraft kommer i en uppåtg{1cndc konjunktur sannolikt att ha en 

sådan inriktning att stora krav kommer att stiillas pf1 de medel inom 

arbetsmarknadspolitiken som är avsedda att fdimja en yrkesmässig och 

geografisk rörlighet. Detta är en viktig utgångspunkt för beriikningen 

av medelsbehoven under arbetsmarknadsanslagcn för nästa budget

år. Arbetsmarknadsutbildningen bediknas sålunda komma att omfatta 

120 000 personer, vilket är 5 000 fler än som nu beriiknas för inneva

rande budgetår. Förbättringar i bidragsförmånerna föreslås. S[1lunda 

höjs grundbidraget för ogift från 525 till 575 kr. per månad och för 

gift från 575 till 625 kr. Barntillägget höjs från 100 till 120 kr. I sam

band med dessa förbiittringar slopas det siirskilda ti!fögget för arbets

kliider. Vissa förenklingar i reglerna för bidrag genomförs. 

Liksom under si.:nare år Higgs stor vikt vid stärkta insatser för att 

underlätta för den äldre arbelskrafä::n och andra arbetssökande som 

av olika skLil har svårt att konkurrera om lediga platser att få ansfäll

ning pi den öppna nrbetsmarknaden. Sådana insatser iir viktiga i en 

nedåtgåendi.: konjunktur, då dessa grupper hör till dem som först blir 

arbetslösa. De är lika viktiga i en uppåtgående konjunktur för att ta till 

vara de ökande arbetstillfällena. 

I första hand blir det hiirvid fråga om insatser från arbetsförmed

lingens sida. För ~ttt förstärka arbetsförmedlingens resurser n:ir det gäl

ler åtglirder till föm1ån för lildre och andra svårplacerade ar~ictssökande 

inr~ittas 100 nya tjlinster. I syfte att öka arbetsgivarnas benägenhet att 

anställa sådana arbetssökande införs vidare ett förmånligare system för 

statsbidrag till s. k. halvskyddad sysselsättning. Det innebär att bidraget i 

fortsättningen kommer att relateras till utbetald lön för den anstii\Jdc 

i stiillct för alt som nu utgå med ett fast belopp .. rviedlcn till skyddad 

verksamhet sJmt till arbetsprövning och arbetsträning rliknas upp och 

ytterligare medel ställs till förfogande för arbetshjlilpmedel och arbets

bitriiclc. 

KSA-utredningcns förslag rörande kontant stöd vid arbetslöshet över

famnades förra året. .Remissbehandlingen har nyligen avslutats. Ett stii\1-

ningstagande till dessa förslag beräknas kunna ske vid 1973 års riksdag, 

niir resultatet av pågående utredning rörnnde frågan om beskattning av 

sjukpenning, arbetslöshetshjälp och andra förmåner föreligger. 

För stödet till lageruppbyggnad i sysselsättningsstödjande syfte upp

tas ett s~irskilt förslagsanslag om 50 milj. kr. 

I anslutning till anslagen till arbetsförmedlingens verksamhet behand

las förshig om precisering av förutsättningarna för att ge tillstånd till 
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enskild förmedlingsverksamhet, ii. k. organisationsförmcdling. Sådan för
medling bör i regel få bedrivas endast av arbetsgivar- eller arbetstagar
organisation. 

För att effektivera ledningen av arbetsm::;rknadsverkets omfattande 
och mångskiftande aktiviteter genomförs under n;ista budgetår en ny 
organisation av arbctsmarknadsstyrclsen. Inom styrelsen pågår en över
syn av organisationen vid länsarbetsn~imndernas kanslier. 

Anslagen till arbetsmarknadsverkct redovisas för nästa budget[1r i pro
grambudgetform. Medlen tas upp under nya anslag med anknytning 
till de olika verksambetsprogrammen och administrationskostnaderna 
slås ut på dessa program. 

En översyn av arkivarbetsverksamheten har genomförts inom inrikes
departementet. Resultatet av översynen har i dagarna redovisats i en 
departementspromemoria (Ds In 1971: 15) som nu skall remissbehand

las. Under år 1972 väntas ett betänkande från den utredning som har 
att pröva omfattningen och inriktningen av samt huvudmannaskapet för 
den skyddade sysselsättningen. Vidare väntas förslag från utredningen 
rörande arbetsförmedlingen inom vissa yrkcsområden i fråga om artist
oeh musikerförmedlingsverksamheten. 

En utredning har nyligen tillsatts för översyn av arbctsfredslagstift
ningen. 

Låginkomstutredningcn redovisade under förra året ett flertal under

sökningar rörande låginkomsttagarnas levnadsvillkor. Arbetet med låg

inkomstproblemen fortsätter i en arbetsgrupp inom Kungl. Maj:ts 

kansli som skall utvärdera undcrsökningsresultaten samt överväga vilka 
åtgärder denna utvärdering bör föranleda. Arbetsgruppen har i decem
ber 1971 offentliggjort ett kompendium som ger en överblick över 
låginkomstutredningcns omfattande utrcdningsmaterial. 

Invandring och svenskt medborgarskap 

Nettoinvandringen under åren 1967-1970 framgår av följande sam
manställning. 

År Nettoinvandring Nordbor Icke-nordbor 

1967 12 500 4 600 7 900 
1968 16 100 11 900 4 200 
1969 45 500 34 900 10 600 
1970 52100 32 400 19 700 

Konjunkturavmattningen under år 1971 ledde till att invandrings
takten d:impades, vilket framgår av följande tablå. Siffrorna lir preli

minära. 
Som kan utläsas av siffcruppgifterna har ca 22 300 nordbor utvandrat 

under de första elva månaderna 1971, jämfört med drygt 14 000 under 

samma tid år 1970. Samtidigt har bruttoinvandringen av nordbor upp-
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Tidsperiod Bruttoinvandring Nettoinvandring 

Totalt Nordbor Icke-nordbor Totalt Nordbor Icke-nordbor 

jan.-nov. 1970 69 000 
jan.-nov. 1971 36 700 

45 200 
19 600 

23 800 
17 100 

50 000 
7 400 

31 200 
-2 700 

gått till mindre än hälften av 1970 års siffror. Konjunkturavmattningen 
synes inte ha påverkat den icke-nordiska invandringen i motsvarande 
grad. Detta gäller också i fråga om utvandringen av icke-nordbor, som 
under de elva första månaderna 1971 ökade med endast ca 2 000 jäm
fört med motsvarande period 1970. 

Antalet arbetsanmälda u!Hinningar på den svenska arbetsmarknaden 
nådde under hösten 1970 rekordsiffror och uppgick i oktober samma 
år till drygt 228 000. Vid motsvarande tid år 1971 hade antalet minskat 

till drygt 220 000. Av dessa var ca 141 000 eller 64 % nordbor. 
Under år 1970 beviljades ca 11 500 utlänningar svenskt medborgar

skap. Av dessa var ca 7 000 nordbor. 
Atg[irderna för att främja invandrarnas anpassning i Sverige har hit

tills till stor del inriktats på att insamla material som belyser invandrar
nas situation samt att samordna och stimulera aktiviteter från bl. a. 

statliga myndigheter, kommunala organ, näringslivet och ideella orga
nisationer, däribland invandrarorganisationer och studieförbund. 

Den avgiftsfria undervisningen i svenska språket m. m. för inv~nd
rare omfattade under föregående budgetår enligt skolöverstyrelsens redo
visning ca 26 300 studiecirklar med sammanlagt nära 692 000 studie

timmar. Särskilda studiecirklar i samhällsorientering samt kontaktkurser 
för hemarbetande invandrarkvinnor har vidare ordnats som försöksverk
samhet. Dessutom har ca 90 000 studietimmar använts för svenskunder
visning inom arbetsmarknadsutbildningens ram. 

Invandrarutredningen har som delredovisning av sitt uppdrag lagt 
fram förslag om grundutbildning i svenska för vuxna invandrare m. m. 
Förslaget kräver fortsatta överväganden. 

I avvaktan på ett ställningstagande till invandrarutredningens förslag 
räknas för nästa budgetår med bl. a. försöksverksamhet med kontakt
kurser för invandrarkvinnor. Viss del av språkundervisningen förut
sätts ske enligt avtal om undervisning på betald arbetstid. 

Invandrarverket tillförs viss personalförstärkning. I rationaliserings

syfte föreslås vidare att ADB-rutiner införs vid verket för handläggning
en av tillstånds- och medborgarskapsärenden. 

Regional utveckling 

Länsstyrelserna har under hösten 1971 redovisat resultutcn av ~1rbe

tet med utformningen av regionala handlingsprogram (Länsprogram 
1970). Med utgångspunkt i länsprogrammen och annan dokumentation 

pågår inom inrikesdepartementet arbete med att utforma ett regional-

18 800 
10 100 
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politiskt handlingsprogram för hela landet. Detta program avses skola 
föreläggas riksdagen under nästa budgetår. I anslutning härtill har en 
översyn av medlen i den regionala politiken påbörjats. 

Ett viktigt underlag för samordning av de regionalpolitiska insatserna 
i länen och för sysselsättningsplaneringen utgör den kommunalekono
miska långtidsplaneringen. Det system för insamling av kommunernas 
långtidsplanering (KELP), som har prövats under ett antal år, förutsiitts 
bli ett årligen återkommande inslag i den regionala planeringen. En ny 
länsplaneringsomgång avses komma att inledas i början av år 1973. En 
samordning med den regionala trafikplaneringen kommer därvid att 
eftersträvas. 

De nya riktlinjer för regionalpolitiskt stöd som beslutades av 1970 
års riksdag innebar en väsentlig förstärkning av de regionalpolitiska 
medlen genom dels införande av nya stödformer såsom sysselsiittnings
stöd och transportstöd, dels ökade resurser och vidgade anv~indnings
områden för redan befintliga stödformer. 

Ramen för regionalpolitiskt stöd under treårsperioden 1970171-
1972/73 har fastställts till 1 200 milj. kr., varav 75 milj. kr. ber1iknats 
för transportstöd. Av den återstående medelsramen har 200 milj. kr. 
bediknats för lokaliseringsbidrag/avskrivningslån, 800 milj. kr. för loka
liseringslån, 100 milj. kr. för utbildningsstöd och 25 milj. kr. för syssel
slittningsstöd. 

Under budgetåret 197_0171 beviljades 251 företag Jokaliseringsstöd 
med totalt 403 milj. kr., varav 67 milj. kr. i bidrag och 336 milj. kr. 
i lån. Lånegarantier i lokaliseringssyfte lämnades för lån på tillhopa 

Län Antal lnvest.- Lokaliseringsstöd (milj. kr.) 

Östergötlands 
Jönköpings 
Kronobergs 
Kalmar 
Gotlands 
Göteborgs och Bohus 
Älvs borgs 
Värmlands 
Västmanlands 
Kopparbergs 
Gävleborgs 
Västernorrlands 
Jämtlands 
Västerbottens 
Norrbottens 

Totalt 
Inom stödområdet 

varav i det inre 
stöd området 

Utom stödområdet 

företag 

9 
l 
1 
2 
3 
6 

18 
43 

1 
50 
22 
21 
26 
22 
26 

251 
207 

72 
44 

kostn. 
(milj. kr.) 

61,6 
4,0 
0,9 
4,0 
3,2 
9,1 

50,2 
53,5 
11,5 
66,9 
36,2 
94,6 
50,1 
55,8 

343,5 

845,l 
712,0 

115,1 
133,1 

Bidrag Lån Summa 

30,8 30,8 
2,5 2,5 
0,6 0,6 
2,6 2,6 

0,4 1,7 2,1 
0,6 5,4 6,0 
3,5 25,3 28,8 
6,0 26,6 32,6 

5,0 5,0 
8,6 29,9 38,5 
4,2 19,5 23,7 

15,3 37,2 52,5 
8,4 23,3 31,7 

12,6 24,4 37,0 
7,7 101,4 109,1 

67,3 336,2 403,5 
66,7 267,0 333,7 

21,1 50,9 72,0 
0,6 69,2 69,8 

Lok.-stö-
dets fördel-
ning (i %) 

7,6 
0,6 
0,2 
0,7 
0,5 
1,5 
7,1 
8,1 
1,2 
9,6 
5,9 

13,0 
7,9 
9,1 

27,0 

100,0 
82,7 

17,8 
17,3 
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4,2 milj. kr. Den geografiska fördelningen av beviljade lokaliserings
bidrag och lokaliseringslån framgår av tabellen på s. 8. 

Av de 39 nyetableringar som under budgetåret 1970171 har skett 
med lokaliscringsstöd har 26 ägt rum i stödområdet, varav hälften i det 
inre stödområdet. 

De investeringar som under budgetåret 1970/71 gjordes med lokali
seringsstöd har av företagen beräknats medföra en ökning av antalet 

sysselsatta med 4 800 personer, varav 3 500 eller 73 % i stödområdet. 
I jämförelse med motsvarande uppgifter för den femåriga försöksperio
den inneb:ir detta en viss förskjutning till förmån för stödområdet. Sam
ma tendens kan iakttas i fråga om omfattningen av det beviljade stödet. 
Medan 72 % av lokaliseringsstödet under femårsperioden gick till före

tag inom stödområdet, är motsvarande andel 83 % för budgetåret 1970/ 

71. 

De företag som fram till utgången av år 1970 har fått och börjat 
utnyttja lokaliseringsstöd har i sina ansökningar angivit, att stödet skulle 
medföra en sysscls~ittningsökning på 18 600 personer, varav 12 300 inom 
sti.-i<lområdet. Av denna beräknade ökning hade vid årsskiftet 1970-1971 

13 000 nya arbetstillfällen realiserats, varav 8 400 inom stödområdet. 
I runt tal 70 % av den beräknade sysselsättningsökningen i dessa före
tag hade alltså förverkligats vid nämnda tidpunkt. Procenttalet motsva
rar i stort sett den andel av planerade investeringar som då hade hunnit 

slutföras. 
Utbildningsstöd har under budgetåret 1970171 beviljats företag med 

sammanlagt 56 milj. kr. Stödet har möjliggjort utbildning av 8 300 per
soner, varav 6 500 inom sti.idområdet. Huvuddelen av utbildningsstödet 

har utgått i form av s. k. schablonstöd. 
Sysselslittningsstöd, som kan utg[t endast i det inre stödområdet, har 

hittills beviljas 168 företag med totalt 7,5 milj. kr. Sysselsättningsök
ningen i berörda företag mellan åren 1969 och 1970 uppgår till ca 1 490 

årsarbetskrafter. 
För innevarande budgetår har till lokaliseringsbidrag/ avskrivnings

lån, lokaliseringslån, utbildningsstöd och sysselsättningsstöd anvisats sam
manlagt 375 milj. kr. För nästa budgetår föreslås i huvudsak oförändrad 

medclsanvisning. 

Genom företagareföreningarna lämnades under budgetåret 1970171 
lån från statens hantverks- och industrilånefond på 71 milj. kr. Vidare 

lämnades industrilånegarantier för en sammanlagd lånesumma av 32 milj. 
kr. För statliga lånegarantier och lån genom företagareföreningarna 
bediknas under nästa budgetår oförändrad kreditkapacitet stå till för

fogande, dvs. totalt ca 160 milj. kr. 

Den lag om lokaliseringssamråd som antogs av 1970 års riksdag bör
jade tillämpas den 1 april 1971. För samrådsverksamhcten har inriittats 

en slirskild delegation inom arbetsmarknadsstyrelsen. 

I* Riksdagen 1972. 1 sam!. Nr 1. Bil. 13 
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1968 års lokaliscringsutredning avlämnade i juli 1971 betänkandet 
(Ds In 1971: 8) Om uppföljningen av stödföretag m. m. vari föreslås 
en förstärkning av statens insatser för uppföljning och kontroll av vissa 
kreditåtaganden m. m. till förebyggande av förluster i den statliga lån

och garantigivningen. Betänkandet har under hösten remissbehandlats 
och bereds f. n. i inrikesdepartementet. 

1969 års sakkunniga för planering av turistanläggningar och frilufts
områden m. m. har under hösten 1971 avlämnat betänkandet (Ds Jo 
1971: 7) Statligt lokaliscringsstöd till rekreationsanläggningar. Betänkan

det remissbehandlas f. n. Glcsbygdsutredningcn räknar med att lägga 
fram sitt slutbetänkande under våren 1972. Industricentrautredningen 
har under hösten 1971 bl. a. företagit ·en enkät för att utröna före
tagens intresse för etablering i industricentraanlliggningar i fyra orter 
inom det inre stödområdet. 

Bostäder 

Bostadsbyggandet har under senare år inriktats på fullföljandet av 
det program om en miljon nybyggda lägenheter under perioden 1965-
1974 som statsmakterna har antagit. Under vart och ett av åren 1969 
och 1970 blev drygt 109 000 lägenheter färdiga för inflyttning och 
under år 1971 beräknas 105 000 lägenheter ha blivit färdigställda. Av 
miljonprogrammet har mer än 70 % genomförts när sju år nu har för

flutit. 
Förra årets riksdag fastställde en bostadsbyggnadsplan för år 1971 

omfattande 95 000 lägenheter och en projektreserv omfattande 10 000 
lägenheter. Ramen för beslut om bostadslån för nybyggnad bestämdes 
med utgångspunkt i 87 000 lägenheter och det icke statligt belånade 
bostadsbyggandet beräknades till 8 000 lägenheter. 

I syssclsättningsfrämjande syfte har av projektreserven under året 
2 000 lägenheter tagits i anspråk för utökning av det statligt belåna
de byggandet och 4 000 lägenheter för byggandet utan statliga lån. Här

utöver har småhus som uppförs utan statligt stöd fått påbörjas utan 

igångsättningstillstånd under fjärde kvartalet 1971. Detta har medfört 

ett ytterligare tillskott till påbörjandet, uppskattat till ca 1 500 lägenhe

ter. 
Ramen för beslut om bostadslån för nybyggnad fördelas sedan år 

1970 i m2 våningsyta. Den låneram som har fördelats för år 1971 

motsvarar 89 000 lägenheter med den genomsnittliga våningsytan i de 
lägenheter som fick preliminärt beslut om bostadslån åren 1967-1968. 
Eftersom lägenhetsytorna genomsnittligt sett då var större ~in de är i 

dag, beräknas antalet lägenheter som har fått lånebeslut under år 1971 

uppgå till närmare 92 000. 
Antalet lägenheter för vilka lånebeslut eller igångsättningstillstånd har 
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meddelats samt antalet lägenheter som har fått påbörjas utan igångsätt
ningstillstånd beräknas således under år 1971 ha uppgått till samman
lagt drygt 105 000. 

Slutliga uppgifter om 1971 års igångsättning föreligger ännu inte. 
Den registrerade igångsättningen blir troligen lägre än de nyss angivna 
drygt 105 000 lägenheterna på grund av viss försening av igångsätt
ningen och en ändring av definitionen på igångsättning i statistiska 
centralbyråns bostadsbyggnadsstatistik. Om den tidigare definitionen an
vänds för både år 1970 och år 1971 beräknas påbörjandet under de 
båda åren ha blivit ungefär detsamma, nämligen drygt 100 000 lägen
heter. 

Småhusens andel av bostadsbyggandet har under senare år varit stör
re än tidigare. Av färdigställandet var andelen närmare 32 % under 
år 1970 och den beräknas under år 1971 ha varit ungefär lika stor. 
Även småhusens andel av påbörjandet under år 1971 beräknas till ca 

32%. 
Delegationen för bostadsfinansiering träffade år 1971 för femte året 

i följd överenskommelse med kreditinstituten om byggnadskrediter till 
det statligt belånade bostadsbyggandet. överenskommelsen vidgades till 
att avse krediter också för statligt belånade ombyggnader. Under år 

1971 har kreditförsörjningen fungerat utan nämnvärda störningar. 
Den under åren 1967-1969 gynnsamma kostnadsutvecklingen i bo

stadsbyggandet bröts under år 1970. Kostnadsökningarna har fortsatt 
under år 1971. Från årsskiftet 1970-1971 höjdes låneunderlags- och 

pantvärdcnivån med sju procentenheter. Genom beslut under år 1971 
har denna nivå höjts med ytterligare sju procentenheter. Vidare har 
paritetstalen för år 1972 höjts till 1,05 för hus färdigställda år 1968 
och tidigare, 1,04 för hus färdigställda år 1969 och 1,02 för hus fär
digställda år 1970. För flertalet av dessa hus innebär detta att kapital
kostnaderna blir ca 2 % högre än förra året. 

För år 1972 föreslås en bostadsbyggnadsplan som motsvarar den av 
1971 års riksdag preliminärt beslutade. Den innebär ett garanterat pro
gram omfattande 95 000 lägenheter, varav 87 000 statsbclånade och 
8 000 utan statliga lån. Om lägenhetsstorlekama i nyproduktionen blir 
mindre än under åren 1967-1968 - vilket har varit fallet de senaste 

åren - kommer det faktiska antalet lägenheter att bli större än antalet 
lägenheter i beräkningsunderlaget. För de båda ramarna gemensamt 
tillkommer en projektreserv om 10 000 lägenheter eller däremot sva

rande våningsyta. Projektreserven skall möjliggöra en ökning av byggan~ 
det upp till den nivå som konjunkturutvecklingen ger utrymme för. I 

enlighet med planens konstruktion ·innebär detta ett antagande om att 

det totala påbörjandet i år får en omfattning av ca 100 000 lägenheter. 
Inte bara det statligt utan också det icke statligt belånade bostads

byggandet fördelas fr. o. m. år 1972 av bostadsstyrelsen och läns-
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styrelserna. Härigenom ökas förutsättningarna för en bättre samordning 
av planering och fördelning av det totala bostadsbyggandct. 

För år 1973 föreslås ett program för bostadsbyggandet av samma 
omfattning som för år 1972. 

Det garanterade programmet för planperiodens tredje år, år 1974, 
föreslås i likhet med nu gällande program till 65 000 statligt belånade 

lägenheter. Projektreserven för detta år avser endast det statligt belånade 

byggandet och föreslås omfatta 16 000 lägenheter. Av det garanterade 

programmet och projektreserven bör 5 000 resp. 6 000 lägenheter av

delas för att tillgodose önskemålen om ett treårigt planeringsperspektiv 

även i orter som inte är klart expansiva men där behovet av ramtilldel

ning för år 3 är klart dokumenterat genom konkreta projekt. 

För vart och ett av åren 197 5 och 197 6 föreslås ett garanterat pro

gram omfattande 50 000 lägenheter. Bostadsbyggnadsplancma för des

sa två år avser endast bostadsbyggande med statliga lån i orter med 

klart expansivt näringsliv. 

Anslaget till lånefonden för bostadsbyggande tas för nästa budgetår 

upp med 2 835 milj. kr., en minskning med 225 milj. kr. 

Anslaget till lån för kommunala markförvärv föreslås bli höjt med 

25 milj. kr. till 75 milj. kr. 

På grundval av förslag från servicekommitten behandlas vissa frågor 

om service i bostadsområden, bl. a. frågor rörande målen för sådan 

service. Vidare redovisas redan vidtagna åtgärder, som är ägnade att 

främja utvecklingen på serviceområdet, bl. a. åtgärder för att under
lätta finansieringen av integrerade skollokaler. Förslag till åtgiirdcr för 
att främja utvecklingsprojekt inom serviceområdet läggs fram. I anslut
ning härtill förordas vissa åtgärder för att främja expcrimentverksamhet 

inom bostadsbyggandet. 
Servicekommittcns förslag i fråga om finansiering av servicelokaler 

har i vissa avseenden kompletterats genom utredningar inom delega
tionen för bostadsfinansiering. Delegationen har nyligen avlämnat en 
promemoria som behandlar bl. a. frågan om samordnad finansiering 

av bostäder och vissa av bostadsbyggandets lokalinvcsteringar. Prome

morian remissbehandlas f: n. 
På grundval av förslag, som byggindustrialiseringsutrcdningen har lagt 

fram i sitt slutbetänkande, behandlas frågan om statligt stöd till före

tagsbundet forsknings- och utvecklingsarbete inom byggnadsområdct. 

Under senare delen av förra året avgavs betänkanden av sanerings

utredningen avseende åtgärder för sanering av det äldre bostadsbeståndet, 

av paritetslåneutredningen angående vissa bokföringsfrågor inom pari

tetslånesystemet och av 1968 års samlingslokalutredning rörande statens 

ekonomiska stöd till allmänna samlingslokaler. 
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Sammanställning 

Anslagsförändringama inom inrikesdepartementets verksamhetsområ

de i förhållande till riksstaten för budgetåret 1971172 framgår av föl

jande sammanställning (milj. kr.}, där hänsyn har tagits till bl. a. om-

föringar av administrationskostnader mellan olika littera. 

Anvisat Förslag Förändring 
1971/72 1972/73 

DRIFTBUDGETEN 
A. Inrikesdepartementet m. m. 14,0 16,7 + 2,7 
B. Arbetsmarknad m. m. 2 206,4 2 643,3 -1-436,9 
C. Invandring m. m. 73,7 79,8 + 6,1 
D. Regional utveckling 150,7 158,l + 7,4· 
E. Bostadsbyggande m. m. 171,6 177,9 + 6,3 

Summa för driftbudgeten 2 616,4 3 075,8 +459,4 

KAPIT ALBUDGETEN 
Statens utläningsfonder: 

Lånefonden för bostadsbyggande 3 060,0 2 835,0 -225,0 
Övriga 86,9 112,0 + 25,l 

Fonden för låneunderstöd 250,0 250,0 
Summa för kapitalbudgeten 3 396,9 3197,0 -199,9 

Totalt för inrikesdepartementet 6 013,3 6 272,8 +259,5 
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Utdrag av protokollet över inrikesärenden, hållet inför Hans Maj:t 
Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972. 

Närvarande: Statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena 
WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, 
HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODH
NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LöFBERG, LIDBOM, 
CARLSSON, FELDT. 

Chefen för inrikesdepartementet, statsrådet Holmqvist, anmäler de 
frågor som gäller utgifterna för budgetåret 1972/73 inom inrikes
departementets verksamhetsområde och anför. 

DRIFTBUDGETEN Elfte huvudtiteln 

A INRIKESDEPARTEMENTET M. M. 

Al. Inrikesdepartementet 

1970/71 Utgift 6 733 719 
1971172 Anslag 
1972/73 Förslag 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 

7 353 000 
9 025 000 

Regionalpolitiskt utvecklingsarbete m. m. 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Expenser 

1971/72 Beräknad 

56 
35 

90 

5 537 000 
1300000 

10000 
104 000 
402 000 

7 353 000 

ändring 1972/73 

+1 

+I 

+1677000 
75 000 

+ 5000 
+ 40000 
+ 25 000 

+1672000 
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Med hlinvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
9 025 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. en tjänst som 
departementssekreterare eller kanslisekreterare i högst Ae 30 för hand
läggning av frågor angående skyddad sysselsättning och arkivarbete samt 
för ett kvalificerat biträde. 

Vid behandlingen i det följande av anslaget Bostadsstyrelsen för nästa 
budgetår beräknar jag medel för styrelsens medverkan i arbetet med 
kommunalekonomisk långtidsplanering m. m., som f. n. bekostas från 
den under förevarande anslag upptagna anslagsposten Regionalpolitiskt 
utvecklingsarbete m. m. Denna anslagspost kan därför minskas i mot
svarande mån. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Inrikesdepartementet för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

förslagsanslag av 9 025 000 kr. 

A 2. Kommitteer m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

7 043 909 
6 500 000 
7 500 000 

Reservation 955 956 

För innevarande budgetår har under anslaget beräknats 1 milj. kr. 
för sådant forsknings- och utvecklingsarbete som är av betydelse för . 
arbetsmarknadspolitiken. F. n. pågår större undersökningar om de eko
nomiska effekterna av omskolning, immigration och geografisk rörlighet 
samt om arbetsförmedlingens informationsverksamhet. Av dessa under
sökningar beräknas de två förstnämnda bli slutförda under det närmaste 
året. De övriga kommer att pågå under hela nästa budgetår. För att fi
nansiera pågående projekt och bereda utrymme för att möta anspråk på 
medel för nya projekt, som bl. a. arbetsmarknadsstyrelsen kan komma att 
aktualisera, bör för nästa budgetår oförändrat belopp, 1 milj. kr., be
räknas. 

För övrig utredningsverksamhet har för innevarande budgetår tagits 
upp 5,5 milj .kr. För att täcka bl. a. automatiska kostnadsökningar kan 
ytterligare medelstilldelning komma att erfordras under detta budgetår. 
Utredningsverksamheten under budgetåret 1972173 torde få ungefär 

samma omfattning som under innevarande budgetår. Jag räknar med ett 
medelsbehov av 6,5 milj. kr., vilket innebär en ökning med 1 milj. kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett 
reservationsanslag av 7 500 000 kr. 
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A 3. Extra utgifter 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

185 765 
200 000 
200 000 

Reservation 

16 

289 130 

För budgetåret 1972/73 förordar jag oförändrat anslag. Jag hemsfäl
ler att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1972173 anvisa ett reserva
tionsanslag av 200 000 kr. 

A 4. Bidrag till bestridande av kostnader för vissa internationella kon
gresser i Sverige 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1000 
1000 

Reservation 157 962 

Från anslaget bestrids kostnader för sådana internationella kongres

ser inom inrikesdepartementets verksamhetsområde, för vilka Sverige 
påtar sig värdskapet, bl. a. inom ramen för FN-samarbetet. Med hänsyn 
till reservationen på anslaget förordar jag att anslaget för nästa budgetår 
förs upp med ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till bestridande av kostnader för vissa internatio

nella kongresser i Sverige för budgetåret I 972/73 anvisa ett 
rcservationsanslag av 1 000 kr. 
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B ARBETSMAKNAD M. M. 

Allmänna synpunkter 

Arbetsmarknaden under år 1971. Den allmänna bristen på arbets
kraft under högkonjunkturåren 1969 och 1970 kulminerade under för

sommaren sistnämnda år. Antalet kvarstående obcsatta platser hos ar

betsförmedlingarna, vilket tal utgör en indikator på arbetskraftsbristen, 
översteg 80 000 i maj 1970. Fr. o. m. halvårsskiftet sjönk volymen ohc
satta platser snabbt och var redan i december 1970 nere i ungefär hälf

ten av det tidigare maximitalet. Bortsett från säsongmässiga förändring
ar har antalet obesatta platser därefter haft övervägande svag utveckling 
under större delen av år 197 l. En viss uppgång i platsantalet noterades 
dock under fjärde kvartalet. 

1000-tal 
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Antalet vid varje månads mitt kvarstående obesatta platser utgör inte 
något mått på den fortlöpande personalrekryteringen genom arbetsför
medlingen. Även denna har visserligen minskat men i betydligt lägre 

grad. De till förmedlingen nyanmälda platserna uppgick under vart och 

ett av de tre första kvartalen 1971 till ca 80 % av nyanmälningarna un

der motsvarande kvartal året förut. Under månaderna oktober och no-
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vember 1971 anmäldes sammanlagt 102 600 nya platser mot 116 500 
under motsvarande månader år 1970. Den kraftigaste nedgången i rekry
teringsbehovet har avsett arbetskraft i yrkesgruppen tillvcrkningsarbete, 
maskinskötsel m. m., dvs. i stort sett industriarbete, med<m nyanmäl

ningen av platser inom bl. a. vård och undervisning har varit tämligen 
opåverkad av konjunkturutvecklingen. 
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Samtliga yrken Industriarbete 

Skillnaderna i utvecklingen av antalet nyanmälda resp. kvarstående 
lediga platser tyder på att det har varit möjligt att snabbare än förut 
genomföra planerad rekrytering. Detta har i och för sig varit en positiv 
förändring. Samtidigt har å andra sidan antalet permitteringar och upp
sägningar ökat kraftigt. Redan under år 1970 steg antalet varsel om pla

nerade personalinskränkningar i textil- och konfektionsbranschen. Där

efter har under loppet av år 1971 en motsvarande utveckling skett även 
inom andra branscher. Under de första elva månaderna av året inkom 

varsel om permittering och uppsägning vid 1 317 arbetsställen, beröran

de sammanlagt 33 800 anställda. De jämförbara talen under år 1970 
var 576 resp. 18 600. Antalet varsel från textil- och konfektionsföretag 

har sjunkit under år 1971. Bland de branscher som har haft en mera 

betydande uppgång i varselfrckvcnsen märks i första hand metall- och 

verkstadsindustrin, där antalet anställda som under de första elva måna
derna av år 1971 har varslats om permittering eller uppsägning uppgick 

till 8 400 mot 1 800 under motsvarande period år 1970. 
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Reduktionen av sysselsättningen genom personalinskränkningar på 
vissa orter och i vissa företag har i första hand gällt industrin och har 
haft direkt och indirekt verkan på arbetslösheten inom denna närings
gren. De direkta verkningarna har begränsats genom arbetsförmedling
ens insatser för att underlätta personalens övergång till annan sysselsätt
ning. Efter hand som den aktuella efterfrågan på arbetskraft har till

godosetts har emellertid svårigheterna för arbetssökande att finna an
ställning ökat mera allmänt. Den omständigheten att många företag har 

begränsat eller helt stoppat rekryteringen har ytterligare bidragit till des

sa svårigheter. 

Arbetslösheten har som följd av dessa omständigheter stigit väsent
ligt mellan åren 1970 och 1971. I november sistnämnda år registrera

des hos arbetsförmedlingarna 71 300 arbetslösa jämfört med 39 700 i 
november 1970. Uppgången i arbetslösheten mellan november och de
cember 1971 begränsade sig till 2 300 personer. Detta är en säsong
mässigt normal förändring,· vilket innebär att den säsongrensade arbets

lösheten var oförändrad. Bland de arbetslöshetsförsäkrade var arbets
lösheten i december 2,4 % mot 1,7 % ett år tidigare. Därmed blev den 
genomsnittliga arbetslösheten för året 2,0 % mot 1,5 % år 1970. Den 
i arbetsförmedlingsstatistiken redovisade arbetslösheten vid skilda tid

punkter och inom skilda åldersgrupper framgår av följande samman
ställning. 

1970 1971 

-24år 25-59 år 60-år ·samtliga -24år 25-59 år 60-år 

Febr. 5 300 28100 17 800 51200 8 400 32400 
Maj 3 600 15 600 14 200 33 400 9 000 27 800 
Aug. 3 800 11 900 12 000 27 700 11 300 26 800 
Nov. 5 300 18 900 15 500 39 700 16 900 36 500 

Uppgången har, som sammanställningen visar, varit starkast i ålders
gruppen under 25 år. Detta hänger samman med att en stor andel av ar
betskraften i denna åldersgrupp är nyinträdande på arbetsmarknaden och 

nu får vänta längre än tidigare på sin första anställning. Den relativa 
arbetslösheten i olika åldersgrupper framgår av följande tal från arbets

kraftsundersökningarna under tredje kvartalet 1970 resp. 1971. Av 
motsvarande skäl som för ungdomar förekommer en förhöjd arbetslös
het bland kvinnliga arbetstagare som efter en tids bortovaro från 

arbetsmarknaden på nytt söker arbete. Denna »köcffekt» belyses av föl
jande diagram, som visar bl. a. arbetslöshetens stegring bland ungdomar 
och kvinnor efter sommarsäsongen. 

Arbetslösheten i åldersgruppen 55-64 år är inte påfallande hög om 

den ses i relation till utfallet för övriga åldersgrupper. Förklaringen här-

18 900 
16 800 
15 000 
17 900 

samtliga 

59 700 
53 600 
53 200 
71 300 
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Åldersgrupp 
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till torde till väsentlig del ligga i den låga frekvens av arbetsbyten som 

utmärker den äldre arbetskraften. 

För de äldre arbetstagare som ändå hlir arbetslösa medför å andra 

sidan bl. a. den låga rörligheten på arbetsmarknaden att deras situation 

blir svårare än för övrig arbetskraft. Detta framgår med all tydlighet av 

följande genomsnitt för arbetslöshctstidens fangd inom skilda åldersgrup

per. Talen har hämtats från arbetskraftsundcrsökningarna under tredje 

kvartalet 1971. Vad gäller åldrarna närmast pensionsåldern tyder stati

stiken på en mycket kraftig ökning av arbetslöshetstidcns längd. För 
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Ålder, år 

Genomsnittlig arbets
löshetstid, veckor 7,8 9,4 9,6 14,9 

21 

14,0 25,5 

den som i den åldern blir arbetslös är med andra ord möjligheten att få 
nytt arbete synnerligen begränsad. Förhållandet gäller tämligen obe
roende av konjunkturläget. 

Omslag i konjunkturen sker inte samtidigt i hela näringslivet. Jag har 
förut nämnt, att svårigheterna inom textil- och konfcktionsbranschen 

började redan under år 1970 och att omställningarna inom denna 
bransch under år 1971 tenderade att minska i omfattning. Inom bygg
nadsbranschcn började sysselsiittningen avta under första kvartalet 1971, 
vilket sekundärt har påverkat liiget inom industrigrenar med tillverkning 
av insatsvaror till byggnadsproduktioncn. I övrigt har sysselsättningen 
inom den varutillverkande industrin, i synnerhet den exportinriktade in
dustrin, varit fämligen stabil under första halvåret 1971. Under tiden 
därefter har faget blivit betydligt mera splittrat, vilket belyses av bl. a. 
den kraftigt ökade volymen av varsel om personalinskränkningar. Inom 
den offentliga sektorn har diiremot sysselsiittningen fortsatt att öka. 
Sysselsiittningen har också förhållit sig tämligen stabil inom handel, sam

färdsel m. m. 
Nettoeffekten på sysselsättningen av dessa skilda tendenser har varit 

en fortsatt uppgång i det totala antalet sysselsatta under första halvåret 
1971. Statistiken från tredje kvartalet 1971 tyder däremot på viss ned
gång i förhållande till sysselsättningen tredje kvartalet 1970. Av intresse 

är i detta sammanhang att notera att det tir kvinnorna som svarar för 
tillskotten i arbetskraft och antal sysselsatta, medan antalet sysselsatta 
män har visat en nedåtgående tendens under hela år 1971. Det har så
ledes även under det senaste året skett en betydande tillströmning till 
arbetsmarknaden av gifta kvinnor. Utvecklingen i detta hänseende un
der de senaste fem åren belyses av följande tal från arbetskraftsunder
sökningarna över andelen gifta kvinnor som har tillhört arbetskraften. 
Talen hänför sig till november månad. 

År 1967 1968 1969 1970 1971 

Relativa arbetskraftstal, % 45,7 47,4 49,5 52,9 54,1 

Det kan förutsiittas, att den stadiga tillväxten av sysselsättningen 
inom tjänstesektorn har haft stor betydelse för denna utveckling av de 

gifta kvinnornas sysselsättning. 

Sysse/sättningspolitiska åtgärder. Under högkonjunkturårcn 1969 och 
1970 fördes en restriktiv politik för att motverka överefterfrågan på ar

betskraft. Samtidigt insatta sysselsättningsfrämjande åtgärder var av-
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gdinsade till regioner och grupper av arhetssökande med särskilda sys
selsättningsproblem. I anslutning till de förut beskrivna förändringarna 
i arbetsmarknadsbalansen har en omfäggning skett under år 1971 i syfte 

att stabilisera sysselsättningen och motverka tendenser tiH stigande ar
betslöshet. Selektiva åtgärder har härvid använts. 

Redan i början av år 1971 genomfördes lättnader i byggnadsreglc
ringen så till vida som igångsättningstillstånd för byggnadsarbeten läm

nades i ökande omfattning. Tillstånd att påbörja större byggnadsprojekt 
har under årets lopp lämnats för en total byggnadskostnad av ca 2 100 
milj. kr., medan motsvarande tillståndsgivning under år 1970 begrän
sades till ca 800 milj. kr. Under våren 1971 vidgades dispensgivningen 
från den år 1970 införda investeringsavgiften på vissa byggnadsarbeten. 
Avgiften avskaffades helt vid utgången av maj månad. Det har med 

dessa åtgärder varit möjligt att föra över en betydande igångsättnings
volym från högkonjunkturen till den aktuella konjunktursvackan. 

Motsvarande åtgärder har vidtagits i fråga om bostadsbyggandet. 
Programmet för bostadsbyggandet har under år 1971 utvidgats till att 
omfatta 89 000 statligt belånade lägenheter (räknat i 1967 års genom
snittliga våningsyta) mot 88 000 år 1970. Igångsättningen av inte statligt 
belånade bostäder har i första hand tillåtits stiga till 12 000 fägenheter år 
1971 mot 8 500 lägenheter år 1970. Huvuddelen av dessa lägenheter av
ser småhus, för vilkas produktion arbetskraftsåtgången är förhållandevis 
hög. Därutöver har det icke statligt belånade småhusbyggandet under 
hösten 1971 släppts helt fritt för resten av året. Härigenom beräknas yt

terligare omkring 1 500 småhus ha påbörjats. 
Vissa offentliga byggnadsinvesteringar har tidigarelagts. Nybyggnad 

och reparation av skolor, sjukhus och vårdhem för en beräknad kostnad 
av 150 milj. kr. har enligt detta program påhörjats under år 1971. H1ir
till kommer vissa miljövårdsanläggningar. Statliga byggnadsarbeten som 
kostnadsbediknas till ca 220 milj. kr. har tidigarelagts. 

Genom frisläppande av investeringsfon<ler har, huvudsakligen inom 

industrin, fondmedel kunnat användas för byggnadsarbeten för en total 
kostnad av drygt 700 milj. kr. enligt medgivanden som har lämnats un

der tiden juni-november 1971. 
De här redovisade åtgärderna för att öka byggnadsinvesteringarna 

är i stor utsträckning inriktade på en sysselsättningseffekt under vintern 
1971-1972. Ca 30 000 byggnadsarbetare beräknas genom dessa åtgärder 
få sysselsättning under första kvartalet 1972. 

Byggnadsverksamhetcns utveckling påverkar sysselslittningen även in
om andra näringsgrenar, slirskilt industri och transportväsende. Gene
rellt kan för varje sysselsatt person på byggnadsplatsen räknas med yt
terligare en sysselsatt på annat håll. Dessutom har under år 1971 en 

serie åtgärder vidtagits som mera direkt främjar industrisysselsättningen. 
En tidigareläggning har skett av kommunala och statliga industribeställ-
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ningar för sammanlagt 180 milj. kr. Investeringsfondsmedel har, för
utom för byggnadsinvesteringar, frisläppts även för inköp av maskiner 
och inventarier och för investering i lager. Kostnaderna för de på så 
sätt främjade investeringarna beräknas med de medgivanden som har 
lämnats t. o. m. november 1971 till ca 950 milj. kr. I enlighet med riks
dagens beslut (prop. 1971: 140, FiU 47, rskr 293) kommer också stats

bidrag med 20 % att kunna utgå till. lageruppbyggnad inom i första 
hand industriföretag som med hänsyn till avsättningsmöjligheterna har 
svårigheter att upprätthålla sysselsättningen. För företag som i denna 
situation är ur stånd att öka sina lager införs alternativt ett temporärt 
utbildningsstöd. 

Den omedelbara sysselsättningseffekten av samtliga i det föregående 
nämnda åtgärder kan för innevarande vinter beräknas till bortåt 40 000 
sysselsatta. 

Insatser på bred front har således gjorts för att främja sysselsättningen 
på den öppna arbetsmarknaden. I betydande utsträckning har det här
vid varit möjligt att aktualisera en under den tidigare högkonjunktu

ren tillbakahållen efterfrågan på arbetskraft och att genom insatsernas 
selektiva karaktär avgränsa effekterna i tid och rum. Härutöver har 

stora insatser gjorts för att skapa arbetstillfällen genom beredskapsar

beten. Totalt har anslaget Allmänna beredskapsarbeten m. m. på till
läggsstat höjts med 825 milj. kr. utöver de för budgctärct 1971172 
ursprungligen anvisade medlen. För att i önskv1ird utsträckning få till 
stånd kommunala beredskapsarbeten har, under vissa förutsättningar 
beträffande arbetenas förläggning i tiden, statsbidraget till sådana arbe
ten höjts till 75 % av kostnaden. Under hösten 1971 har vidare pro
grammet för allmlinna beredskapsarbeten i mera väsentlig utsträckning 
gått utanför landets nordligare delar. Av den totala kostnaden för all
männa beredskapsarbeten under budgetåret 1971/72 beräknas 513 milj. 
kr. falla på de s. k. skogsllinen och 556 milj. kr. på länen i mellersta 
och södra Sverige. Motsvarande tal var för budgetåret 1970/71 372 
resp. 66 milj. kr. Antalet sysselsatta i allmänna och särskilda beredskaps
arbeten beräknas under vintern komma att uppgå till minst 35 000. 

Möjligheterna för äldre och handikappade att finna sysselsättning på 
den öppna arbetsmarknaden har självfallet påverkats av den aktuella 
konjunkturutvecklingen. I anslutning härtill har de kortsiktiga syssel
sättningsstödjande insatserna byggts ut. Problemen för dessa arbetstagare 
är emellertid i hög grad av långsiktig karaktär, vilket har påverkat in
satsernas utformning. I prop. 1971: 1 (bil. 13 s. 22) nämndes nya initia

tiv som har tagits för att i samarbete mellan arbetsförmedling, företag 
och personalorganisationer undersöka möjligheterna att förändra arbets
platser, maskiner, verktyg m. m. för att förbättra de äldres och handikap
pades möjligheter att få och kvarstanna i arbete på den öppna arbets

marknaden. Dessa åtgärder har byggts ut och befästs under år 1971. 
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Arbetsmarknadsverket har tillförts särskilda tjänstemän för samråd med 
företag i fråga om att bättre anpassa arbetsplatserna till ·de anställdas 
fysiska och psykiska förutsättningar. 

Handikapp är ofta förenat med ålder. För att trygga iiklre arbets
tagares sysselslittning infördes år 1971 dels lagen ( 1971: 199) om an
ställningsskydd för vissa arbetstagare, dels lagen (l 971: 202) om vissa 

åtgärder för att främja syssclslittning av äldre arbetstagare på den öppna 
arbetsmarknaden. Genom lagen om anställningsskydd garanteras äldre 
arbetstagare viss längre uppsägningstid och, under vissa förutsättningar, 
åtcranställningsrätt hos arbetsgivaren. Enligt den senare Jagen kan Hins
arbetsnämnderna kalla arbetsgivare och berörda partsorganisationcr till 
överläggningar om åtgärder för att bereda äldre arbetstagare biittre sys
selsiitlningsmiijlighcter samt meddela arbetsgivaren anvisningar i detta 
syfte. 

Förutom åtgärderna för att förbättra de här ifrågavarande arbets

tagarnas ställning på den öppna arbetsmarknaden har insatserna ökats 
för att bereda dem skyddad sysselsättning i olika former. Utöver ur

sprungligen anvisade 525 milj. kr. under anslaget SiirskilJa beredskaps
arbeten m. m. har i det syftet ytterligare 100 milj. kr. anvisats på till
fäggsstat under hösten 1971. Omfattningen av olika arbetsvårdande åt
gärder vid utgången av oktober åren 1970 och 1971 redovisas i följande 
tablå. 

Antal personer i 1970 1971 

arbetsprövning 400 500 
arbets träning 1 500 1 600 
arbetsmarknadsutbildning 14 800 15 900 
arbete i skyddad verkstad 10 600 11400 
hemarbete 700 600 
halvskyddat arbete 1 600 2000 
beredskapsarbete 5 000 6100 
arkivarbete 8 600 9 500 

Summa 43 200 47 600 

Som nämnts förut har arbetslösheten bland ungdomar ökat förhållan
devis starkt under år 1971. Ett program för att motverka denna utveck

ling antogs av arbetsmarknadsstyrelsen i april 1971. I sitt konkreta ut
förande har programmet upptagit i huvudsak arbetsförmedling och ut

bildning samt beredskapsarbeten med inslag av utbildning och yrkes
orientering. På arbctsförmedlingskontoren har organiserats särskilda ung
domsgrupper som ackvirerar platser för ungdomar och i samarbete med 
organisationer och ungdomsgårdar bedriver uppsökande verksamhet. 
För att bereda utbildning åt arbetslösa ungdomar har bl. a. 9 000 platser 
i samarbete med skolöverstyrelsen ställts till förfogande i gymnasie
skolan. Av dessa hade 6 500 platser tagits i anspråk i början av novem-
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ber 1971. I arbetsmarknadsutbildning hade samtidigt tagits in ca 1 000 
ungdomar i åldern under 20 år. Särskilda beredskapsarbeten har vidare 
anordnats för unga arbetssökande som inte har kunnat få arbete på 
öppna marknaden eller placeras i utbildning. Arbetena har utfomrnts 
med tanke på att ge yrkescrfarenhet och kunskaper som underlättar en 
senare placering på den öppna arbetsmarknaden. Ca 1 000 ungdomar 
har beretts sysselsättning i sådana arbeten. Där så har varit Uimpligt har 
ungdomar sysselsatts iiven i ordinarie beredskapsarbeten. 

Arbetsförmedlingen spelar en nyckelroll för genomförandet av de 
arbetsmarknadspolitiska insatserna. I syfte att öka dess kapacitet fatta
des år 1971 beslut om ny organisation för förmedlingen. En niirmare 
redogörelse för omorganisationen famnades i 1971 års statsverkspro
position (bil. 13 s. 33). I huvudsak kommer den nya organisationen att 
medföra en koncentration av förmedlingstjänsterna till större kontor och 
en sammanföring av yrkesvägledning och arbetsvård med annan för
medlingsservice. De beslutade föriindringarna har iinnu inte hunnit mer 
iin påbörjas, varför det är för tidigt att bedöma resultatet. I anslutning 
till omorganisationen bedrivs försöksverksamhet i syfte att göra för
medlingsarbetet mera effektivt. Bl. a. pågår försök med s. k. öppen ar

betsförmedling. 

I det föregående har jag nämnt nya initiativ i arbetsförmedlingens 
verksamhet med avseende på äldre och handikappade samt ungdomar. 
Ett annat exempel på strävandena att tillgodose nya och växande an
språk på förmedlingens tjänster är arbetsmarknadsverkets program för 
arbetsplacering av arbetssökande som har längre utbildning. Inom ra
men för detta program har bl. a. 1 200 arbetsförmedlare under budget
året 1970/ 71 genomgått kurser i yrkesinformation om eftergymnasial 
utbildning. För att bättre service skall famnas praktiksökande ungdomar 
har vidare införts öppen praktikförmedling. På vissa universitetsorter 

bedrivs numera sådan förmedling året om. 
I nuvarande läge med allmänt överskott på arbetssökande samtidigt 

med att brist på arbetskraft föreligger inom vissa branscher har direktiv 
gått ut till förmedlingarna om förstärkt planering av arbetet för att öka 
såvlil ackvisitionen av lediga platser som insatserna för att arbetssö
kande skall kunna utnyttja tillgängliga arbetstillEillen. Till de i detta 
sammanhang anvisade åtgiirderna hör ökad interlokal förmedlingssam

verkan. 
Flyttningsbidrag och arbetsmarknadsutbildning utgör grundläggande 

hjälpmedel i förmedlingsarbctet. På grund av den avtagande efterfrågan 
på arbetskraft och en samtidig utjämning av sysselsiittningen mellan 

olika regioner har antalet personer som har fått flyttningsbidrag sjunkit 

från år 1970 till år 1971. 

Arbetsmarknadsutbildningens betydelse har vuxit oavbrutet sedan den
na form av utbildning påbörjades i större skala under 1950-talets senare 
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del. Utmärkande för arbetsmarknadsutbildningen är dess snabba anpass

ning till förändringarna på arbetsmarknaden. Resultaten av arbetsmark
nadsutbildningen är på det hela taget mycket tillfredsstiillande. Av ca 

10 000 personer som avslutade yrkesinriktad utbildning under första kvar

talet 1971 fick 80 % arbete inom tre månader från utbildningens avslu
tande. Bland de utbildade ingår många handikappade. Utbildningen utgör 

emellertid inte bara en viktig anpassningsåtgärd. Den kan ses också som 

en investering av principiellt samma karaktär som andra investeringar 
som utvidgas under en konjunkturavmattning. Genom att arbetsmark
nadsutbildningen i nuvarande arbetsmarknadssituation kraftigt ökas får 

fler arbetssökande ett bättre utgångsläge i en kommande konjunkturupp
gång. 

Omfattningen under åren 1970 och 1971 av vissa av de arbetsmark
nadspolitiska åtgärder som har berörts i det föreg.ående redovisas i föl

jande sammanställning. 

Genomsnittligt antal personer i 
Tids- Antal personer som 
period fatt ftyttningsbidrag arbetsmarknads- allm. beredskaps-

utbildning arbete 
1970 1971 1970 1971 1970 1971 

1 kv. 6 800 5 600 38 900 46 900 4400 3 500 
2 kv. 7 400 5 800 31 700 37 300 3 500 4 500 
3 kv. 7 800 7 100 22 600 26 600 2 200 3 200 
okt-nov. 4 300 3 800 42 000 46 300 2 500 5 300 

Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten under budgetåret 1972173. 

Flera olika omständigheter kan väntas medverka till en ökad efterfrå
gan på arbetskraft under loppet av år 1972. Inom byggnadsverksamhe

ten synes f. n. ske en stabilisering som kommer att få betydelse för sys
selsättningen även inom industrin. Den arbetstidsförkortning som till 
väsentlig del införs vid början av år 1972 kommer att öka arbetskrafts

behovet vid i övrigt oförändrade förhållanden. Sysselsättningen inom 

den offentliga tjänstesektorn väntas fortsätta att öka. 

Den allmänna konjunkturutveck.lingen väntas bli uppåtriktad under år 

1972. Det är självfallet svårt att närmare avgöra när och med vilken 

styrka en sådan tendens kommer att få större effekt på arbetsmarknaden. 

En ökad varuefterfrågan kommer först med viss eftersläpning att föranle

da ökad rekrytering inom produktionssektorn. På motsvarande sätt som 

i nedgångskonjunkturcr kommer en uppgång i arbetskraftsbehovet att ske 

med väsentliga tidsskillnader mellan olika näringsgrenar och regioner. 

Sådana branschmässiga och regionala skillnader i arbetstillgången som 

på grund härav kan väntas under nästa budgetår medför behov av in

satser för att underlätta arbetskraftens rörlighet. Samtidigt måste man 

särsk. beredskaps-
arbete 
1970 1971 

12 000 14400 
12 000 12 800 
10 100 11 400 
11 200 17 500 
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räkna med att åtgärde; för att stödja sysselsättningen måste vidtas i vissa 

orll::r och regioner. En god beredskap måste därför föreligga för insatser 
i båda dessa hänseenden. 

Tyngdpunkten i årets budgetförslag ligger, liksom i förra årets, i ett 
fullföljande av insatserna för att stödja äldre och handikappade på den 

öppna arbetsmarknaden. Som ett komplement till de förra året införda 
s. k. äldrelagarna försfarks arbetsförmedlingens personal. I samma syfte 
föreslås ökade anslag för bidrag till arbetsbiträde och slirskilda anord
ningar på arbetsplatsen. För att stimulera den halvskyddade sysselslitt
ningen föreslås ett nytt bidragssystem som innebär höjda statsbidrag och 
som samtidigt genom anknytning till lönens storlek är ägnat att stimulera 
till en gynnsammare löneutveckling för de sysselsatta. 

De ökade arbetsmarknadspolitiska insatserna ökar kraven på arbets
förmedlingens kapacitet. Förmedlingen har under lång tid byggts ut 
successivt, med kraftfulla insatser de senaste åren. Bl. a. kan nämnas 

den år 1971 inledda omorg:rnisationen, betydande personalförstiirkning
ar och försöksverksamhet med nya metoder i förmedlingsarbetet. I det 

följande föreslås ytterligare personalförstärkning med.100 tjiinster, som 
i främsta rummet utgör ett led i utbyggnaden av de förut nämnda in
satserna för Uldre och handikappade. Behovet av hög rörlighet på ar
betsmarknaden möts bl. a. med ökade resurser för arbetsmarknadsut
bildning och, i samband därmed, förbättrade utbildningsbidrag. Bered
skapen för sysselsättningsskapande åtgärder upprätthålls. Totalt beräknas 
anslagen till arbetsmarknad m. m. för budgetåret 1972/73 till 2 643,3 
milj. kr., vilket innebär en ökning från föregående år med 436,9 milj. kr. 

Låginkomstf rågorna behandlas av en arbetsgrupp inom departemen
ten. Gruppen har nyligen offentliggjort en sammanfattande översikt över 
det omfattande kartl~iggningsarbete som har utförts inom låginkomstut
redningcn. Vid sidan av låg ersättning per arbetad timme framträder 
ofullständig sysselsättning som en huvudorsak till låg inkomst. Detta be
styrker att sysselsättningspolitiken har avgörande betydelse för mLinni

skors trygghet och livsvillkor. Insikten härom måste som hittills prägla 
åtgiirdcrna inom arbetsmarknads- och regionalpolitiken. En vidare be
arbetning och analys av det föreliggande materialet bör ligga till grund 
för det syssclsättningspolitiska reformarbetet. 

övergång till programbudget för arbctsmarknadsområdet 

Bakgrund. Arbetsmarknadspolitikens mål är att åstadkomma och be

vara full, produktiv och fritt vald sysselsättning. Den prim1ira uppgiften 
är härvid att genom stöd och service i olika former hjtilpa den enskilde 

till meningsfull syssclsiittning i ett fritt valt yrke. Den enskilde skall inte 
bara beredas sysselsättning i samband med arbetslöshet utan också ge-
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nom utbildning eller på an;:iat siitt få en siikrnre stiil!ning på arbetsmark

naden så att risken för att han blir arbetslös i framtiden begdinsas. 

Successivt har arbetsmarknadspolitiken fått allt större betydelse som 

ett led i den ekonomiska politiken. Den skall Mimja b:.ilamen på ar

betsmarknaden och därmed bidra til~ ett effektivt utnyHjnnde av s:nn

hällcts resurser. Den shll i den enskildes och samhiillets gemensamma 

intresse syfta till att bereda den enskilde så lönsamt arbete S'Jffi möjligt. 

Enligt beslut av Kungl. Maj:t den 9 februari 1968 tillhör arbctsmark

nadsstyrelscn de myndigheter som deltar i utrednings- och försöksverk

samhetcn med programbudgetering inom statsförvaltningen. Genom sin 

storlek och sin mångskiftande verksamhet kan detta verk sägas inta en 

slirställning bland de myndigheter som omfattas av försöken. Arbets

marknadsverkets åtgärder har ofta stor betydelse liven från andra syn

punkter än dem som verket primärt skall företräda. Det är sii.lunda inte 

ovanligt att verkets arbetsmarknadspolitiska åtgärder behöver komplette

ras med åtglirder av andra myndigheter för att syftet med åtgiirderna skali 

nås. Trots detta har det av praktiska sk:il befunnits fömpligt att ge pro

grambudgeten för niista budgetår en sådan avgriinsning, ~itl den i huvud

sak omfattar de anslag som sbll bekos!a arbetsmarknadsverkcts verk
samhet. Programbudgeten blir härigenom viis<.:ntligen en budget för ar

betsmarknadsstyrelsen, som är central förvaltningsmyndighet för arhcts

marknadsfrågor, och för den styrelsen understiillda offentliga arbets

förmedlingen inkl. yrkcsv~igledningcn och arbetsvården. Dock inbegriper 

programbudgeten hela arbetsmarknadsutbildningen tro!·s att omskolnings

kurscrna administreras av skolöverstyrelsen. H~irvidlag bör emellertid 
observeras att de investeringar som förekommet vid omskolningsverk
samhcten inte skall bekostas från det s1irskilda utrustningsanslag, som jag 

kommer att föreslft i det följande. Vidare bör noteras att skolövcrsty
relsi:ns centrala administration av omskolningen bekostas frI'rn anslag 
under åttonde huvudtiteln. För att förbereda övergången till program
budget för arbetsmarknadsonirådet tillsattes i samband med beslutet år 
1968 en ledningsgrupp i inrikesdepartementet. I denna i ng;ck represen

tanter för inrikes- och finansdepartementen, arbetsmarknadsstyrelsen och 

riksrevisionsverket. Vid arbetsmarknadsstyrclscn har en särskild arbets

grupp haft till uppgift att inom verket förbereda övergången. 

Förberedelsearbetet för iiverg!\ng tiil programbudget för urbetsmark

nadsområdet redovisades närmare för riksdagen år 1970 i samband med 

mitt förslag till ändrad organisation för arbetsmarknadsverket (prop. 

1970: 1, bil. 13, s. 73-74). Jag anförde att arbetm1arknadssiyrelsen om 

möjligt skulle redovisa en anslagsfrnmsfa11ning i programtermer som 

komplement till den ordinarie framställningen för hudget[iret 1971/72. 
För budgetåret 1972,173 skulle den ordinarie anslagsframställningen gö

ras i programtermer. 

I enlighet härmed har arbetsmarknadsstyrelsen i sin ans:~1gsfram-
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stälining för budgetåret 1972/7 3 lagt fram förslag tili programbuuget 

för det arbetsmarknadspolitiska området. Förslaget har utarbetats på 
grundval av anvisningar som meddelades av Kungl. Maj:t i brev till 

statsmyndighctema den 5 mars 1971 samt kompletterande anvisningar 

som chefen för inrikesdepartementet meddelade den 15 april 1971. 
De senare innehöll bl. a. en fullständig skiss till programindeining och 

anslagssystem med hittillsvarande verksamhetsområden som referensram. 

Efter samråd med inrikesdepartementets iedningsgrupp har i anslags

framstiiliningen smärre förändringar gjorts jiimfört med anvjsningarna. 

Programbudgetens sy/ te. Syftet med programbudgetering kan s~igas 

vara att skapa förutsiittningar för ökad rationalitet i beslutsfattandet 

och biittre hushållning med knappa resurser. Beslut röranue måiinrikt

ning av verksamheicn - speciellt vad gäller prioritering mellan olika 

mal - bör för!Eggas till högre beslutsnivåcr, medan beslut rörande val 

av medel och metoder kan förhiggas till lägre nivåer. övergången till 

programinriktade anslag syftar till att effektivare styra verksamhetens 

inriktning och på bättre sätt än tidigare välja mellan alternativa in

satser inom olika områden. Iludgetprövningen blir målinriktad, vilket 

innebär att större uppmärksamhet ägnas åt verksamhetens resultat och 

föijderna för medborgarna än i det traditionella budgetsystemet, som 

karakteriseras av att i första hand skilda slag av kostnader prövas. 
Chefen för finan~departementet har tidigare denna dag vid sin anmä

lan av För flera huvudtitlar gemensamma frågor (prop. 1972: 1, bil. 2, 

punkt 10) redovisat försöksverksamheten med programbudgetering. Lik

nande redogörelser har sedan år 1969 lämnats i varje års statsverks

proposition. Jag kan diirför inskränka mig till att här understryka några 

aspekter på programbudgetverksamheten som enligt min mening iir sär

skilt betydelsefulla i fråga om arbetsmarknadsområdet. 

Som jag nyss har betonat utgör arbetsmarknadspolitiken - både som 
strukturelJt och konjunkturellt instrument - ett viktigt inslag i den all
miinna ekonomiska politiken. Den har många beröringspunkter också 
med socialpolitiken (arbetsv{1rd och handikappåtgiirder) och utbildnings
poliiiken (framför allt arbc:smarknadsutbildningen). För att samspelet 
med dessa angrlinsande områden skall bli effektivt lir det av vikt att 

arbelsmarknadspolitiken delas in i klart urskiljbara verks~,mhctsområ

den. Programbudgeten kan medverka härtill. 

Indelningen av det arbetsmarknadspolitiska området i avsnitt som 

möjliggör en niira samverkan med angriinsandc sektorer av samhiills

vcrksamhcten kan också uttryckas som en strävan <ttt formulera pro

grammen i politiskt och åtgärdsmässigt relevanta termer. Hit hör t. ex. 

att i göriigaste mån skilja konjunkturpolitiskt motiverade insatser från 

socialpoli~iskt betingade åtgärder. Detta kommer till uttryck i det förslag 
tll programindelning som jag lägger fram i det följande. 

I enlighet med vc.d jag nyss har framhållit är avsikten att förfagga 
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ansvaret för val av alternativa insatser där den kontinuerliga prövningen 
härav kan och bör ske. Strävan skall härvid vara att ins:itscrna väljs 
på sådant sLitt att största möjliga måluppfyllelse nås inom given resurs
ram. Normalt förutsätter detta att beslut inom vissa fastställda ramar 
delegeras från riksdagen till Kungl. Maj:t resp. från Kungl. Maj:t till 
myndigheten. Ofta innebär det en delegering oeks~t inom myndigheten. 

För arbetsmarknadspolitikens del innebär vad jag här har sagt ingen 
nyordning. Jag vill erinra om att riksdagen på förslag av Kungl. Maj:t 
åren 1970 och 1971 har beslutat om en omfattande ändring av ar
betsmarknadsverkcts organisation i riktning mot större rörlighet och 

delegering av beslutsfattandet. Jag kommer i det följande att redovisa 
förslag till omorganisation av arbetsmarknadsstyrelsen efter samma 
huvudlinjer. Organisationsarbetet har löpt parallellt med programarbetet 
och har samordnats med detta. 

Redan f. n. är budgeten för arbetsmarknadspolitiken indelad i ett be
gränsat antal anslagsområden med betydande möjligheter för Kungl. 
Maj:t och arbctsmarknadsstyrelsen att under löpande budgetår avpassa 
innehåll och innebörd i åtgärderna efter vad förhållandena på arbets
marknaden kräver. Det förslag till programbudget som jag förordar 
innebär i så måtto närmast en kodifiering och förstärkning av det be
fintliga systemet med dess betydande anpassningsförmåga. Förslaget 
innebär dock en v1isentlig teknisk omfäggning och fogar program- och 
anslagsmässigt samman de arbetsmarknadspolitiska aktiviteterna till sto
ra, sammanhängande åtgärdsområden. 

Programindelning. Vid beredningen av arbetsmarknadsstyrelsens an
slagsframställning har det visat sig Uimpligt att jämfört med arbetsmark
nadsstyrclsens förslag göra vissa ändringar i indelningen i och benäm
ningen av program och anslag. Ändringarna berör främst grupperingen 
av programmen med hänsyn till deras finansiering från olika anslag. 

Jag förordar att följande programindelning tillämpas tills vidare. 
1. Arbetsmarknadsinformation 
2. Yrkesmässig och geografisk rörlighet 
3. Sysselsättningsskapande åtgärder för arbetslösa 

4. Regionalpolitiska stödåtgärder 
5. Rehabiliterings- och stödåtgärder för svårplacerade 
6. Sysselsättningsskapande åtgärder för svårplacerade 

7. Åtgärder för flyktingar 

8. Kontant stöd vid arbetslöshet 
9. Försvars- och beredskapsplanering 

10. Vapenfria tjänstepliktiga 

Programmet A r b e t s m a r k n a d s i n f o r m a t i o n omfattar 
upptagning, bearbetning och spridning av sådan information som un
derlättar för arbetstagare att efter sina behov och förutsättningar finna 

lämplig sysselsättning, fii viiglcdning vid val av yrke och utbildning eller 
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kännedom om åtgärder som lir ägnade att förbättra vederbörandes möj
ligheter på arbetsmarknaden samt för arbetsgivare att finna erforderlig 
arbetskraft. 

I programmet ingår delprogrammen Förmedling, Arbetsvård och Yr
kesvägledning. 

Programmet Y r k e s m ä s s i g o c h g e o g r af i s k r ö r I i g -
h e t omfattar dels ekonomiskt stöd åt deltagare i arbetsmarknads
utbildning samt verkets egna åtgärder och ekonomiskt stöd åt utom
stående huvudmän för tillhandahållande av arbetsmarknadsutbildning, 
dels ekonomiskt stöd och praktiska åtgärder för flyttande arbetskraft. 

I programmet ingår delprogrammen Arbetsmarknadsutbildning, Flytt
ningsbidrag, Inlösen av egna hem och bostadsrätter och Bostäder för 
flyttande arbetskraft. 

Programmet S y s s e I s ä t t n i n g s s k a p a n d e å t g ä r d e r 
f ö r a r b e t s I ö s a omfattar planering och drift av arbetsmarknads

verkets egna arbeten, initiering av arbeten hos andra huvudmän och 
ekonomiskt stöd åt dessa. 

I programmet ingår delprogrammen Allmänna beredskapsarbeten, 
Industribeställningar, Detaljplaneringsbidrag och Stöd till lageruppbygg
nad. Sistnämnda delprogram är av tillfällig natur. 

Programmet R e g i o n a I p o I i t i s k a st ö cl åt g ii r d e r om
fattar aktiviteter för att underlätta lokalisering av företag till regioner 
där en expansion bör främjas i enlighet med de riktlinjer som dragits 
upp i den regionala planeringen, ekonomiskt stöd i detta syfte samt 
påverkan av sysselsättningsutbudct genom reglering av investeringsfon

der. 
I programmet ingår delprogrammen Investeringsfondcr, Lokaliserings

samråd, Lokaliseringsbidrag, Lokaliscringsutbildning, Sysselsättningsstöd 
och Lokaliscringslån. 

Programmet R e h a b i 1 i t e r i n g s - o c h s t ö d å t g ä r cl e r 
för svår p I a c c rad c omfattar aktiviteter för lämplig rehabili
tering av arbetssökande, tillhandahållande av ekonomiskt stöd åt huvud
män för anordnande av arbetsprövning och arbetstriining samt <mord
nande av siirskilda kurser och utbildningsformer för arbetssökande med 

handikapp i arbetslivet. 
I programmet ingår delprogrammen Arbetsprövning, Arbetstrlining 

och Utbildning av svårplacerade. 

Programmet S y s s e I s ä t t n i n g s s k a p a n d e å t g ä r cl c r 
f ö r s v å r p l a c e r ad e omfattar planering och drift av verkets 
egna särskilda beredskapsarbeten, initiering av sådana arbeten hos andra 
huvudmän och ekonomiskt stöd åt dessa, ekonomiskt stöd till skyddad 
och halvskyddad verksamhet hos andra huvudmlin, ekonomiskt stöd åt 
handikappade m. fl. för anskaffning av motorfordon och igångsättning 
av eget företag samt ekonomiskt stöd åt arbetsgivare för anpassning av 
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arbetsplats till arbetstagares förutsättningar samt arbetsbitdde. 
I programmet ingår delprogrammen Arbetshjälpmedel åt handikappa

de, Niiringshjälp, Särskilda beredskapsarbeten, Arkivarbeten, Halvskyd
dad sysselsättning, Skyddad sysselsiittning och Hemarbete. 

Programmet A t g ii r d. c r f ö r f I y k t i n g ar omfattar överfö
ring av flyktingar till Sverige och omhiindertagande av flyktingar och 
vissa andra grupper ~tv utHinr:ingar tills de kan placeras på arbetsmark
naden. 

I programmet ingår delprogrammen Överföring av flyktingar och 
Omhändertagande av flyktingar. 

Programmet K o n t a n t s tö d v i. d a r b e t s l ö s h e t omfat
tar sådan verksamhet som syftar till att ombesörja kontant stöd åt arbets
lösa. Verksamheten avser tillsyn av erkiinda arbetslöshetskassor, stats
bidrag till arbetslöshetskassor och kommuner samt omställningsbidrag 

till iild re arbetslösa. 
I programmet ingår delprogrammen Ersättning till arbetslöshetskas

sor, Kommunalt kontantundcrstöd och OmstäBningsbidrag. 
Programmet F ö r s v a r s - o c h b e r e d s k a p s p 1 a n e r i n g 

omfattar aktiviteter för kartläggning av behov och tillgång på arbets
kraft i krig, utformning och genomförande av arbetsmarknadsverkets 
krigsorganisation, personalplanläggning för det ekonomiska försvaret 
och handläggning av ansökningar om anstånd med militär tjänstgöring. 

Programmet indelas inte i delprogram. 
Programmet V a p e n fri a t j ä n s te p l i k t i g a omfattar ak

tiviteter för godkännande av utbildningsmöjlighcter för vapenfria, tjänst
placering av vapenfria, tillsyn över utbildning och tjänstgöring, registre

ring m. rn. 
Inom programmet sker ingen uppdelning på särskilda delprogram. 
Anslagsjrågor m. m. Programmen Arbetsmarknadsinformation samt 

Yrkesmiissig och geografisk rörlighet, som båda syftar till att sammanföra 
utbud av och efterfrågan på arbetskraft, kan gemensamt ses som ett 
huvudprogram. De bi-ir finansieras från ett förslagsanslag benämt Arbets

marknadsservice. 

Programmen Sysselsättningsskapande åtgärder för arbetslösa och Re
gionalpolitiska stödåtgärder kan också sägas utgöra ett huvudprogram, 
eftersom de har det gemensamma syftet att öka tillgången på :irbetstill

fällen för arbetslösa eller arbetslöshetshotadc. Det förstniimnda program
met bör finansieras från ett reservationsanslag, Sysselsiittningsskapande 

åtgärder för arbetslösa, med undantag för delprogrammet Stöd till lager
uppbyggnad som på grund av sin tillfälliga karaktiir bör finansieras från 
ett s~irskilt förslagsanslag, ben:imnt Stöd till lageruppbyggnad. 

Programmet Regionalpolitiska stödåtg~\rder bör finansieras från två 
anslag, ett förslagsanslag på driftbudgeten, benämnt Regionalpolitiskt 

stöd: Bidragsverksalllhet, och ett investcringsanslag på kapitalbudgeten, 
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benämnt Regionalpolitiskt stöd: Lokaliserings/ån, som finansierar delpro
grammet Lokaliseringslån. 

Programmen Rehabiliterings- och stödåtgärder för svårplacerade, Sys
selsättningsskapande åtgärder för svårplacerade samt Åtgärder för flyk
tingar har det gemensamt att de innefattar särskilda åtgärder för arbets
anpassning av grupper, som möter speciella svårigheter att hävda sig på 
den öppna arbetsmarknaden. Med denna utgångspunkt kan de tre pro
grammen betraktas som ett huvudprogram. De båda förstnämnda pro

grammen bör finansieras från ett reservationsanslag med rubriken Sär

skilda åtgärder för arbetsanpassning. Programmet Åtgärder för flyktingar 
bör finansieras från ett förslagsanslag, benämnt Atgärder för flyktingar. 

Programmet Kontant stöd vid arbetslöshet bör finansieras från ett för
slagsanslag, benämnt Kontant stöd vid arbetslöshet. 

Programmen Försvars- och beredskapsplancring samt Vapenfria 
tjänstepliktiga, som båda avser totalförsvarsuppgiftcr för arbctsmarknads
verket, kan på grund hiirav betraktas som ett huvudprogram. De bör 

finansieras från ett förslagsanslag, benämnt Totalförsvarsverksamhet. 

Arbctsmarknadsvcrkcts investeringar i utrustning bör finansieras från 
ett reservationsanslag, Arbetsmark nadsverket: U trustlling. Från detta an
slag bör bestridas anskaffning av sådana mer kostnadskrävande objekt 
som bör ingå i arbetsmarknadsverkets utrustningskapital. övrig utrust
ning bör anskaffas med anlitandc av resp. programanslag. Kostnader 
för avskrivning och förriintning av utrustningskapitalet bör belasta de 
program som utnyttjar utrustningen. Medel motsvarande dessa s. k. kom
plementkostnader bör - till skillnad mot vad som förutsatts i arbetsmark

nadsstyrelsens anslagsframställning - inlevcreras till en särskild inkomst
titel på riksstaten. 

I fråga om maskiner m. m. vid beredskapsarbetena inneb~ir det före
slagna systemet ingen vliscntlig förändring jämfört med nuvarande ord
ning med ett särskilt förrådsanslag, som tillförs avskrivningsmcdel från 
resp. sakanslag för finansiering av bl. a. nyanskaffningar. Vid beräk
ningen av det föreslagna anslaget Arbetsmarknadsservicc innebär där
emot det nya systemet en ändring i förhållande till vad som f. n. till
lämpas, eftersom några bpitalkostnadcr för förläggningshyggnadcr hit
tills inte har belastat motsvarande anslag. I arbetsmarknadsstyrelscns an
slagsframställning har komplementkostnader redovisats under resp. pro

gram men har sedan frånräknats i sammanställningarna. 
Den av mig förordade programindelningen framgår sammanfattnings

vis av tablån på s. 35. 
Vid sidan av programmen lämnas i det följande en samlad redovisning 

av arbctsmarknadsvcrkets administrationskostnader. Dessa kostnader bör 

fördelas på programmen. 
Medelsbchovet för programmet Regionalpolitiska stödåtgärder kommer 

jag i det följande att behandla under avsnittet D. Regional utveckling 

2 Riksdagen 1972. I sam/. Nr I. Bil. 13 
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m. m. Programmet Åtgärder för flyktingar redovisas under avsnittet C. 
Invandring m. m. 

Sambandet mellan de av mig förordade programmen och anvisade 
medel på riksstaten för innevarande budgetår framgår av tablån på 
s. 36. 

Arbetsmarknadsstyrclsen har i ett särskilt avsnitt i sin anslagsfram
ställning lämnat synpunkter på program- och anslagsutformningen och 
härvid förmsatt att styrelsen skall få långtgående befogenheter att dispo
nera medel på ett för arbetsmarknadspolitikens bedrivande ändamåls

enligt sätt. Med anledning av vad styrelsen har anfört anser jag mig 
böra betona att det som hittills bör ankomma på Kungl. Maj:t att -
med tillämpning av de riktlinjer för arbetsmarknads- och regional
politiken som riksdagen har lagt fast och inom de av riksdagen anvisade 
resursramarna - avgörå graden av delegering till verket resp. styrning av 
dess verksamhet. Chefen för finansdepartementet har vid sin förut 
berörda anmälan av För flera huvudtitlar gemensamma frågor närmare 
utvecklat de principiella förutsättningarna för att delegera ansvar och 
befogenheter. Föreliggande programbudgetförslag syftar till att i hög 
grad överlåta åt arbetsmarknadsstyrelsen att välja mellan alternativa åt
gärder för att de olika medlen skall kunna utnyttjas så snabbt och 

effektivt som möjligt. 

Jag vill understryka att den övergång till redovisning i programtermer 
av budgetförslaget som jag förordar inte innebär slutfasen i arbetet med 
att utveckla en programbudget för arbetsmarknadsområdet. I stället bör 
det steg som nu tas ses som en etapp på vägen mot ett mer utvecklat 
system. Arbetet med detta måste fortlöpande pågå under kommande 
år och bl. a. syfta till att förbättra metoderna för prestations- och ef
fektivitetsmätning. Det _nu framlagda förslaget är i huvudsak en pro
grambudget endast för arbetsmarknadsverket. Ett mera utvecklat pro
gramsystem för arbetsmarknadsområdet kan innebära att detta omspän
ner även beståndsdelar av andra programområden. 

Att det steg som nu tas över till ett programsystem har begränsad 
räckvidd och inte infriar programtänkandets alla intentioner bör inte 

ses som enbart en nackdel. Arbetsmarknadsområdet är det första stora 
sakområde vid sidan av försvaret för vilket programbudget införs. De 
många svårigheter som redan en ny terminologi m. m. innebär bör 

inte underskattas. Den samtidiga övergången till nytt system för kost
nadsredovisning byggt på ADB och utvecklandet av system för presta
tionsmätning understryker ytterligare svårigheterna. Jag betraktar det 
diirför som angeläget att programsystemet utvecklas stegvis och att de 
erfarenheter som vinns kan utnyttjas i det fortsatta arbetet. 

Vad jag har anfört i det föregående om programbudget för arbets
marknadsområdct bör bringas till riksdagens kännedom. 
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47,4 0,6 1,7 2,6 1,4 5,7 1,2 2,5 4,6 7,9 19,2 B 1 Arbetsmarknadsstyrelsen :S ~ tll 

182,8 0,1 0,6 2,7 0,6 1,8 5,3 0,5 0,8 3,9 11,0 155,5 B 2 Arbetsförmedlingen S: E; 'E 
430,0 0,1 348,0 68,0 13,9 B 3 Allmänna beredskapsarbeten m. m. ~ i;; ::l.. 
525,0 516,0 9,0 B 4 Särskilda beredskapsarbeten m. m. 2._ ~ å 

18,0 15,0 3,0 B 5 Förläggningsbyggnader m. m. tll 
1 ·- B 6 Kostnader för arbetsmarknadsstyrelsens förrådsverksamhet S. 

600,0 1,7 23,9 574,4 B 7 Arbetsmarknadsutbildning m. m. ~ 
262,0 262,0 B 8 Kontant stöd vid arbetslöshet 

7 ,5 7,5 B 9 Särskilt stöd åt erkända arbetslöshets kassor 
125 0 10,, 2 n 8 {B lO Bidrag till anordnande av verkstäder fiir handikappade 

' -· --, B 11 Bidrag till driften av verkstäder för handikappade 
14,0 14,0 B 12 Vissa kostnader för vapenfria tjänstepliktiga 
14,5 14,5 B 14 Omhändertagande av flyktingar" 
65,0 65,0 C I Lokaliseringsbidrag 
50,0 50,0 C 2 Stöd till lokaliseringsutbildning w 

1 - C 3 Infriande av statlig garanti för lån i lokaliscringssyftc till c' 
rörelsekapital 

10,0 10,0 C 4 Sysselsättningsstöd 
250,0 250,0 V 10 Lokaliscringslån 

2601,2 15,l 15,2 6,1 272,7 17,7 629,3 48,4 378,3 356,5 664,4 197,4 Summa 

1 Anvisat 1000 kr. 2 Arbetsmarknadsstyrelsens del av anslaget. 
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Ändring av arbctsmarknadsstyrelsens organisation 

A rbetsmarknadsstyrelsens förslag 

På Kungl. Maj:ts uppdrag har arbctsmarknadsstyrelsen i anslutning 
till sin anslagsframställning lagt fram förslag till ny organisation av sty
relsen. Förslaget har utarbetats i samråd med statskontoret och under en 
ledningsgrupp bestående av representanter för styrelsen, statskontoret 
och inrikesdepartementet. 

Till grund för översynen har enligt vad arbetsmarknadsstyrelsen fram
håller legat de principer för organisationen som statskontoret skisserade 
i sitt betänkande Arbetsmarknadsverket och arbetsmarknadspolitiken 
(SOU 1968: 60-62). Vid anmälan av detta förslag i prop. 1970: 1 (bil. 13 

s. 74) framhöll departemcntschefen att det behövde modifieras med hän
syn till bl. a. att decentraliseringen av uppgifter från central till regional 
nivå inte kunde drivas så långt som statskontoret förutsatte. 

Under översynsarbetet har av personalen väckts frågan om perso
nalrepresentation i en direktion eller motsvarande. Denna fråga bör lik
som andra frågor om förvaltningsdemokrati enligt styrelsens mening lö

sas i särskild ordning. Med hänsyn till att försöksverksamhet inom detta 
område leds av delegationen för förvaltningsdemokrati (DEFF) har 

styrelsen i detta sammanhang inte behandlat dessa problem. 
Vid översynen har jämförelser gjorts mellan de förslag till organisa

tionsstruktur som tagits fram och de program, i vilka arbetsmarknads
verkets förvaltningsområde indelas som ett led i styrelsens försöksverk
samhet med programbudgetering. En sådan strukturering av styrelsens 
organisation att envar av dess organisatoriska huvudenheter blir ansvars
område för endast ett program anses dock inte vara möjlig. 

Nuvarande verksamhet och organisation. Arbetsmarknadsstyrelsen be~ 
står av tretton ledamöter, nämligen generaldirektören, som är styrelsens 
ordförande, överdirektören, som är styrelsens vice ordförande, samt elva 

andra ledamöter, som Kungl. Maj:t utser särskilt. Av de senare utses 
tre efter förslag av Svenska arbetsgivareföreningen, tre efter förslag av 
Landsorganisationen i Sverige, två efter förslag av Tjänstemännens cen
tralorganisation och en efter förslag av Sveriges akademikers centralor

ganisation. 
Chef för styrelsen är generaldirektören med överdirektören som ställ

företrädare. Dessa utgör verksledningen, till vilken f. n. två avdelnings
chefer är knutna. 

Utöver styrelsen och verkslcdningen förekommer inom ledningsorga

nisationen ett antal delegationer och samverkansorgan för vissa särskilda 
frågor, bl. a. arbetslöshctsförsäkringsdelegationen och lokaliseringsdele
gationen. 

Arbetsmarknadsstyrelsens verksamhet är under styrelsen och verks
lcdningen fördelad på nio byråer, nämligen arbetsförmedlingsbyrån, 
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acbetsvårdsbyrån, yrkesvägledningsbyrån, förs~ikringsbyrån, utrednings
byrån, lokaliseringsbyrån, tekniska byrån, kanslibyrån och kameralby
rån. Dessutom finns en försvarssektion, som i administrativt hlinseende 
är knuten till utredningsbyrån. Inom byråerna är verksamheten organi
serad på ett antal sektioner. 

Sedan år 1967 fungerar direkt underställd verksledningen en rationali
seringsenhet med uppgiften· att samordna arbetet med metodutveckling 
i förmedlings-, yrkesväglednings- och arbetsvårdsverksamheterna och 
vara kansli för styrelsens arbetsgrupp för arbetsförmedlingens kontors
organisation. Den nuvarande organisationen återges schematiskt i tablån 
på s. 39. 

Vid arbetsmarknadsstyrelseil tjänstgör ca 700 personer. I början av 
1960-talet uppgick personalstyrkan till drygt 450 personer. 

För styrelsens drift av beredskapsarbeten o::h dess förrådsverksamhet 
uppgår personalstyrkan i dag till ca 780 personer jämfört med ca 250 
vid 1960-talcts början. 

Inom fältorganisationen slutligen uppgår personalen till ca 4 000 per
soner, av vilka drygt 2 700 är verksamma inom förmedlings-, yrkes
väglednings- och arbetsvårdsverksamheterna. 

Olika pågående eller nyligen avslutade utredningar behandlar frågor 
som kan få väsentlig betydelse för arbetsmarknadsverket och därmed 
också för arbetsmarknadsstyrelsens organisation. Styrelsen erinrar om att 
KSA-utredningen i sitt nyligen framlagda betänkande (SOU 1971: 42-
44) har lagt fram förslag inom verksamhetsområdet kontant stöd vid 
arbetslöshet. Dessa förslag berör organisatoriskt arbetsförmedlingsbyrån 
och försäkringsbyrån. 

Vidare prövar utredningen rörande den skyddade sysselsättningen frå
gor om huvudmannaskapet och organisationen för de skyddade verk
städerna. Resultatet av utredningen kan komma att innebära föränd
ringar av styrelsens arbetsuppgifter inom: området. 

1968 års lokaliseringsutredning har i ett nyligen överlämnat delbe
tänkande (Ds In 1971: 8) med förslag rörande uppföljningen av stöd
företag m. m. behandlat utformningen och organisationen av uppfölj
ningsfrågor samt frågan om statligt delägarskap i särskilda fall. Utred
ningen föreslår inrättandet av en central förhandlingsmyndighet, som i 
särskilda fall skall samordna uppföljningen och bevakningen av olika 
statliga ekonomiska engagemang, med samma befogenheter som bl. a. 
arbetsmarknadsstyrelsen i de ärenden som tas upp av myndigheten. 

Länsstyrelserna har fr. o. m. den 1 juli 1971 övertagit viss beslutande

rätt såvitt avser regionalpolitisk prioritering av objekt för syssclsättnings
främjande åtgärder och för den reglerade byggnaJs- och anfäggnings
verksamheten. Denna handföggningsordning torde inte få några följder 
för styrelsens organisation. 

Fördelning av verkets arbetsuppgifter på olika nivåer. Verkets arbets-
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uppgifter, som tillsammans utgör verksamhetsområdet, är fördelade på 
två myndighetsnivåer, arbetsmarknadsstyrclsen och länsarbetsnämn
derna. Inom nämnderna finns sedan flera nivåer. 

Bestämmelser om möjligheter till delegering av arbetsuppgifter finns 
i författningar av olika slag. Kungl. Maj:t har i verkets instruktion be
skrivit dels styrelsens verksamhetsområde i stort, dels n~imndcrnas verk

samhetsområde. Arbetsmarknadsstyrelsen har med stöd av instruktionen 
och andra författningar möjlighet att decentralisera åligganden och hand
läggningen av skilda ärenden till länsarbetsnämnderna. 

I direktiven för organisationsöversynen har departementschefen pekat 
på olika slag av decentralisering som bör övervägas av arbctsmarknads

styrelscn såväl fortlöpande som under det aktuella översynsarbetet. Sty
relsen anför i detta sammanhang att styrelsen har vidtagit en rad åt
gärder i syfte att få till stånd en vidgad decentralisering av skilda 
ärendegrupper och arbetsuppgifter från central till regional eller lokal 
nivå. Dessa frågor prövas fortlöpande. Inom ramen för översynen har 
särskilt undersökts förutsättningarna för en ytterligare decentralisering 
av arbetsuppgifter till länsarbetsnämnder och regionkontor från olika 
enheter vid styrelsen. Möjligheterna härtill är emellertid i vissa fall be
gränsade. Hinder kan vara att vissa ärendegmpper är så små att en upp
delning av dem för regional handläggning inte skulle vara rationell. 

Vad gäller frågan att flytta ut uppgifter till »storregionala» organ av 
den typ, som representeras av de förutnämnda regionkontoren, even
tuellt i kombination med samordning av uppgifter från Uinsarbetsnämn
derna till samma organ, understryker styrelsen att kontoren formellt är 
en utlokaliserad del av tekniska byrån. F. n. utreds möjligheterna att 
överföra ytterligare ekonomi- och intendenturfunktioner till kontoren 
från dels kameralbyrån, dels länsarbetsnämnderna. Vidare övervägs att 
tilldela kontoren funktioner rörande driften av industriella beredskaps

arbeten. 
När dessa undersökningar slutförts avser styrelsen att ta ställning till 

de konkreta åtgärder på området som resultaten av undersökningarna 
kan ge anledning till. Styrelsen påpekar att under den fortsatta detalj
uppbyggnaden av den nya organisationen möjligheterna till decentrali
sering av enskilda ärendegrupper till den lokala organisationen självfallet 
kommer att uppmärksammas. 

Sammanfattningsvis framhåller styrelsen att den nuvarande fördel
ningen av arbetsuppgifter mellan styrelsens kansli och de regionala orga
nen utgör utgångspunkten för de förslag som presenteras i fortsättningen. 

Behov av förändringar i den nuvarande organisationen. Ambitionen 

att nå de mål som ställts upp för arbetsmarknadspolitiken har vuxit un

der de senaste decennierna. Den differentierade strukturen i arbetsmark
nadsstyrelsens verksamhet torde ha få motsvarigheter inom andra myn
digheter eller företag. Den nuvarande organisationens uppbyggnad har 
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därför kommit att bli en administration av mycket komplex natur. Sty
relsens uppfattning är att nuvarande organisation med nio huvudenhe
ter och en fristående sektion direkt sorterande under verkslcdningen tor
de vara gränsen för vad som effektivt kan kontrolleras från ledningens 
sida. Skäl finns sålunda att genom en sammanföring av olika ansvars

områden till större enheter minska kontrollspannet och därigenom även 
möjliggöra en delegering av skilda arbetsuppgifter såsom beslutsansvar 
från verksledningen till underställd personal. 

Indelningen i byråer, som är viil avgränsade från varandra genom att 

de har ansvar för skilda ämnesområden, kan leda till att effektiviteten 

inte blir optimal. 
Med utgångspunkt i verksamhetens delmål kan man iaktta en ganska 

stor spridning av ansvaret för de olika medlen. De problem, som har 

uppstått i och med verksamhetens vidgade omfattning och ändrade in
riktning. har lösts från fall till fall genom att arbetsuppgifterna har om
fördelats mellan byråerna. Någon slutgiltig lösning torde ej kunna nås 
genom enbart organisatoriska förändringar. Samordningsbehov av ad
ministrationen på olika områden är dock skäl för att så långt möjligt 
anpassa styrelsen organisatoriskt till de informella arbetsformer som 
kommit fram under utvecklingen av verksamheten. 

Som ett viktigt led i verkets funktioner - att förmedla anställning samt 
bedriva arbetsvård och yrkesväglcdning - framstår enligt styrelsen ut
vecklingen och initierandet av verksamheternas metoder ot:h teknik. 
Nya och bättre metoder och arbetsformer inom verksamheterna ställer 
ackumulerade krav på utvet:klingen av desamma på central nivå, varför 
styrelsen anser hehov föreligga att ytterligare förstärka den redan etable
rade enheten för metodfrågor. Verket skulle därigenom kunna bättre 
fylla sina uppgifter att inom arbetsförmedlingen tillhandahålla service 
som svarar mot behoven och att prestera sådan kvalitet i arbetet att var
je ärende får den behandling som med hiinsyn till förhållandena i det 
särskilda fallet optimalt tillgodoser syftet. Vidare skulle en förstärkning 
kunna medverka till att verksamheterna får sådan omfattning att de fun
gerar tillfredsställande på hela arbetsmarknaden. Behoven av förändring
ar i detta avseende framträder också genom strävandena att integrera 
förmedling, arbetsvård och yrkesväglcdning under enhetlig ledning på 

det lokala planet. 
Den service verket ger i olika avseenden sker till stor del genom in

formation i skilda former, muntlig såväl som skriftlig, i olika media 
etc. I vilken form den än förekommer ställs stora krav på styrelsen att 
sakunderlag för dess innehåll tas fram, att den produceras och distri
bueras med hänsyn till olika behov, att den är effektiv, att ekonomiska· 

aspekter beaktas etc. 
Produktionen av det skriftliga materialet sker i dag på de skilda fack

enheterna, som - vad gäller publikationstryck och informationskam-

2* Riksdagen 1972.1 saml. Nr 1. Bil. 13 
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panjer - dock är ålagda att ha kontakt med styrc:scns informationstjänst 
(vilken formellt är knuten till kanslibyrån). Denna biträder vid utform
ningen av materialet och handhar kontakter med Allmänna förlaget och 
annonsbyråer. Styrelsen har således funnit det viktigt från effcktivitets
och kostnadssynpunkt att i dessa mera tekniskt betonade avseenden sam
ordna aktiviteterna. 

Krav har i skilda sammanhang ställts på en bättre samlad överblick 
och samordning av verksamhetsområdet sysselsii.ttningsskapande åtgär
der. Styrelsen insfämmer i dessa krav och finner att behovet av en sådan 
samordning framtriider tydligt i att de byråer som har ansvaret för de 
olika grenarna inom verksamhetsområdet sig emellan har skapat flern 
informella kontaktvägar. Skäl finns därför att genom organisatoriska åt

gärder närma de olika ansvarsområdena. Detta torde i sin tur skapa för~ 
utsättningar för att effektivera planeringen och den ekonomiska upp
följningen av de sysselsättningsskapande åtgärderna. Prognosverksamhe
ten kan härigenom tillika bilda ett underlag för hefa området samtidigt 
som den ger en bild av konjunkturutveeklihgen och arbetskraftsbehovet. 

Vad gäller övriga behov av förändringar erinrar styrelsen om att den 
tidigare i andra sammanhang framhållit det angelägna i att få ökade re
surser för en kontinuerligt bedriven rationaliseringsverksamhct. I anslut
ning härtill kan nämnas att inom kameralbyrån har inrättats en ADB
sektion. Genomförandet av de olika ADB-etapper som planerats torde 
sHilla ökade krav på denna enhet och d1irmed också behov av organisa
toriska förändringar. Samn1a är förhållandet på den personaladministra• 
tiva sidan med ökade krav på personalpolitiska åtgärder. Starka skäl ta
lar för en centraliserad handläggning av dessa frågor som i dag är 
spridda på flera enheter med huvudparten på kanslibyråns personalsek

tion. 
Vidare framträder behov att i organisationen skapa möjligheter att 

centralt samordna verksamhetsplaneringen och utformningen av direktiv 
för densamma med syfte att mer effektivt kunna ta fram och ställa mot 
varandra kostnader och resultat liksom att utarbeta verksamhetsplanei" 
för hela eller delar av program. 

Styrelsen anser det slutligen angeläget att i en ny organisation tillgodo
se behovet av och skapa förutsättningar för att kunna delegera beslutan
derätten inom organisationen i all möjlig utstdickning i syfte att därige

nom bereda verkschefen och verksledningen ökade möjligheter att ar
beta med frågor av övergripande och samordnande natur. 

Alternativa lösningar avseende organis<itionsstrukturen. Vid utform

ningen av styrelsens organisation i stort kan i princip två motsatta indel~ 

ningsgrunder tänkas. Den ena uigår från en indelning efter sakområden 
eller verksamhetsgrenar, t. ex. arbetsförmedling, arbetsvård, medan den 
andra görs med utgångspunkt i eh funktionell grund, dvs. med hlinsyn till 
arbetsuppgifternas art (t. ex. planering, information, utbildning). Inget-
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<lera av dessa båda alternativ brukar kunna renodias i en organisatio!l. 
Den av statskontoret föreslagna organisatoriska indelningen utgör också 
en mellanform av dessa alternativ. Två huvudenheter, en avdelning för 
arbetsförmedlingsåtgärder och en avdelning för sysselsättningsplanering, 
är nämligen uttryck för en indelning med hänsyn till verksamhetsgrenar, 
medan en tredje huvudenhet byggs upp på rent funktionell grund med 
ansvar för ekonomiska och administrativa stödfunktioner. Två av stats

kontoret föreslagna fristående enheter är slutligen också avgränsade med 
hänsyn till de särskilda sakområden de avser. 

En sådan organisatorisk struktur återspeglar i princip tidigare be

skrivna strävanden att inom den nuvarande verksamheten - ehuru in
formellt - samordna olika verksamhetsgrenar. Denna ram har tagits som 
utgångspunkt för den fortsatta diskussionen av olika organisationslös

ningar. 
Till de förutsättningar, som förelåg vid tiden för utarbetandet av stats

kontorets förslag, har nu kommit även en programindelning för verket 
i enlighet med programbudgetutredningens (SOU 1967: 11) principer. 

I översynsarbetet har därför prövats att organisatoriskt strukturera verk
samheten så att olika verksamhetsgrenar (program) kan knytas till an
svarsområden (organisatoriska enheter) inom styrelsen. 

I det sammanhanget aktualiseras främst frågan om antalet organi

sationsenheter sorterande direkt under verksledningen. Styrelsen har 
diskuterat två organisatoriska huvudalternativ, nämligen en indelning 
i dels fyra dels tre huvudenheter, vilka på olika sätt strukturerats ef
ter verkets fem huvudprogram. 1 

I alternativet med fyra huvudenheter har prövats möjligheten att låta 
de två huvudprogrammen arbetsmarknadsservice (I) och sysselsättnings

skapande verksamhet (Il) svara mot två huvudenheter. Av verksamhe
ten särskilda åtgärder för arbetsanpassning (111) skulle den individcentre
rade delen - rehabiliterings- och stödåtgärder - kunna föras till den 
förstnämnda liksom ansvaret för delprogrammet åtgärder för flyk
tingar, medan den andra huvudenheten skulle rymma verksamhetsgre
nen sysselsättningsskapande åtgärder för svårplacerad arbetskraft. Verk
samheten med kontant stöd vid arbetslöshet (IV), som har nära funk
tionell anknytning till arbetsmarknadsservicen, skulle därvid kunna föras 
till den förstnämnda huvudenheten och huvudprogrammet totalförsvars
verksamhet (V) till en tredje huvudenhet för planerings-, organisations
och totalförsvarsfunktioner. En fjärde huvudenhet skulle inrymma de 
ekonomiska och administrativa stödfunktionerna. 

För detta alternativ med fyra huvudenheter talar enligt styrelsens 

mening att det ansluter sig strikt till programindelningen. Hänsyn till 

1 Arbetsmarknadsservice (I), sysselsättningsskapande verksamhet (Il), sär
skilda åtgärder för arbetsanpassning (III), kontant stöd vid arbetslöshet (IV), 
totalförsvarsverksamhct (V). 
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administrativ samordning, rationella arbetsrutiner, lämplig storlek på 

arbetsenheten, kontakibehov, informationsflöden och specialiserings
behov visar emellertid på flera nackdelar med en sådan efter program
indelningen »hårddragen» organisationsstruktur. 

Styrelsen har därför prövat även ett alternativ med en organisa

torisk indelning i tre huvudenheter. Oförändrat kvarstår därvid från 
föregående alternativ att de verksamhetsgrenar vilka med en gemensam 
beteckning kallats arbetsmarknadsservice utgör ansvarsområde för en 

huvudenhet. Gemensamt för dessa är att den enskilde står i centrum. 
Även om storleken på en organisatorisk huvudenhet med dessa upp
gifter kommer att bli betydande torde den inte kunna betecknas som 
olämplig. Den möjliga nackdelen av enhetens storlek uppvägs till stor 
del av de positiva effekter som den får i andra nämnda avseenden. 

Vidare kvarstår oförändrat i detta alternativ en huvudenhet för de 
ekonomiska och administrativa stödfunktionerna. Skillnaden ligger däri 
att till huvudenheten för sysselsättningsskapande verksamhet knyts även 
huvudprogrammet för totalförsvarsverksamhet samt vissa utrednings

och planeringsfunktioner. 
Det sistnämnda alternativet har den fördelen att dels framtagandet 

av viktig information - prognoser och specialundersökningar - kom
mer att handläggas inom samma huvudenhet, dels kontakt- och sam
ordningsbehov för styre!Sen som helhet lättare kommer att tillgodoses 
med två i stället för tre ämnesinriktade huvudenheter. Den sålunda skis
serade huvudenheten för sysselsättningsskapande verksamhet torde cen

tralt bli lika stor som huvudenheten för arbetsmarknadsservice. Den får 
emellertid genom sitt ansvar för driften av beredskapsarbetena också 
en betydande regional verksamhet med sju regionkontor och ett varie
rande antal arbetsplatser. Som ett ytterligare alternativ har därför pa
rentetiskt diskuterats att föra detta ansvarsområde, närmast motsvaran
de delprogrammet Sysselsättningsskapande åtgärder för arbetslösa, till 
ytterligare en huvudenhet. Styrelsen har emellertid av nyss angivna 
skäl inte funnit att dessa uppgifter bör läggas på en särskild huvudenhet. 

Mot bakgrund av det anförda ·förordar styrelsen att kansliet indelas 

i tre huvudenheter. Grunden för den redovisade organisatoriska indel
ningen är emellertid komplex i det att ansvarsområdet arbetsmark
nadsservicc dels i sig svarar mot flera: från varandra väl avgränsade 

sakområden, dels har en funktionell karaktär. Specialiseringsbehoven 
kan därför bedömas bli stora inom en sådan enhet. Samma är förhål
landet med ansvarsområdet för sysselsättningsplanering, dit arbetsupp

gifter förs dels på funktionell grund såsom utrednings- och planerings
uppgifter, dels med hänsyn till deras art (t. ex. beredskapsarbeten, ären

den angående lokaliseringsstöd och investeringsfonder). 
Vad beträffar de administrativa arbetsuppgifterna anser styrelsen att 

den organisatoriska struktureringen kan ske efter en renodlad funk-
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tionell grund och enligt traditionella principer (intendentur, personal, 

ADB etc.). 

Vid en jämförelse mellan den här föreslagna organisationen och Jäns
arbetsn~imndernas kansliorganisation noteras en överensstämmelse med 

dessas organisatoriska uppbyggnad, struktur och funktioner, vilken också 

talar för den föreslagna lösningen. 

Den förordade organisationsstrukturen innebär att spridningen av 

ansvaret för de olika delprogrammen blir mindre än i dagens organi

sation. Detta är en fördel. Vcrksledningen får därmed också större möj

lighet att styra verksamheten mot de mål som satts för densamma. 

Kraven på samordning av resurserna kan enligt styrelsens mening också 
lättare tillfredsställas med en sådan ordning. 

Styrelsen framhåller också att behoven av samarbete på olika nivåer 

i organisationen 1ir stora och inte torde lösas enbart genom formella 

organisatoriska åtgärder. Ehuru i sak differentierade är de frågor som 

styrelsen har att lösa i stor utstrlickning så nära beroende av varandra 

att gemensamma problem dagligen måste uppstå i arbetet. Enligt styrel

sens mening kräver detta en »horisontell» - låt vara mer informell - or

ganisation i form av samråds- och arbetsgrupper som inom sig bör 

rymma personal representerande olika verksamhetsgrenar och funktio

ner för att på ett ändamålsenligt sätt kunna ge synpunkter på och bi

tr1ida med framtagandet av erforderlig information i gemensamma frå

gor. Direktionssystemet torde underlätta för verksledningen att finna 

ändamålsenliga former för att täcka det behov av samordning som kan 

föreligga på lägre nivåer inom organisationen. 

Förslag till organisation - huvudenheternas uppgifter. Styrelsen före

slår i enlighet med det anförda följande indelning i huvudenheter, vilka 

- liksom i statskontorets förslag - kallas avdelningar, nämligen en av
delning för arbetsmarknadsservice, en avdelning för sysselsättnings
planering och en avdelning för ekonomi och administration. 

Avdelningen för arbetsmarknadsservice skall vara styrelsens centrala 

och samordnande organ för arbetsförmedlingen och dess olika funktio
ner förmedling, yrkcsvägledning och arbetsvård samt för arbetsmark
nadspolitiska medel, såsom arbetsmarknadsutbildning, andra rörlighets
stimulerande åtgärder och den särskilda verksamheten för svårplacerad 
arbetskraft. Avdelningen blir vidare ansvarsområde för verksamhets

grencn kontant stöd vid arbetslöshet. 

Till avdelningen vill styrelsen föra också ansvaret för vapenfria 

tjänstepliktigas utbildning och tjlinstgöring samt deras registrering och 

redovisning. Tyngdpunkten i dessa uppgifter har nämligen kommit att 

ligga på utplaceringen av de tjänstepliktiga hos olika myndigheter och 

institutioner i sådana befattningar som är godkända i gällande lagstift

ning på området. Verksamhetens anknytning till förmedlingsverksam

heten har blivit allt mer markerad och en omfattande samverkan med 
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länsarbetsnämnderna förekommer. 
I fråga om avdelningens arbetsuppgifter med den särskilda verk

samheten för svårplacerad arbetskraft föreslår styrelsen - med avvikel
se från den förut nämnda principen för indelningen - att avdelningen 

skall bli ansvarsområde för hela detta huvudprogram med undantag för 
driftsansvaret för de särskilda beredskapsarbetena. 

Avdelningen för sysselsättningsplanering skall svara för planering, 

samordning och uppföljning av den sysselsättningsskapande verksam
heten i vid bemärkelse. Avdelningen skall vidare vara verkets centrala 
utredningsorgan och svara för utformning av underlag för och hålla 
samman planeringen av verkets verksamhet. Inom avdelningen skall 

handläggas ärenden rörande ianspråktagande av investeringsfonder och 
:rnsökningar om bidrag till detaljplanering av arbeten för investeringsre

servcn. Den skall svara för upprättandet av förslag till investeringsre
~erv och bereda ärenden om industribeställningar. Till avdelningen 
förs även uppgiften att vidta sysselsättningsskapande åtgärder genom att 
leda både traditionella och industriella beredskapsarbelen såväl i arbets
marknadsstyrelsens som i andra statliga myndigheters, kommunala or
gans och enskilda institutioners regi. 

Till avdelningen vill styrelsen även föra administrationen av verkets 
uppgifter avseende byggnadsrcglering och planering för byggsektorn, 

vilka i dag verkställs av arbctsförmedlingsbyrån. På samma huvudenhet 
kommer härigenom att vila ansvaret för byggnadsverksamheten i de de
lar det åvilar verket att administrera dem. Vidare kommer avdelningen 

att svara för vissa uppgifter i fråga om den statliga byggnadsverksamhe
ten samt anordnandet av beredskapsarbeten och två av de ekonomiska 
medlen på hithörande område, investeringsfonderna och Iokaliserings
stödet. Avdelningen skall slutligen handha den centrala ledningen av 
verkets planfäggning av arbetskraftens utnyttjande i krig. 

Avdelningen för ekonomi och administration skall svara för de cen
trala administrativa funktionerna inom verket. Styrelsen anmärker att 
administrativ verksamhet i vid bemiirkelse av naturliga skäl skall utövas 
även inom styrelsens övriga enheter och verkets övriga nivåer. Fördel
ningen av de administrativa arbetsuppgifterna metl hänsyn till deras va
lör bör enligt styrelsen lösas internt under ledning av avdelningen. 

Avdelningen skall handlägga frågor som rör medelsframst1illningar, 
budgetfrågor, redovisning, rekrytering, utbildning av personal, Jöne

frågor, intendenturfrågor, kontorsservice, utformning av organisation, 
administrativ utveckling av system och rutir.er samt juridiska frågor. 

Vad gäller intendenturuppgifterna har styrelsen särskilt övervägt 
frågan om er. närmare anknytning helt eller delvis av dessa funktioner 
till de organisatoriska enheter, som svarar för den syssels:ittningsskupan
de verksamheten. Intendenturuppgiften avser för verkets vidkommande 
bl. a. att tillhandahålla anläggningsmaskiner, övrig utrustning och ar-
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betsmaterial samt förläggningsbyggnader till beredskapsarbeten. Sty
relsen har emellertid funnit övervägande skäl tala för att intendentur
funktionerna inlemmas i huvudenheten för ekonomi och administration. 
Samordningen med verkets byggande verksamhet torde kunna tillgodo
ses även fortsättningsvis trots att intendenturuppgifterna för densamma 
utförs inom en annan huvudenhet. För denna lösning talar enligt sty
relsens mening dels den vida omfattningen av arbetsuppgifterna, dels 
att intendcnturvcrksamhcten inte är inriktad enbart på att tillgodose 
arbetenas behov av nyssnämnda art, dels ock krav på att funktionen 
som sådan bör vara organisatoriskt näraliggande ekonomifunktionerna 
inom styrelsen. Denna lösning hindrar inte att regionkontor och arbets
platser i den utsträckning som befinns lämplig får rätt att på eget ansvar 
upphandla material, verktyg och maskintjänster, ej heller att intendentur
ansvaret för avdelningen utvecklas därhän att det blir av mer övergri

pande och samordnande natur. Framförda förslag innebärande att delar 
av intendcnturuppgifterna förs till en driftsenhet avvisar styrelsen på 
samma grunder. 

Frågan om verkets rationaliseringsverksamhet har hittills avsett främst 
arbetsförmedlingens metoder, utformningen av dess lokaler och ut
rustning samt införande av datasystem för redovisnings- och statistik
ändamål. En förstärkt verksamhet på området skulle kunna komplettera 
dessa ansträngningar och styrelsen föreslår att avdelningen blir ansvars
område för administrativ rationalisering i allmänhet. 

Styrelsen erinrar om att enligt Kungl. Maj:ts beslut en redovisnings
central har inrättats vid styrelsen. I anslutning till denna central skall 
vid styrelsen finnas ett revisionskontor. Styrelsen anser att revisions

kontoret bör sortera direkt under generaldirektören och alltså ligga utan
för avdelningsindelningen. 

Ytterligare två funktioner bör enligt styrelsen knytas direkt till verks
ledningen, nämligen pressombudsmannafunktionen och de funktioner 
som avser mottagandet av besök av skilda slag. Dessa uppgifter ingår 
formellt i verkslcdningens åligganden och behovet av nära samråd mel
lan ledningen och dem som verkställer åliggandena måste beaktas. Sty
relsen förordar därför att en fristående enhet med nyssnämnda funk
tioner knyts till vcrksledningen. 

Huvudenheternas organisation. Enligt styrelsens mening skulle det 

kunna övervägas att indela avdelningen för arbetsmarknadsservice i en
heter för sinsemellan avgränsade funktioner. Enheterna skulle därmed 
bli specialenheter för en viss funktion och från saklig synpunkt täcka 

samtliga vcrksamhetsgrenar inom avdelningen. 
Specialiseringen på sakområden har inom organisationen alltsedan den 

nuvarande byråindelningen tillkom drivits så långt att styrelsen anser 
tiden ännu inte mogen att föreslå en lösning som helt följer vad som 
nyss antytts. 
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Styrelsen anser att strävandena att integrera förmedlings-, arbctsvårds
och yrkesvägledningsvcrksamheterna kan fullföljas även vid en orga
nisationslösning som innebär att specialiseringsbehov tillgodoses och 
att resp. verksamhet inriktas på sakområden i skilda enheter. Samman
förandet av de tre verksamhetsgr(!narna inom en avdelning och under 
en chef innebär ett steg i integrerande riktning. Styrelsen anser inte att 
integrationen - med något undantag - måste gå ned i enskilda funk
tioner. En indelning efter åtgärder som är speciella för var och en av 
dessa grenar bör enligt styrelsens mening övervägas redan på denna 
nivå. En specialisering inom funktionellt avgränsade enheter är också 
under alla förhållanden ofrånkomlig. Den centrala funktionen förmed
ling kräver sålunda förankring i en organisatorisk enhet som centralt 
skall svara för driften av verksamheten och för bevakning av arbets
marknaden från olika synpunkter, samtidigt som den skall ha planerings
uppgifter, amwar för utfärdande av olika direktiv o::h anvisningar samt 
uppföljningsverksamhet. Vad gäller arbetsvårdsverksamheten motiveras 
enligt styrelsens uppfattning en särskild arbetsvårdsenhet av samma skäl 
men därtill även av den växande omfattning denna verksamhetsgrcn tor
de komma att få. Till detta kommer den tidigare deklarerade ståndpunk
ten från styrelsens sida att till avdelningen bör föra<> ansvaret för den 
sysselsättningsskapande verksamheten för svårplacerad arbetskraft, vil
ket inom avdelningen lämpligen bör ligga under denna enhet. 

Yrkesvägledningsverksamheten är en funktion för en fördjupad för
medlingsinsats och skulle - såsom tanken nu är på lokal nivå - även 
centralt kunna föras till en förmedlingsenhet. Genom de ökade ansträng
ningar som i dag görs att effektivera yrkesvägledningsvcrksamheten utom 
förmedlingskontoren - bl. a. inom skolväsendet - kommer emellertid 
sannolikt att ställas ökade krav på den centrala ledningen av verk
samheten. En särskild enhet för denna föreslås därför inrättad. Inom 
denna enhet bör enligt styrelsens mening tills vidare rymmas även den 
arbetspsykologiska verksamheten, som ju representerar en avancerad 
yrkesväglednings- och utredningsmetod. 

Enheterna för förmedlings-, arbetsvårds- och yrkesvägledningsverk
samhet skall handlägga också de till de olika verksamhetsgrenarna hö
rande besvärsärendena. 

Till förmedlingsenheten hänför styrelsen härutöver dels den del av 
verksamhetsgrenen särskild verksamhet för svårplacerad arbetskraft 
som avser överföring, omhändertagande och anpassning av flyktingar 
samt frågor som rör in- och utvandring av arbetskraft i övrigt, såsom 
handHiggning av arbetstillståndsärenden och ärenden rörande praktikant
utbyte och feriearbetsförmedling med utlandet, dels - med hänvisning 
till vad tidigare anförts - handläggningen av vissa frågor rörande vapen

fria tjänstepliktiga. 
1966 års beslut om riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken innebar 
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en väsentlig förstärkning av de arbetsmarknadspolitiska medlen. Stor 
vikt lades härvid vid arbetsmarknadsutbildningen, vars omfattning har 
ökat och förväntas öka ytterligare. Styrelsen föreslår med hänvisning 
till verksamhetens omfattning och betydelse indittandet av en särskild 
enhet för arbetsmarknadsutbildning. 

Med sakområden som grund för indelningen föreslår styrelsen också 
att en försäkringsenhet blir ansvarsområde för verksamhetsgrenen kon
tant stöd vid arbetslöshet. Till denna enhet föreslås förda även uppgif
ter som avser handläggningen av ärenden angående kommunalt kon
tantunderstöd och statligt omställningsbidrag, för vilka f. n. arbetsför
medlingsbyrån ansvarar. 

Utveckling och rationalisering av metoder har - som tidigare nämnts 

- sedan ett antal år till en del hållits samman inom en särskilt tillskapad 
rationaliseringsenhet. En uppgift för denna har därutöver under senare 
tid varit att fungera som kansli för styrelsens arbetsgrupp för arbets
förmedlingens kontorsorganisation. För att nå en mera rationell och 
effektiv ordning föreslår styrelsen att ett organ inom avdelningen för 
arbetsmarknadsservice får ansvar för att bevaka möjligheter till och 
initiera utveckling av metoder och verksamhetsformer för förmedlings-, 

arbetsvårds- och yrkesväglcdningsverksamhetcrna. En sådan organisa
torisk lösning bör också kunna friimja den eftersträvade samordningen 
av de olika element, som ingår i begreppet arbetsmarknadsservice. 

Ansvarsområdet integreras först och främst med de tre föreslagna 
enheterna för förmedling, arbetsvård och yrkesvägledning, vilka skall 
svara för löpande verkställighetsuppgifter och ha tillsyn över effektivi

teten inom resp. verksamhetsgren, men även med utbildningsenheten i 
den mån metodfrågor kan anses ankomma på styrelsen. Utveckling och 
rationalisering har karaktären av experiment- och försöksverksamhet, 
vilket markerar deras avgränsning mot fackenheternas ansvarsområde. 
Representanter för de senare liksom tjänstemän från fältorganisationen 
skall emellertid allt efter de projekt som utvecklas och igångsätts bi
träda i arbetet och en inom avdelningen horisontell projektorganisa
tion kan på sikt bli en realitet. 

Till frågan om denna metodenhets avgränsning mot övrig rationali
sering återkommer styrelsen i det följande. 

Vad angår produktion och ansvar för information - såväl extern som 
intern - är denna i väsentliga delar spridd på de skilda byråerna inom 
kansliet i dag. Styrelsens uppfattning är att det inte är lämpligt att helt 
renodla och sammanföra ansvaret 'för alla moment i informationsfram

ställningen till en avgränsad organisatorisk enhet, dvs. allt arbete från 

ide till distribution av produkterna. 
Styrelsen föreslår därför att en organisatorisk enhet blir ansvarsom

råde för uppgiften att utveckla, utforma och producera externt infor

mationsmaterial från informationsteknisk synpunkt samt att beträffande 
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den interna informationen handha de uppgifter som föreslagits i det 
föregående. 

Fackenheterna å sin sida skall förse denna enhet med sakundcrlag 
för informationsproduktionen och även delta i bedömningar om behov 
av tryckt information samt önskemål om vilka konsumenter man bör 
nå med materialet. 

I likhet med vad som anförts i statskontorets förslag finner styrelsen 
naturligt att sammanföra metod- och informationsfrågorna till en enhet, 
förslagsvis kallad metod- och informationsenheten. Till denna föreslås 
knutna även verkets tidningsrcdaktioner liksom styrelsens bibliotek. 

Förslaget innebär att avdelningen för arbetsmarknadsservice skulle 
ha sex enheter, nämligen en förmedlingsenhet, en arbetsvårdsenhet, en 

yrkesväglcdningsenhct, en enhet för arbetsmarknadsutbildning, en för
säkringsenhet och en metod- och informationscnhct. 

I fråga om den organisatoriska indelningen av avdelningen för sys
selsättningsplanering har styrelsen funnit det ändamålsenligt att sam
manföra arbetsuppgifterna dels med beaktande av deras art, dels utifrån 

sakområden. 

Styrelsen förordar att avdelningen organiseras på fem enheter, näm
ligen en utrednings- och planeringsenhet, en projekteringsenhet, en 
produktionsenhet, en lokaliseringsenhet samt en enhet för arbetskrafts
planläggning för totalförsvaret. På de nämnda enheterna avses ankom

ma i huvudsak följande uppgifter. 

Utrednings- och planeringsenheten skall handha frågor rörande sys
selsättningsplaneringen på lång sikt samt den del av byggnadsregle
ringen för byggsektorn, för vilken verket svarar, ävensom handlägga 
igångsättningstillståndsärenden. Enheten skall vidare handlägga ärenden 
angående industribeställningar och ianspråktagande av investeringsfon
der. Inom enhetens utrcdningsverksamhet skall uppgifterna vara inrik
tade på att ta fram översikter och prognoser rörande utvecklingen på 
arbetsmarknaden, att följa upp och analysera de arbetsmarknadspoli
tiska insatsernas verkningar samt att svara för registrering av varsel om 
personalinskränkningar och -utvidgningar. Den skall följa och initiera 

utredningar och forskning i arbctsmarknadsfrågor utanför verket. Enhe
ten skall också svara för statistikproduktion av olika slag. 

Till enheten bör vidare förläggas ett planeringssekretariat med uppgift 
att biträda verksledningen i verksamhetsplaneringen för verket i dess 
helhet. 

Projekteringsenheten skall svara för planering och handläggning av 
ärenden angående beredskapsarbeten och dctaljplaneringsbidrag. Inom 
enheten skall därför också upprättas förslag till investeringsreserv. Efter 

beslut om inrättandet av ett arbete svarar enheten för underlag till igång
sättning av arbetena och bevakar att start och nedläggning sker enligt 
givna direktiv. Enheten utarbetar vidare anvisningar och föreskrifter 
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för arbeten i främmande regi samt bedriver inspektionsverksamhet av 
och följer produktionen i dessa arbeten. 

Produktionscnheten skall svara för driften av beredskapsarbeten i 
styrelsens regi. Den bör i sin tur arbeta på två underenheter med hän
syn till arbetenas art. Den ena skall svara för driften av byggnads- och 
anläggningsarbeten. Styrelsen, som utgår från förhållandena i dagens 
läge, föreslår att undercnhetens verksamhet fördelas pi ett centralt or

gan, sju regionkontor samt ett varierande antal arbetsplatser. Den andra 

underenheten skall svara för driften av industriella beredskapsarbeten; 
denna verksamhet är i dag fördelad på ett centralt organ och ett antal 

arbetsplatser. Inom styreisen utreds f. n. frågan om inte en regional 
»instans>.' kan inrättas även för dessa arbeten och i så fall om inte de 
nyssnämnda regionkontoren bör tillföras också dessa driftsfunktioner. 

Utöver fullgörandet av sitt driftsansvar skall produktionsenheten biträ
da projektcringsenheten i dess budgetårsplanering beträffande val av 
objekt, medelsbehov, sysselsättning, fördelning på eget bygge och entre
prenad, fördelning av personalresurser m. m. 

Regionkontoren är f. n. serviceorgan åt såväl nämnderna som andra 
enheter inom styrelsen i byggnadstekniska, ekonomiska, upphandlings
och personalfrågor. Styrelsen föreslår f. n. ingen ändring i dessa av
seenden. 

Lokaliseringsenheten skall handlägga frågor om regionalpolitiskt stöd 
och vara kansli för lokaliseringsdelegationen med uppgifter som rör lo
kaliseringssamråd. Den skall svara för rådgivning i frågor om närings

livets lokalisering. 
Enheten för arbetskraftsplanläggning för totalförsvaret skall fullgöra 

styrelsens uppgift att planEigga utnyttjandet av landets arbetskraft i 
krig eller under andra utomordentliga förhållanden, som föranleds av 
krig eller krigsfara. Den skall handlägga :ircnden rörande uppskov eller 
anstånd med eller annan ledighet från militärtjänstgöring under krigs
eller beredskapstillstånd. Enheten skall vidare vara samordnande or
gan för den frivilliga försvarsverksamheten inom hela den civila delen 
av totalförsvaret. Till enheten knyts den militärassistent som tjänst
gör vid styrelsen. 

Vid indelningen av avdelningen för ekonomi och administration kny
ter styrelsen an till olika slag av resurser och administrativa uppgifter 
som skall ingå i dess verksamhetsområde. 

Styrelsen föreslår att avdelningen indelas i fem enheter - ekonomi
enheten, intendenturenheten, organisationsenheten, juridiska enheten och 
personalenheten. 

Ekonomienheten skall svara för samordningen av frågor angående 
planering, utformning och uppföljning av budgeten och kostnadsra
mar för arbetsmarknadsverket med dess olika verksamhetsgrenar och 
organisatoriska enheter. Den skall vidare handha utbetalningar, bokfö-
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ring och sköta verkets ekonomiska redovisning. Enheten skall svara för 
analys av resultaten med produktivitets- och effektivitetsbedömningar 
ävensom övriga kamerala uppgifter. 

Intendenturenhetens ansvarsområde skaH vara verkets anskaffnings
frågor (inkl. delprogrammet Bostäder för flyttande arbetskraft) och 
kontorsservicefunktioner. Enheten skall sålunda bl. a. ha till uppgift att 
tillhandahålla anläggningsmaskiner, övrig utrustning och arbetsmaterial 
till beredskapsarbeten samt anskaffa förläggningsbyggnader för dessa ar
beten, för omskolningsverksamheten och vid flyttning av arbetskraft. 
Den skall svara för utformningen av regler för delegering av upphand

ling av olika slag. Vad gäller den interna servicen skall enheten svara 
för anskaffning och inredning av lokaler, anskaffning av kontorsutrust
ning, skrivmaterial, trycksaker, telefonväxel, skrivcentral o. d. Slut
ligen skall enheten svara för den centrala förråds- och verkstadsverk

samheten. 
Organisationsenheten skall ha ansvaret för kontorsrationalisering i 

allmänhet och den administrativa utvecklingen inom verket. Den skall 
initiera undersökningar av samt installera och följa upp beslutade för
ändringar avseende organisationen och arbetsformerna. Enheten skall 
också svara för ledning, drift och underhåll av datasystem samt för ut
formning och programmering av dessa. Den skall sluta avtal med de 

konsultorgan, som kan komma att anlitas i frågor avseende enhe

tens verksamhetsområde. 

Juridiska enheten skall handha ombudsmannaärenden och andra ju
ridiska ärenden, som uppkommer inom styrelsen eller länsarbetsnämn
derna, och svara för rådgivning i juridiska frågor till andra enheter 
inom verket. Den skall vidare svara för sådana uppgifter som utform
ning av generella tjänstgöringsföreskriftcr, sekretessärenden, bevakning 
av författningssamlingen samt utöva tillsyn av privat arbetsförmedling 
och arbetsförmedlingslagens efterlevnad. Till enheten föreslås knutna 
styrelsens registratur och arkiv. 

Personalenheten slutligen skall vara verkets centrala organ för per
sonalfrågor och -politik. Den skall svara för löner och lönebudget med 
statistik, de avtalsförhandlingar som åligger verket, rekrytering av per

sonal och introduktion, placering etc. Den skall handha all intern 
personalutbildning. En till enheten knuten personalkonsulent skall sva
ra för personalvård för styrelsens personal. I administrativt hänseende 
knyts också verkets företagsnämndskansli till denna enhet. 

Lednings- och samordningsorganisationen. Arbctsmarknadsverkets sty
relse skall enligt förslaget även fortsätrningsvis utses enligt nu gällande 

besfämmelser och ha den sammansättning den f. n. har. 
Kraven på verkets kommunikationer o:::h samarbete med organ inom 

angränsande verksamhetsområden och övriga intressenter på :ubcts
marknaden tillgodoses på styreh:cnivån genom delegationer och sam-
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rådsgrupper. Det ~ir styrelsens uppfattning att de organ som f. n. existe
rar täcker de väsentliga samarbetsområdena. 

Styrehcn anser att verksamheten liksom hittills skall ledas av en ge
neraldirektör med en överdirektör som ställföretr~idare. 

För samordningen och informationen rörande verksamheten på denna 
nivå anser styrelsen att en direktion, som skall bestå av generaldirek
tören, överdirektören och cheferna för de tre avdelningarna, bör finnas 

oc:h ansluter sig därvid till de skäl för en sådan som statskontoret har 
anfört. 

I styrelsens plenum avgörs vissa i 15 § instruktionen uppräknade frå
gor, medan för delegationernas kompetens vad avser beslutsfattande gäl
ler särskilda regler. Övriga ärenden avgörs av generaldirektören ensam 
eller kan av generaldirektören i arbetsordning eller genom särskilt be
slut överlämnas åt annan tjänsteman för att avgöras. Styrelsen föreslår 

ingen ändring av dessa bestämmelser. 
Genomförandet av styrelsens förslag till organisation torde emellertid 

enligt styrelsens mening skapa förutsättningar för att i ökad utsträck

ning delegera frågor som i dag avgörs av generaldirektören eller annan 
i verksledningen. Styrelsen anser det vara av vikt att möjligheterna här
utinnan tillvaratas. Frågan bör lämpligen behandlas i det fortsatta ar

betet med detaljutformningen av förslaget. 
Den av styrelsen föreslagna organisationsstrukturcn framgår av tablån 

på s. 54. 

Personalstruktur. Befintliga tjänster måste enligt styrelsen till fullo 
föras över i den nya organisationen. Genom omorganisationen förändras . 

varken verksamhetens omfattning eller antalet arbetsuppgifter. En diffe
rens mellan personalstrukturen i den nuvarande organisationen och i den 

föreslagna kan dock konstateras i några avseenden. F. n. saknas chefs
befattningar för de tre huvudenheterna; medel för de idag verksamma 
avdelningscheferna anvisas i särskild ordning. Vad gäller enhetsnivån 
saknar enheterna för metod- och informationsfrågor samt organisa
tionsfrågor någon direkt motsvarighet i dagens organisation och därmed 
motsvarande chefsbefattningar. Samma är förhållandet för de underen
heter, i vilka organisationsenhetcn indelats - för rationaliserings- resp. 
ADB-frågor. Vad slutligen angår den föreslagna personalenheten finns 

ej heller någon särskild befattning för avtals- och lönefrågor. 
Omorganisationens genomförande. I styrelsens förslag behandlas inte 

frågor angående resursdimensioneringen för de skilda enheterna i or
ganisationen, ej heller tjänstestrukturen eller detaljutformningen av den

samma. 

Ett genomförande av den föreslagna organis.ationen kräver därför 
fortsatta utredningar och förberedelser rörande bl. a. här nämnda frå

gor. Med sikte på att under första kvartalet 1972 kunna redovisa re
sultatet avser styrelsen att fortsätta arbetet med att ta fram detaljerade 
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Föreslagen organisation för arbetsmarknadsstyrelsen 

Press- och 
besöks
tjänst 

Avdelning för ar
betsmark nadsservice 

Enheter 
för Förmedling 

m.m. 

Arbetsvård 

Yrkesväg
ledning 

Arbetsmark
nadsutbild
ning 

Försäkring 

Metod och 
information 

Styrelse 

Verksledning 

Direktion 

Avdelning för sys
selsättningsplanering 

Enheter 
för Utredning 

och planering 

Projektering 

Produktion 

Lokalisering 

Planläggn. av 
ak:s utnyttj. 
för totalförsv. 

Revisions
kontor 

Avdelning för eko
nomi och adminis
tration 

Enheter 
för 

Ekonomi 

Intendentur 

Organisation 

Juridiska 
frågor 

Personal
frågor 

beskrivningar av funktioner och befattningar inom de skilda verksam

hetsgrenarna. Styrelsen förutsätter att det kvarvarande arbetet skall 

kunna slutföras i sådan tid att övergången till den nya organisationen 

kan ske från ingången av budgetåret 1972/73 till omkring årsskiftet ka

lenderåren 1972-1973. 
Kostnader. Med undantag för vad som nämnts i fråga om ändringar 

av personalstrukturen kommer - såvitt nu kan bedömas - förslaget inte 

att få till följd några kostnadsökningar. Effektivitets- och rationalise

ringsvinster, vilka styrelsen anser skall kunna uppnås genom försla-
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get, bör kunna minska kostnadskrävanJe behov av ytterligare resurser 
när det ställs krav på utveckling av styrelsen i organisatoriskt hänseen
de. Den föreslagna organisationen ter sig enligt styrelsens mening mer 
anpassbar till den ständiga förändringen och utvecklingen av arbets
marknaden jämfört med den nuvarande. Förutsättningar föreligger en

ligt styrelsens mening för att organisationen från ekonomisk synpunkt 
kan hävda sig väl i jämförelse med den nuvarande. Styrelsen bortser 

dock i detta sammanhang från resultatet av eventuella förhandlingar rö
rande lönesättningen för styrelsens tjänster. 

Vad gäller det fortsatta arbetet osh genomförandet måste resurser -
främst personella - avdelas för dessa uppgifter. En målmedveten insats 

i detta arbete kar.. emellertid föranleda kostnader i så måtto att per
sonal helt eller delvis frikopplas från sina ordinarie uppgifter för att 

delta i arbetet. 

De partementsche I en 

Det förslag till ny organisation som arbetsmarknadsstyrelsen har lagt 
fram i samråd med statskontoret syftar främst till att förstärka lednings
funktioncrna och, huvudsakligen inom ramen för nuvarande personal
resurser, föra ihop arbetsuppgifter med inbördes samband i funktionella 
enheter. Enligt min bedömning lir förslaget ägnat att tillgodose dessa 
syften och att åstadkomma större effektivi.tet i ledningen och administre
ringen av den omfattande verksamhet som bedrivs i styrelsen och i fält
organisationen. Jag förordar därför att styrelsen omorganiseras i huvud

saklig överensstämmelse med förslaget. 
Vid utarbetandet av förslaget har styrelsen prövat en indelning av 

organisationen antingen efter verksamhetsgrenar eller efter funktioner. 
På de skäl som styrelsen har anfört biträder jag förslaget att den först
nämnda indelningsgrunden tas till utgångspunkt för den organisatoriska 
uppbyggnaden. I likhet med styrelsen anser jag det också angeläget att 
skapa en organisation som så nära som möjligt ansluter till den program
indelning som enligt vad jag tidigare har förordat skall ligga till grund 
för styrelsens verksamhet. Det ligger i sakens natur att en indelning som 
helt tillgodoser önskemålen i dessa hänseenden inte är möjlig att åstad
komma. Vid omorganisation av en befintlig myndighet måste också 

andra synpunkter än de programtekniska tillmätas betydelse. Bl. a. 

måste hänsyn tas till angelägenheten av att övergången till den nya or
ganisationen kan ske med minsta möjliga störningar i verksamheten. 
Enligt min mening har styrelsen med dessa titgångspunkter löst sin upp
gift på ett tillfredsställande sätt. Detta utesluter inte, som styrelsen själv 
påpekar, att framtida erfarenheter och ändrade förutsättningar kan 

medföra behov av senare justeringar i organisationsstrukturen. 
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Genom en indelning av styrelsen under verkslcdningen i tre avdel

ningar på sätt styrelsen föreslår bör möjligheterna till ledning och sam
ordning av olika verksamheter inom styrelsen väsentligt förbättras. För 
att ytterligare förstärka samordningen och informationen på verksled

ningsnivå skall enligt styrelsens förslag inrtittas en direktion bestående 
av generaldirektören, överdircktören och cheferna för de tre avdelning
arna. För min del finner jag det sjmvklart att verkslcdningen för det 

angivna syftet behöver ha inbördes samråd med kontinuerliga kontak
ter, men jag anser inte att detta samråd bör bindas till viss form. Den 
föreslagna direktionen skulle enligt förslaget inte heller fä några besluts
funktioner. I övrigt har jag ingen erinran mot den föreslagna organi
sationens uppbyggnad. Jag förordar att den föreslagna omorganisatio

nen av arbetsmarknadsstyrelsen genomförs den 1 juli 1972. 
Som jag återkommer till vid behandlingen i det följande av gemen

samma administrationskostnader för arbetsmarknadsverket bör för om
organisationens genomförande tre extra ordinarie tjänster som chef för 
avdelning inrättas hos styrelsen. Såvitt gäller avtalsbara anställnings- och 
arbetsviHkor betrliffande tjänster som direkt berörs av omorganisationen 
avser jag att ge statens avtalsverk det förhandlingsuppdrag som behövs. 

Under åberopande av det anförda hemstiiller jag att Kungl. Maj:t 
föreslår riksdagen att 

1) godkänna de riktlinjer för organisationen av arbetsmarknads
styrclsen som jag har förordat i det föregående, 

2) bemyndiga Kungl. Maj:t att vid arbetsmarknadsstyrelsen in
rätta tre extra ordinarie tjänster som chef för avdelning. 

Arbetsmarknadsverkets administrationskostnader 

Arbetsmarknadsstyrelsens och arbetsförmedlingens organisation och 
arbetsuppgifter har jag redan delvis berört vid behandlingen av förslaget 
till omorganisation av styrelsen. 

Som framgått av vad jag har anfört i det föregående förutsätts vid 

övergången till programbudget att de nuvarande myndighetsanslagen Ar
betsmarknadsstyrelsen och Arbetsförmedlingen, från vilka f. n. bestrids 

utgifter för avlöningar och omkostnader, avförs från riksstaten. Varje 
program skall i stället belastas av sina administrationskostnader. Medel 

för att täcka sådana kostnader skall därför tas upp på samma sätt och 
under samma anslag som gäller för övriga kostnader under resp. 

program. 
Av de administrationskostnader som f. n. bestrids från de nyssnämnda 

myndighetsanslagen har arbetsmarknadsstyrelsen i sin anslagsframställ

ning för budgetåret 1972/ 73 hänfört vissa kostnader direkt till program
met Arbetsmarknadsinformation och redovisat sina förslag beträffande 
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dessa kostnader under nämnda program. Beträffande övriga administra

tionskostnader, som f. n. bestrids från de nyssberönfa myn<lighetsansla

gen, har styrelsen fört samman sina förslag för alla programmen i ett 

särskilt avsnitt i anslagsframställningen. Den helt övervägande delen av 

de för programmen gemensamma administrationskostnaderna faller emel

lertid på programmet Arbetsmarknadsinformation. Beträffande den all

männa motiveringen för styrelsens förslag i fråga om de gemensamma 

administrationskostnaderna torde därför få hänvisas till vad styrelsen 

anför under detta program. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Avlöningar 
Arvoden 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Därav utrikes resor 

Lokalkostnader 
Utbildnings- och 
instruktionsverksamhet 
Automatisk databehandling 
Expenser 
a) Inventarier 
b) Telefon m. m. 
c) Övriga expenser 
Tryckerianläggningen 
Postavgifter 
Tjänstebilar 
Bearbetning av statistiskt 
material 

1971/72 
Beräknat 

2 986 
835 

3 821 

156 675 000 
9 811 000 

473 000 
5 734 000 

(58 000) 

27 105 000 

1990000 
5 623 000 

1 868 000 
7 139 000 
4 280 000 

320 000 
340 000 
145 000 

525 000 

222 028 000 

Beräknad ändring 1972/73 

AMS Departements-
chefen 

+436 + 103 
+244 

+680 + 103 

+56 435 000 +26 330 000 
+ 1604000 + 989 000 
+ 73 000 + 100000 
+ 511 000 + 396000 

(+ 30 000) 

+ 2 999 000 + 2999000 

+ 1 210 000 + 200 000 
+ 1 802 000 + 1 552000 

+ 27 000 + 515 000 
+ 711 000 + 2081 000 
+ 114 000 
+ 120 000 + 65 000 
+ 182 000 + 50000 
+ 49 000 + 95 000 

+ 340 000 

-L66 177 000' +35 372 ooo• 
1 Till de i sammanställningen upptagna ändringarna för budgetåret 1972/73 

kommer följdkostnader med 4 630 000 kr. för de nya tjänster arbetsmarknads
styrelsen begär. Följdkostnaderna avser sjukvård, reseersättningar och ex
penser. 

2 Inkl. följdkostnader. 

Arbetsmarknadsstyrelsen 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 24 338 000 kr. 

2. A v 1 ö n i n g ar. Förslaget i anslagsframställningcn om nya tjäns

ter vid arbctsmarknadsstyrclsen anknyter till nuvarande organisation. 
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Härutöver har styrelsen i sitt förslag till omorganisation av arbetsmark
nadsstyrelsen begärt vissa av omorganisationen föranledda tFinster. 

a) Omorganisationen av arbetsmarknadsstyrelsen nödvändiggör att 

följande nya tjänster indittas, nämligen 3 avdelningschefer, 1 chef för 
metod- och informationsenheten, 1 chef för organisationsenheten, 1 
chef för rationaliseringssektionen inom organisationsenbeten, 1 chef 
för ADB-sektionen inom samma enhet samt 1 chef för avtals- och 

löncsektionen i personalenheten. Kostnaderna för de nya tj[insterna be
räknas till 646 000 kr. cxkl. omkostnader. 

b) Styrelsens byråer bör tillföras följande nya tjänster, nfönligen: 
arbets/ örmedlingsbyrån 1 byrådircktör som chef för anståndsgruppen, 
byrådirektör och l byråsekreterare för ärenden angående äldre arbets-

kraft, 1 byråsekreterare för ~ircnden rörande organiserad iiverföring av 
utländsk arbetskraft samt flyktingfrågor, 1 byråsekreterare för ärenden 
angtiende praktikförmedling och 2 kvalificerade biträden, 

yrkesvägledningsbyrån I byrådirektör för vidareutveckling av infor
mationsmaterial, 1 byrådirektör för kollektiv yrkesvägledning i gymna
sieskolan med användning av radio och television, 1 byrådirektör för 
planläggning av yrkesvägledningcn vid folkhögskolorna m. m., 1 avdel
ningsdirektör som chef för en av styrelsen föreslagen arbetspsykologisk 
enhet, 1 byrådirektör för administrativa uppgifter på denna enhet och 
4 psykologer för att tillgodose arbetsmarknadsverkets behov av arbets

psykologisk service, 
arbetsvårdsbyrån 1 byrådirektör för administrativa uppgifter på all

männa sektionen, 1 byrådircktör för ergonomiska frågor, 1 byråsekre
terare för ärenden angående kriminalvård och narkomanvård samt 
1 byrådirektör, 1 byråingenjör och 1 byråinspektör på verkstadssektio
nen för planerings- och samordningsuppgifter, statsbidragsärenden, kost
nadsanalyser och verkstadsstatistik samt 1 kvalificerat biträde, 

försäkringsbyrån 1 byrådirektör för besvärsärenden och 1 kanslist, 
utredningsbyrån 1 avdelningsdirektör för huvudsakligen forsknings

och utredningsarbete, 1 byrådirektör för syssclsättningsplanering inom 
byggnadsindustrin, 1 kanslist och 1 kvalificerat biträde, 

försvarssektionen l byråinspektör och 1 byråingenjör för personal

planläggningsuppgifter samt 1 byråinspektör och 1 biträde för arbets
·uppgiftcr i samband med den frivilliga försvarsverksamheten, 

lokaliseringsbyrtln 1 byråinspektör för ärenden rörande sysselsätt
ningsstödet och 4 biträden, varav 2 kvalificerade, 

tekniska byrån på allmänna sektionen 1 byråsekreterare för delgiv
ning av beslut om beredskapsarbeten m. m., l byråsekreterare för del
givning och slutredovisning och 2 kvalificerade bitriiden, på planerings
sektionen '.! byråingenjörer som biträdande handläggare och l assistent 

för ADB- och statistikarbete, på byggnaJssektionen _ 1 byråingenji5r för 
entreprenadärenden, 1 byråingenjör för arbetarskyddsverksamhet och 
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1 kvalificerat biträde samt på industri- och verkstadssektioncn byrå

dircktör som chef för produktanskaffningsgruppen, 2 byråinspektörer 

som produktanskaffare, 1 byrådirektör för produktionsledning av verk

städer i egen regi och 1 byrådirektör för ekonomisk uppföljning, 
kamlibyrån 1 byrådirektör för uppbyggnad och vidareutveckling av 

ett personaladministrativt system, 1 byråsekreterare för befattnings

nomenklaturfrågor m. m., 1 byrådirektör och 1 byråsekreterare för 

dokumentations- och informationsverksamhet samt 1 byrådirektör och 
1 kvalificerat biträde för företagsnämndsverksamheten, 

kamera/byrån 1 byrådirektör för ADB-ärenden, 1 byrådirektör på 

kontorssektionen för utredningsuppgifter, 1 byrådirektör på intendentur

sektionen för materialplanering, 1 byråsekreterare på intendentursektio

nen för ekonomiska utredningar, 1 revisor på kamerala sektionen för 

ekonomiska utredningar och instruktionsverksamhet, 1 byråsekreterare 

för rationaliseringsutredningar och utvecklingsarbete och 7 expeditions

vakter. 
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. 

Kostnaderna för de av styrelsen under denna punkt föreslagna per

sonalförstärkningarna beräknas till sammanlagt 4 572 000 kr. exkl. om

kostnader. 

c) Länsarbetsnämndernas kanslier bör tillföras följande nya tjänster, 

nämligen 1 förste inspektör för att biträda föredragande länsarbets

direktör i arbetsmarknadsfrågor hos civilbefälhavare, 5 inspektörer för 

handläggning av omskolningsärenden vid de mest arbetsbelastade läns

arbetsnämnderna, 6 inspektörer för att bitrlida kansliinspektörerna vid 
vissa arbetstyngda nämnder, 5 byråsekreterare för utrednings- och sek
reterargöromål, 2 konsulenter för regional personalutbildning, 5 inspek
törer som allmän förstärkning vid vissa nämnders förmedlingsavdel

ningar, 15 psykologer för bl. a. medverkan vid regional grundutbiklning 
och fortbildning av personalen i användning av anlagsundersökning, 24 
konsulenter för personaladministrativa uppgifter, 24 assistenter och 12 
biträden för handläggning av ärenden rörande den frivilliga försvars

verksamheten samt slutligen 50 bitr1iden, varav 25 kvalificerade. 
Kostnaderna för de föreslagna personalförstärkningarna under denna 

punkt beräknas till 6 825 000 kr. exkl. omkostnader. 

d) Arbetsförmedlingarna. I sin anslagsframställning för budgetåret 

1971 /72 framhöll styrelsen i anslutning till sitt förslag till ny kontors

organisation för arbetsförmedlingen, att den nya kontorsorganisationen 

i och för sig innebar en rationalisering, mm skulle ge ökad kapacitet, 

men att det förelåg en sådan skillnad mellan å ena sidan de uppgifter 

statsmakterna har ålagt förmedlingen och å andra sidan disponibla re

surser att en avsevärd utbyggnad av personalorganisationen erfordrades. 
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Departementschefen framhöll i sin kommentar till denna framställning 
att personalbehoven fick prövas successivt. Det antal tjänster som har 

tillförts distriktskontoren svarar emellertid i flera fall inte mot de arbets
uppgifter som redan vid planeringen av den nya organisationen åvilade 
dem. Under det gångna året har kontoren dessutom tillförts betydande 
och personalkrävande arbetsuppgifter. Styrelsen understryker därför pä 
nytt de behov av personalförstärkning som redovisades i föregående 
anslagsframställning. Styrelsen föreslår nu en förstärkning med 105 

tjänster för allmän förmedling, 99 tjänster för arbetsvård och 85 tjänster 
för yrkesväglcdning, alla för handläggande personal, samt 162 tjänster 
för biträden, varav 50 kvalificerade. 

För budgetåret 1971/72 har medel anvisats för anställning av 110 
arbetsförmedlingsaspiranter. Styrelsen beräknar behovet till J 50 årsaspi
ranter. Härför bör beräknas ytterligare 1 494 000 kr. 

Kostnaderna för de föreslagna personalförstärkningarna under denna 
punkt utgör sammanlagt 22 674 000 kr. exkl. omkostnader. 

e) Personliga tjänster för arkivarbetare. Inom arbetsmarknadsverket 

finns ett antal arkivarbetare som kan komma att uppfylla villkoren för 
att erhålla personlig tjänst. Personliga tjänster kan emellertid inte in
rättas inom ramen för disponibla medel. Styrelsen hemställer om me
del för inrättande av 25 sådana tjänster. Kostnaderna härför uppgår till 

790 500 kr. 

3. A r v oden. Medelsbehovet beräknas på följande sätt. 
a) För ersättningar till kontaktmän för yrkcsvägledning, praktikan

ter, arbetsförmedlingsombud och särskilda mönstringsförrättare har för 
budgetåret 1971172 beräknats sammanlagt 1636000 kr. Detta belopp 
behöver räknas upp med 352 000 kr., varav 307 000 kr. utgör löneom
räkning. Sedan år 1968 har försöksverksamhet med kontaktmän för 
yrkesvägledning pågått vid ett antal folkhögskolor. Erfarenheterna av 
denna försöhverksamhet är mycket positiva, varför styrelsen föreslår 
att ytterligare 30 000 kr. anvisas för ändamålet. För praktikanter vid 
länsarbetsnämnderna har för budgetåret 1971172 beräknats 215 000 kr. 
Efterfrågan på praktikplatser har ökat kraftigt under senare år. Medel 
bör beräknas för anställande av I 0 praktikanter under 2,5 månader vid 
verkets centrala förvaltning och 100 praktikanier under 2 månader vid 

länsarbetsnämnderna. Härför behövs ytterligare 265 000 kr. Medlen för 
arbetsförmedlingsombud kan däremot minskas med 250 000 kr. på 
grund av den successiva avvecklingen av ombudsmannaorganisationen. 

b) För ersättningar till experter och sakkunniga har för budgetåret 

1971172 tagits upp I 383 000 kr. Detta belopp behöver räknas upp 
med 358 000 kr., varav 138 000 kr. utgör löneomräkning. Av ökningen 
i övrigt hänför sig 60 000 kr. till revisionsteknisk expertis vid styrelsens 
tillsyn av den privata arbetsförmedlingen, 60 000 kr. till anlitande av 
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företrädare för förvaltr.ingen och näringslivet som föreläsare i samband 

med kollektiv yrkesorientering och för utarbetande av informations

material samt 100 000 kr. till utredningar genom utomstående expertis 

i niiringshjälpsärenden. 

c) Ersättning för annat uppdrag. För ifrågavarande ändamål har för 

budgetåret 1971/72 beräknats 981 000 kr. Detta belopp behöver räknas 

upp med 314 000 kr., varav 98 000 kr. utgör löneomräkning. Styrelsen 

föresiår att dagarvodena till ledamöter o;;h erslittare i byggarbetsn:imn

derna höjs från 45 kr. till 75 kr. Kostnaden härför beräknas till 

110 000 kr. I anslutning till åtgärderna för bättre anpassning av arbetet 

till de äldres och handikappades förutsättningar har styrelsen rekom

menderat länsarbetsnämnderna att inrätta lokala sysselsättningsnämnder 

som kontaktorgan mellan arbetsmarknadsverket, arbetsmarknadens par

ter och kommunala organ. Hittills har elva sådana nämnder inrättats. 

Styrelsen räknar med att ca 25 nämnder skall ha inrättats under budget

året 1972173. Till ledamöter och ersiittare i sysselsättningsnämnderna 

bör utgå arvode med 75 kr. per sammanträde. Antalet sammanträden 

beräknas till fyra per år. Kostnaderna för ifrågavarande sammanträdcs

arvoden beräknas till 90 000 kr. Slutligen behövs ytterligare 14 000 kr. 

för ersättningar till organisationsföredragandena vid llinsarbetsnämn

derna. 
d) För arvoden till yrkesvalslärare har för budgetåret 1971I72 be

räknats 5 811 000 kr. Detta belopp behöver räknas upp med 581 000 kr. 

avseende löncomräkning. 

4. R e s e e r s ät t n i n g a r. För ändamålet har för budgetåret 

1971/72 bediknats 5 734 000 kr., varav högst 58 000 kr. får användas 

för utrikes resor. För resor under nästa budgetår behövs ytterligare 

511 000 kr., varav 267 000 kr. hänför sig till höjda traktamentskost

nader, 204 000 kr. till ökad reseverksamhet och 40 000 kr. till rese

kostnadsersättningar m. m. till sökande av anställning som arbetsför

medlingsaspirant. Beloppet för utrikes resor bör räknas upp till 88 000 

kr. 

5. Lokalkostnader. För budgetåret 1971172 har beräknats 

dels 3 420 000 kr. för verkets centrala förvaltningslokaler o~h dels 

23 685 000 kr. för länsarbetrnämndernas kanslier och arbctsförmcdlings

kontoren. För de centrala förvaltningslokalerna behövs ytterligare 92 000 

kr. avseende ökade sfädkostnader. Kostnaderna för verkets övriga io

kaler beräknas för budgetåret 197'.!/73 till 26 592 000 kr., en ökning 

med 2 907 000 kr., varav 846 000 kr. utgör pris- och löncomräkning. 

Hyrorna beriiknas till 20 350 000 kr. För iindringsarbetcn till följd av 

personalökr.ingar och i'ör andra inrcdningsarbeten i samband med ny

förhyrningar beräknas 1 156 000 kr., varav 400 000 kr. för anordnande 

av öppna expeditioner. För städning bcriiknas 4 910 000 kr. Löpande 
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underhållskostnader beräknar styrelsen till 158 000 kr. och lokalersätt

ningar till ombud till 23 000 kr. 

6. Utbildnings- och i n s t r u k t i o n s v e r k s a m h e t. 
Medelsbehovet beräknas till ca 3,2 milj. kr., vilket inneb1ir en ökning 

med 1210000 kr., varav pris- och löneomräkning 200 000 kr. Styrel

sen kommer fr. o. m. budgetåret 1972/73 att införa ett nytt utbildnir.gs

system, som har utformats och prövats under föregående budgetår. Syf

tet med det nya systemet är att personalen inom arbetsmarknadsver

kets fältorganisation skall få erforderlig utbildning i anslutning till ar

betsförmedlingens nya kontorsorganisation och kommande ändrade kans

liorganisation för länsarbetsnämnderna. Utbildningen breddas så att 

tjänstemän inom den allmiinna förmedlingen i viss utsträckning skall 

kunna omhänderta arbetsuppgifter som tidigare har ålegat arbetsvården 

och yrkesväglcdningen. Breddningen av utbildningen bedömer styrelsen 

som särskilt viktig med hänsyn till de ökade insatser som kommer att 

krävas i fråga om anpassningsåtgärder till förmån för arbetskraft som 

har svårt att få anställning. Det nya utbildningssystemet kräwr ökade 

ekonomiska resurser men ger å andra sidan. vissa rationaliseringsvinster, 

bl. a. genom att möjligheterna att avstämma utbildningen mot persona

lens ordinarie arbetsuppgifter förbättras. 

7. A u t o m a t i s k d a t a b e h a n d I i n g. För budgetåret 1971 I 
72 beräknat belopp, 5 623 000 kr., behöver riiknas upp mi.:d 1 802. 000 

kr., varav 602 000 kr. utgör löne- och prisomräkning. Under budgi.:t

året 1972173 bi.:räknas för produktionskörningar 3 806 000 kr., för 
stansning 413 000 kr., för vidareutveckling, underhåll och vård av i drift 

varande datasystem 960 000 kr. samt för drift av tio dataterminaler 

1 771 000 kr. Vidare behöver en översyn av de manuella rutinerna 

kring datasystemen samt en databasanalys genomföras. Kostnaderna här

för beräknas till 475 000 kr. 

Departeinentschefen 

Som jag har anfört inledningsvis under förevarande rubrik skall samt

liga kostnader för arbctsmarknadsverkct fördelas på de olika program

men i förhållande till deras verkliga eller efter vissa schabloner beräk

nade andel i de totala kostnaderna. Till största delen har styrelsen i an

slagsframstiillningcn hänfört kostnaderna till de skilda programmen ef

ter vissa på förhand upprättade fördelningsnycklar. 

I fråga om administrationskostnader, dvs. utgifter fiir avlöningar och 

omkostnader som f. n. bestrids från de båda myndighetsanslagen, tas 

medel för viss utrustningsanskaffning för n:ista budgetår upp undi.:r 

anslaget Arbetsmarknadsverket: Utrustning. Vissa andra administra

tionskostnader har styrelsen funnit till så övcrviigandc del höra till 
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programmet Arbetsmarknadsinformation att de i sin helhet har hän
förts dit. 

Till återstående del har styrelsen tagit upp administrationskostnader
na till behandling i ett sammanhang vid sidan av sina yrkanden under 
programmen. Det gäller personalkostnader, utgifter för automatisk da
tabehandling, lokalkostnader, expenser och vissa andra poster av om

kostnadsnatur. Som motiv härför har styrelsen åberopat tekniska skäl 
och önskemålet att markera en viss kontinuitet vid övergången till 
programbudgetering. 

Jag delar styrelsens uppfattning att det i varje fall tills vidare är 
lämpligt att behandla de av styrelsen särredovisade administrationskost
naderna i ett sammanhang. Härför talar bl. a. den omständigheten att 
statsmakternas prövning av framför allt förslagen till personalförstärk
ningar men även av vissa omkostnadsposter måste i hög grad inriktas 
på vilken total volymökning som kan accepteras. 

Vad först angår personalyrkandena har styrelsen för niista budget
år fört fram omfattande krav på försförkningar. Förslagen avser samt
liga de nuvarande byråerna vid styrelsen samt både länsarbetsn~imn

dernas kanslier och arbetsförmedlingen. I större eller mindre omfatt
ning berör yrkandena samtliga program, men till den helt övervägande 
delen faller de under programmet Arbetsmarknadsinformation. Den bild 
av utvecklingen inom förmedling. arbetsvård och yrkcsvägledning som 
styrelsen har tecknat i anslagsframstfölningcn och som återges i det 
följande under nyssnämnda program kan därför ses som en allmLin 
motivering för yrkandena om personalförstärkningar. 

Enligt min bedömning är personalförstärkningar nödvändiga på grund 
av de arbetsuppgifter som de fortgående omställningarna på arbets
marknaden kommer att medföra. Med hLinsyn till bl. a. de betydan
de förstärkningar som verket har tillförts under senare år anser jag 
mig emellertid kunna förorda endast en i förhållande till arbetsmark
nadsstyrelsens förslag begränsad förstärkning. Jag vill i detta samman
hang även erinra om att arbetsförmedlingens nya kontorsorganisation, 
som började tillämpas den 1 juli 1971, förutsätts kunna leda till ökad 
kapacitet utan personaltillskott. Mitt förslag innebär att medel beräk
nas för 100 nya tjänster för handläggande personal vid arbctsförmed
lingskontoren. I enlighet med vad jag har förordat i det föregående vid 
min anmälan av förslaget till ny organisation för arbctsmarknadsstyrel

scn bör vidare tre nya tjänster inrättas hos styrelsen. 

Personalförstärkningen till arbetsförmedlingen skall ses som ett full
följande av strävandena att bereda sysselsiittning åt tildre och handi

kappade på den öppna arbetsmarknaden. I likhet med föregående bud
getår anser jag det nödviindigt att i fråga om utnyttjandet av den nya 

personal som avses för arbetsförmedlingen prioritera vissa särskilt 
angcfagna ändamål. De nya tjänsterna bör sålunda användas dels för 
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arbetsvårdens behov av uppföljning och tillsyn av äldre och handikap
pade i skyddad sysselsättning och för utplacering på öppna marknaden av 
sådana personer, dels för s. k. omställningsinspektörer och dels för den 

försöksverksamhet med kontakter med företagen som jag redogjorde för i 
prop. 1971: 1 (bil. 13 s. 50). Försöksverksamheten innebär i korthet att 
arbetsförmedlingen tillsammans med funktionärer från företagens perso
nal- och produktionsavdelningar samt fackklubbarna (s. k. anpassnings
lag) får möjlighet att undersöka vilka förändringar som kan vidtas på 
arbetsplatserna för att fler äldre och handikappade skall kunna anställas 
eller behålla sin anställning. Verksamheten ligger helt i linje med den 

förra året antagna lagstiftningen om åtgärder för att främja sysselsätt
ning av äldre arbetstagare på den öppna arbetsmarknaden. 

De nya tjänsterna bör fördelas av arbetsmarknadsstyrelsen så att de nu 
angivna li.ndamålen tillgodoses i ungefärligen samma utstr~ickning. Sty
relsen bör därvid noggrant undersöka vilket behov av personalförsfärk
ning för de skilda ändamålen som föreligger i olika delar av landet och 
fördela de nya tjänsterna dli.refter. 

Kostnaderna för de nya tjänsterna kan beräknas till i runt tal 6, 1 
milj. kr. inkl. följdkostnader. 

Beträffande de gemensamma administrationskostnaderna i övrigt vill 
jag inskränka mig till följande kommentarer, varvid jag hänför mig till 
sammanställningen på s. 57. För arvoden räknar jag med en ökning mot
svarande 1öneomräkning enligt arbetsmarknadsstyrelsens förslag jäm

te vissa ytterligare medel för praktikanter och länsarbetsnämndernas or
ganisationsföredragande. Som styrelsen har föreslagit kan mcdelsanvis
ningen för arbetsförmedlingsombud minskas med 250 000 kr. Vad be
träffar lokalkostnader beräknar jag medelsbehovet för nästa budgetår 
på samma sätt som styrelsen såvitt avser arbetsmarknadsverkcts centra
la förvaltningslokaler. Kostnaderna för dessa lokaler beräknas uppgå till 
3 512 000 kr. för budgetåret 1972/73. I foiga om verkets övriga loka

ler bediknar jag hyreskostnaderna till 20 350 000 kr., vilket är lika med 
vad styrelsen har föreslagit. För ändringsarbeten m. m. ber~iknar jag 
ca 600 000 kr., vilket är betydligt lägre än styrelsens förslag, medan jag 

å andra sidan finner mig böra höja styrelsens medelsberäkning avseende 
städning väsentligt bl. a. med hänsyn till den förbättring av städper

sonalcns avlöningsförmåner som har intr1itt under år 1971. För st1id
ning r1iknar jag med ett medclsbehov av 5 450 000 kr. under nästa bud
getår att jUmföra med av styrelsen föreslagna 4 910 000 kr. Hiirigenom 
stann::ir min beräkning av mcdelsbehovet för verkets övriga lokaler un
der budgetåret 197'2/73 på samma belopp som styrelsens. n1imligen 

26 592 000 kr. 
Med hänvisni!lg i övrigt till nyssn1imnda sammansHillning beräknar 

jag de gemensamma :.idministrationskostnadcrna för budgetåret 197'2/73 
till i runt tal 257,4 milj. kr. ( + 35.4 milj. kr.). Som jag har framhållit 



Prop. 1972: 1 Bilaga 13 Inrikesdepartementet 65 

i det föregående skall varje program bära sina administrationskostna

der. Medel för dessa kostnader tas upp under samma anslag som gäller 

för övriga kostnader under programmet. Det angivna beloppet skall 

således fördelas mellan programmen. Fördelningen måste självfallet 
grundas på en uppskattning i stora drag av hur stor andel av administra

tionskostnaderna som belastar varje program. Av kostnadssammanställ

ningar under de anslag som finansierar programmen framgår i det föl
jande hur arbetsmarknadsstyrelscn har fördelat dels för innevarande 

budgetår överslagsvis beräknat belopp och dels styrelsens förslag till ök

ning för nästa budgetår. Sammanställningarna visar även hur den ök

ning av administrationskostnaderna som jag förordar för nästa budget

år bör fördelas. Vid min fördelning använder jag i stort sett samma för

delningsgrunder som styrelsen. Den av mig förordade personalförstärk

ningen till arbetsförmedlingen hänförs helt till programmet Arbets

marknadsinformation. 

Följande tablå visar sammanfattningsvis hur stort belopp av de ge

mensamma administrationskostnaderna som faller på varje program för 
nästa budgetår. 

Program 

Arbetsmarknadsinformation 
Yrkesmässig och geografisk rörlighet 
Sysselsättningsskapandc åtgärder för arbetslösa 
Rehabiliterings~ och stödåtgärder för svårplacerade 
Syssclsättningsskapande åtgärder för svårplacerade 
Kontant stöd vid arbetslöshet 
Försvars- och beredskapsplancring 
Vapenfria tjänstepliktiga 
Åtgärder för flyktingar 
Regionalpolitiska stödårgärder 

3 Riksdagen 1972. 1 sam[. Nr 1. Bil. 13 

Belopp 
(I 000-tal kr.) 

Summa 

194 125 
21 400 

9 800 
I 965 

12 810 
3 680 
5 0)0 
I 300 
3 700 
3 625 

257 405 
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B 1. Arbetsmarknadsservice 

1970/71 Utgift 1808 429 000 
1971/72 Anslag 1861826000 
1972/73 Förslag 1 033 000 000 

66 

1 Beloppen avser motsvarande anslag eller delar av anslag enligt riksstaten 
för ifrågavarande budgetår (se tablå s. 36). 

Från anslaget skall bestridas utgifterna för programmen Arbetsmark

nadsinformation och Yrkesmässig och geografisk rörlighet. 

1970/711 
Utfall 

1971/721 

Beräknat 
Ändring 1972/73 

Arbetsmarknads· 
information 
Delprogram: 
Förmedling 
Arbetsvård 
Yrkesvägledning 
Gemensamma 
kostnader 
Avgår inkomster 

Yrkesmässig och 
geografisk rörlighet 
Delprogram: 
Arbetsmarknads
utbildning 
Flyttnings bidrag 
Inlösen av egnahem 
m.m. 
Bostäder för flyttande 
arbetskraft 
Gemensamma 
kostnader 
Avgår inkomster 

Summa 

78 529 000 
26 882 000 
28 860 000 

49 928 000 

Basförslag2 

85 539 000 + 10 453 000 
28 946 000 + 3 270 000 
32 288 000 + 3 185 000 

50 746 000 + 3 220 000 
130 000 

AMS Departe-

+22 814 000] 
+Il 910000 
+Il 541 000 

+30 226 000 

mentschefen 

+31775000 

184199000 197389000 +20128000 +76491000 +31775000 

538 471 000 574 490 000 +18500000 +176800000 +114010000 
54 042 000 65 000 000 + 2 500 000 + 15 000 000 + 2 500000 

2 045 000 4 200 000 I 000000 - I 000000 

27 517 000 23 240 000 + 2 420 000 + 3 320 000 + 17 595 0003 

18 105 000 18 907 000 + 1743000 + 3 693 000 + 2 494000 
15 950 000 21400000 + I 000000 - 3 800 000 - 3 800000 

624 230 000 664 437 000 + 24 163 000 + 201 613 000 + 139 399 000 

808 429 000 861826 000 +44 291 000 +278 104 000 + 171174 000 

1 Överslagsvis omräkning till program. 
2 Med basförslag avses innevarande budgetårs anslag omräknat i 1972/73 års pris- och löne

läge (arbetsmarknadsstyrelsens beräkning). 
3 Av ökningen avser 14 275 000 kr. ränte- och avskrivningskostnader (ses. 33). 

Programmet Arbetsmarknadsinformation 

Programmet består av delprogrammen Förmedling, Arbetsvård och 
Yrkesvägledning. 

Förmedlingsverksamheten syftar till att bringa arbetssökande och 
arbetsgivare i kontakt med varandra. Förmedlingen lämnar information 
om arbetsmarknadsläget på kortare o-:h längre sikt. De arbetssökande 
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informeras om kdiganmlilda platser, olika arbetsmarknadspolitiska me
del för att underlätta individens anpassning till arbetsmarknaden, vill
koren för kontant stöd vid arbetslöshet m. m. Arbetsgivarna informe
ras om aktuella arbetssökande, tillgängliga arbctskraftsresurscr på kor
tare och längre sikt samt olika arbetsmarknadspolitiska medel för att 
underlätta anpassningen av arbetsplats och arbetsmiljö till arbeiskraften. 
I förmedlingsarbetet används i stor utsträckning olika former av plats
listor. Information om lediga platser förmedlas på vissa orter genom 
regionalradioprogram och telefonsvararanläggningar. 

Arbetsvården utgör ett komplement till arbetsförmedlingens allmänna 

service och skall tillgodose de handikappades behov av särskilda åtgär
der. Dessa åtgärder bildar egna delprogram i styrelsens programindel
ning, varför arbctsvårdsåtgärder såsom arbetsträning m. m. inte berörs 
närmare i detta program. Läkarundersökningar och psykologiska an
lagsundersökningar är viktiga hjälpmedel i utredandet av de personliga 
förutsättningarna för yrkesmässig rehabilitering. Information om de 
handikappades problem på arbetsmarknaden och om arbetsvårdens 
verksamhet sprids genom bl. a. tryckta skrifter, filmer och annonsering. 

Yrkesvägledningen bistår enskilda individer i deras strävan att komma 
till klarhet om egna förutsättningar och önskemål i rel;;tion till vad ut

bildningsväsendet och arbetslivet kan erbjuda dem. Yrkesvägledningen 
använder ett rikhaltigt skriftligt informationsmaterial och psykologiska 

anlagsundersökningar. 
Aktiviteterna under programmet Arbetsmarknadsinformation handhas 

centralt av de nuvarande arbetsförmedlings-, arbetsvårds- och yrkesväg
ledningsbyråerna vid arbetsmarknadsstyrelsen samt regionalt och lokalt 
av länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingskontoren. Enligt det för
slag till omorganisation av arbetsmarknadsstyrelscn som redovisats i det 
föregående skall berörda aktiviteter hos styrelsen sammanföras i en 
huvudenhet för arbetsmarknadsservice. 

Under programmet redovisas i det följande, förutom arbetsmarknads
styrelsens anslagsframställning, ett av utredningen rörande arbetsför
medlingen inom vissa yrkesområden m. m. avgivet förslag angående 
offentlig och privat arbetsförmedling inom vissa yrkesområden och där
över avgivna remissyttranden.. 

A rbetsmarknadsstyrelsens anslags/ramställning 

F ö r m e d 1 i n g. Behovet av förmedlingsservice under budgetåret 

1972/73 kommer i betydande utsträckning att påverkas av den allmänna 
konjunkturen. Oavsett hur situationen växlar på arbetsmarknaden kom
mer emellertid förmedlingen att ha en nyckelroll i den arbetsmarknads
politiska verksamheten. Tyngdpunkten i förmedlingsarbetet kommer att 

ligga på att på ett riktigt sätt utnyttja de arbetsmarknadspolitiska medlen 

för att i det enskilda fallet finna den fördelaktigaste lösningen av ar-
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betstagarnas och företagens arbetsmarknadsproblem. De snabba struktu
rella förändringarna inom näringsliv och administration väntas fortgå. 
Förändringarna kommer att ställa höga krav på en aktiv arbets

marknadspolitik, inte minst .förmedlingsinsatser. Det kommer att krävas 
hög effektivitet och flexibilitet inom förmedlingsorganisationen. för att 
den skall kunna snabbt möta nya behov. De betydande regionala olik
heterna i sysselsiittningen kommer att bestå. under överblickbar fr::!m1id 
o:h kräva särskilda insatser från förmedlingens sida. Enligt 1970 års 
långtidsutredning blir ökningen av antalet personer i arbetskraften myc
ket begränsad under den period utredningen avser trots ett årligt kalky
lerat immigrationsöverskott på i genomsnitt 20 000 personer. Stora an
strängningar måste därför göras för att tillvarata de tillgängliga arbets
kraftsresurserna. Den enda grupp i arbetskraften, som beräknas öka i 
antal under perioden, är gruppen gifta kvinnor. För att arbetsmarknaden 
på bästa sätt skall kunna tillgodogöras detta tillskott krävs omfattande 

aktiveringsåtgärder. 
För de äldre o:::h handikappade kan förutses fortsatta svftrigheter att 

finna och behålla en anställning på den öppna marknaden. Genom de 
nya lagarna om ökad anställningstrygghet o:::h ökade anställningsmöjlig
heter för äldre arbetstagare får förmedlingen ett nytt instrument, som i 
kombination med en bättre anpassning av arbetsplatser och arbetsmiljö 
till denna arbetskraft kan medföra en förbättring av dess ställning på 
arbetsmarknaden. Skall de önskade effekterna uppnås fordras emeller
tid betydande insatser från förmedlingen. Under det gångna budgetåret 
intensifierades åtgärderna för bättre anpassning av arbetet till de äldres 
och handikappades förutsättningar. Försöksverksamhet har bedrivits med 
s. k. anpassningslag, framförallt i Västernorrlands län. Vidare har ar
betsmarknadsverket medverkat vid översiktliga genomgångar av arbets
platser i Skaraborgs, Jönköpings och Norrbottens län. Under året har 
intern utbildning i ergonomi påbörjats. De elva sysselsättningsnämnder 

som finns inrättade har deltagit aktivt i anpassningsarbetet. 

För dem som har anvisats arbete i beredskapsarbete eller olika for
mer av skyddat arbete erfordras en aktiv och kontinuerlig bevakning av 

arbetsmarknaden för att deras möjligheter på den öppna marknaden 
skall kunna tillvaratas. Denna bevakning är en uppgift för förmedlingen 
som hittills har kunnat tillgodoses i alltför ringa utsträckning. 

I prognoserna för utvecklingen inom jordbruket förutses en nedgång 
i antalet enheter i landet under 1970-talet från 160 000 till 80-90 000. 
Omställningsprobleme!l kommer att bli stora och omfattande. Jordbru.
karnas av tradition svaga kontakter med arbetsförmedlingen fordrar 
speciella informationsin.satseL Enligt överenskommelse mellan styrelsen, 
lantbruksstyrelscn o:::h jordbrukets organis.ationcr skall informationen till 
jordbrukarna intensifieras. 

Även bland den unga ar,betskraften finns vissa grupper som behöver 
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särskilt stöd från förmedlingen. bet gäller i första ha~d de ungdomar 
som slutar skolan utan yrkesutbildning och som sak~ar möjligheter el
ler intresse för att skaffa sig en sådan. Ofta förvärras deras situation 
på arbetsmarknaden av sociala anpassningssvårigheter. Men initialsvå
righeter möter också dem som kommer från nya och på arbetsmark
naden oprövade och okända utbildningslinjer. Liknande problem upp
står för dem som kommer från utbildningslinjer där utbildningskapaci
teten överstiger efterfrågan på personal med sådan utbildning. Särskilda 
insatser kan behöva göras från förmedlingens sida för att dessa aibets
kraftsresurser skall finna arbete på nya områden och sektorer av ar

betsmarknaden. Under vintern och våren 1971 steg andelen ungdomar 
bland de arbetslösa kraftigt i flera län. Antalet vid arbetsförmedlingen 
anmälda arbetslösa under 22 år uppgick i april 1971 till 5 212. Styrel

sen antog därför i april ett preliminärt arbetsprogram mot ungdoms
arbetslösheten, som särskilt inriktades på att öka möjligheterna för ung
domarna att få yrkesutbildning men som också pekade på betydelsen 
av en uppsökande förmedlingsverksamhet. Under maj anordnades en 
konferens med de politiska ungdomsförbunden, arbetsmarknadens parter 
och vissa myndigheter för att ytterligare diskutera utformningen av pro
grammet o::h åtgärder inför hösten och vintern 1971. 

Under budgetåret 1972173 kommer de första ungdomarna från den 
nya gymnasieskolans tvååriga linjer att söka sig ut på arbetsmarknaden. 
Vidare beräknas examinationen från universiteten att öka mycket snabbt. 
Ca 17 000 examineras från de fria fakulteterna läsåret 1972/73 mot 

ca 9 000 läsåret 1970171. Dessa förändringar inom utbudet av nya ar
betstagare kommer att kräva stora insatser dels i form av information 
till de studerande om arbetsmarknad och platsutbud och till arbetsgivar
na om den nya utbudssituationen och innehållet i de nya utbildningarna, 
dels i form av personalutbildning inom förmedlingen. Vidare kan, som 
en följd av den nya utbildningssituationen, efterfrågan på praktikarbete 
från flera studerandegrupper väntas växa avsevärt, vilket kommer att 
kräva ökade insatser från praktikförmedlingen. 

A r b e t s v å r d. Antalet arbetsvårdssökande har ökat mycket kraf
tigt under det senaste decenniet. Ar 1960 uppgick antalet sökande till ca 
31 000, år 1970 till ca 95 000. Alla prognoser pekar på att behovet av 

arbetsvårdsinsatser kommer att fortsätta att öka. Arbetsplaceringen vi
sar en klar förskjutning från den öppna marknaden till olika former ·· 

av skyddat arbete. Detta beror inte enbart på ökade krav på arbets
kraften från näringslivet utan också på att arbetsvården får ta emot ett 
allt större antal svårare handikappfall. Arbetsvården förfogar i dag över 

relativt goda hjälpmedel för de handikappades rehabilitering, även om 
kvantitativa och kvalitativa brister fortfarande föreligger. Den stora 
bristen på personal hos arbetsvården gör dock att befintliga hjälpmedel 

,··: 

: ,· 
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inte kan användas på ett effektivt sätt. För att lätta trycket från de 
växande köerna är det därför oundgängligen nödvändigt med en ordent
lig upprustning av arbetsvårdens fältorganisation. 

Olika organisatoriska åtgärder har vidtagits för att biittre utnyttja be
fintliga personalresurser. Sålunda har bl. a. grupper inrättats för sam
arbete i Jagarbetets form mellan arbetsförmedlingens tre delfunktioner 
allmän förmedling, arbetsvård och yrkesvägledning, vilket beräknas med
föra att den allmänna förmedlingen i ökad utsträckning kan lämna 
service åt arbetssökande med lättare handikapp. 

Y r k e s v äg I e d n i n g. Antalet rådsökande vid yrkesväglednings
expeditionerna uppgick. under budgetåret 1970171 till ca 98 000, vilket 

innebar en ökning med ca 4 000 jämfört med det närmast föregående 
budgetåret. Dessa sökande har haft utbildnings- eller yrkesvalsproblcm 
av sådan art att en mer ingående intervju och utredning har bedömts 
erforderlig. Även antalet återbesök har ökat och uppgick under år 1970 
till ca 22 000. Antalet korta yrkesvägledningsförfrågningar uppgick un

der samma år till ca 220 000. YrkesYägledningens kollektiva informa
tion i olika skolformer har ökat från ca 3 500 lektioner läsåret 1965/ 66 
till ca 6 500 läsåret 1970/71. Försöksverksamheten med ractio- och tcle
visionsprogram som ett led i den kollektiva informationen fortsätter. 

Atskilliga av yrkesvägledningens aktiviteter redovisas inte statistiskt. 
Här kan nämnas de insatser som görs för flyktingar och för värnpliktiga. 
Vid samtliga universitet och universitetsfilialer har s. k. arbetsmark

nadsveckor anordnats under våren 1971. 
De teknisk-ekonomiska förändringarna och de utbildningspolitiska 

åtgärderna kommer under 1970-talet att ytterligare öka behovet av 
yrkesvägledningsinsatser. Allt fler vuxna tvingas på grund av struktu
rella förändringar in i komplicerade valsituationer i förhållande till yr
keslivet. Utbyggnaden av vuxenutbildningen, ändringarna av kompe
tensbestämmelserna för tillträde till högre studier och den stora ökningen 

av antalet examinerade från universiteten påverkar behovet av yrkes
vägledning. Allt fler handikappade ungdomar påbörjar allmänbildande 

studier eller yrkesutbildning efter fullgjord skolplikt. Efterfrågan på 
individualiserade yrkesvägledningsåtgärder för dessa ungdomar är myc
ket stor. Särskilda utbildningsmöjligheter på gymnasial nivå för vissa 
handikappgrupper har tillkommit, vilket kommer att medföra att yrkes
vägledningen i dessa skolor kommer att bli tidskrävande och fordra 
medverkan från yrkesvägledare med specialkunskaper. Krav sUills på 
att yrkesvägledningen skall bli mer aktivt uppsökande för att bistå spe
dellt missgynnade grupper. De komplicerade o;:;h tidskrävande yrke~;

vägledningsärendena kommer att utgöra en ökande andel. Psykologiska 

anlagsundersökningar torde i ökad utsträckning behöva utnyttjas som ett 
medel att bistå individen i valsituationer. 
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Riksdagsbeslutet våren 1971 om ny organisation av studie- och yr

kesoricnteringen i grundskolan och gymnasieskolan innebär att skolan 

för dessa ändamål får kommunalt anställda funktionärer. Under bud

getåret 1972/73 beräknas de första av dessa, ca 60, börja tjänstgöra. 

Därmed inleds en utveckling som på sikt kan väntas ge arbetsförmed

lingens med\'erkan i gymnasieskolan en ny inriktning. Till sin omfatt

ning torde dock denna medverkan inte komma att påverkas. Behovet 

av insatser från yrkesvägledningens sida kommer snarare att förstärkas 

ytterligare såväl under budgetåret 1972/73 som på längre sikt som en 

följd av tendensen hos ungdomar att varva utbildning och arbete. 

Beräkning av medelsbehovet för olika verksamheter under programmet Arbets
marknadsinformation budgetdret 1972/73 

Beräknat Ändring 
1971/72 1972/73 

AMS 

1. Psykologiska anlagsundersökningar 21200000 + 6 610 000 
2. Reseersättning vid inställelse vid 

arbetsförmedlingscxpedition 65 000 + 80 000 
3. Arvoden till länsarbetsnämndernas 

läkare 1340000 + 935 000 
4. Specialistundersökningar inom arbets-

vården I 050 000 + 50 000 
5. Upplysningsverksamhet avseende 

handikappade 400 000 + 300 000 
6. Forsknings- och utvecklingsarbete +10 000 000 
7. Publikationstryck 3 557 000 + 4068 000 
8. Tryckning av blanketter för arbets-

sökande 1250000 + 250 000 
9. Annonskostnader för information till 

allmänheten 2 050 000 + 3 200 000 

Summa 30 912 000 +25 493 000 

1. Anlagsundersökningar används som hjälpmedel av såväl allmän 

förmedling som arbetsvård och yrkesvägledning. I följande tabell visas 

antalet undersökningar under budgetåren 1970/71-1972173, fördelade 

mellan delprogrammen Förmedling, Arbetsvård och Yrkesväglcdning, 

och därmed förknippade sammanlagda kostnader. 

Utfall Beräknat 
1970/71 

1971/72 1972/73 

Arbetsförmedling 2 042 2 750 3 850 
Arbetsvård 7 000 7 000 8 400 
Yrkes vägledning 11 566 12 000 13 650 

Summa (antal) 20 608 21 750 25 900 

Total kostnad (milj. kr.) 19,0 21,2 27,8 
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Av de beräknade kostnaderna för budgetåret 1972173 hänför sig ca 
1,5 milj. kr. till metodutveckling. Styrelsen har till de arbetspsykologiska 
instituten framfört önskemål om större anpassning av psykologinsatserna 
efter arbetsförmedlingens behov. Detta har resulterat i en pågående ut
veckling av en särskild undersökning för bl. a. syn- och hörselskadade 
samt försök med ett begränsat undersökningsförfarande, särskilt anpas
sat efter den situation där valet gäller utbildning vid omskolningscent

rum. 
2. Uppräkningen av ifrågavarande reseersättningar föranleds främst 

av de ökade behov av sådana resor som kan förutses till följd av in
dragningar av mindre arbetsförmedlingskontor och arbetsförmedlings

ombud. 
3. För läkararvoden har för budgetåret 1971172 beräknats 1 340 000 

kr. Detta belopp behöver räknas upp med 935 000 kr. Arvodet till lä
karna utgår med samma belopp som gäller för försäkringskassornas 
läkare eller med 3 120 kr. per veckotimme och år upp till 15 vecko
timmar per år. Vid utgången av år 1970 uppgick antalet arbetsvårds
sökande till nära 96 000 personer, vilket innebar en ökning med ca 
8 000 jämfört med föregående år. Sökande med grava handikapp och 
multihandikapp har fortsatt att öka. I anslagsframställningen för bud
getåret 1971172 framhöll styrelsen att ett behov av ökad läkarmed· 
verkan förelåg. Med hänsyn till svårigheten att anskaffa läkare be
gränsade sig styrelsen till att begära medel för en ökning från 5 till 
8 veckotimmar vid huvudkontoren och från 3 till 4 veckotimmar vid 
avdelningskontoren. Dessutom återkom styrelsen till sitt tidigare fram
förda önskemål att medel ställs till förfogande för semestervikarier. Ar
betsförmedlingens nya kontorsorganisation har trätt i kraft fr. o. m. 
budgetåret 1971/72. Läkarmedverkan kommer att behövas vid ytter
ligare ett antal kontor inom den nya organisationen för att verksamhe
ten skall kunna breddas på avsett sätt. Svårigheterna att anskaffa läkare 
i önskvärd omfattning kvarstår. Med hänsyn härtill begränsar styrelsen 
sitt yrkande för budgetåret 1972173 till att avse en ökning med 150 

veckotimmar. 
4. Beloppet för specialistundersökningar . beräknas för budgetåret 

1972/73 efter en kostnad av 50 kr. per undersökning och ett uppskattat 
behov av 22 000 undersökningar. 

5. ökningen beror dels på allmänna kostnadsökningar och dels på 
ökad verksamhet för bättre anpassning av arbetsplatser och arbetsmiljö 

till arbetskraften. 
6. Styrelsen upprepar sitt tidigare framförda yrkande att ett särskilt 

belopp anvisas för forsknings- och utvecklingsarbete rörande de all
männa arbetsmarknadspolitiska sammanhangen och verkningarna av 
olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

7. För publikationstryck beräknas 291 000 kr. avseende informations-
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material som riktar sig till vissa arbetskraftskategorier eller som rör 
arbetsmarknadspolitiken i allmänhet, 1 294 000 kr. avseende tryckning 
av yrkesorienterande broschyrer, 5 885 000 kr. avseende tryckning av 
tidningen Arbetsmarknaden med praktiklista, lärarlista, platslista och 
specialinformation till vissa målgrupper samt 155 000 kr. avseende 

tryckning av styrelsens årsberättelse, diverse och oförutsett tryck, sam
manlagt 7 625 000 kr. 

8. ökningen av beloppet för tryckning av blanketter hänför sig till 
utökad verksamhet. 

9. Ifrågavarande medel disponeras till större delen av länsarbets

nämnderna för deras information till allmänheten om bl. a. arbetsmark
nadsutbildningen och förmedlingsverksamheten. Medlen används även 
för styrelsens centrala annonsering om olika arbetsmarknadspolitiska 
aktiviteter. För anskaffning av audivisuellt informationsmaterial, fram
ställning av filmer om arbetsmarknadspolitiken och utställningsverksam

het beräknas 930 000 kr., för konferensverksamhet rörande bl. a. ergo

nomi 380 000 kr. och för utvecklingsarbete inom arbetsmiljöområdet 
500 000 kr. Sammanlagt uppgår medelsbehovet till 5 250 000 kr., var

av 500 000 kr. utgör löne- och prisomräkning. 

Offentlig och privat arbetsförmedling inom vissa yrkesområden 

Utredningen rörande arbetsförmedlingen inom vissa yrkesområden 
m. 111.1 avlämnade den 25 augusti 1971 betänkandet (Ds In 1971: 12) 

Offentlig och privat arbetsförmedling inom vissa yrkesområden. Utred
ningen behandlar däri behovet av kompletterande förmedlingsservice 

inom varvsindustrin och kontorsområdet samt framlägger förslag till 
principer för verksamheten vid enskild arbetsförmedling, s. k. organisa

tionsförmedling. 
Remissyttranden över promemorian har avgivits av statskontoret, sta

tens avtalsverk, kommerskollegium, arbetsmarknadsstyrelsen, Folkets 
husföreningamas riksorganisation (FHR), Folkparkernas centralorgani
sation, Kvinnliga kontoristföreningen i Stockholm, LO, SAF, Svenska 
kommunförbundet, Svenska kontorsserviceförbundet, Svenska lands
tingsförbundct, Svenska skrivbyrå- och kontorstryckcriförbundet (SSKF), 

Sveriges akademikers centralorganisation (SACO), Sveriges arbetsgivare

förening för hotell och restauranger, Sveriges hantverks- och industri

organisation (SHIO), TCO och Musikctablissementens förening (MEF). 
Kommerskollegium har redovisat yttranden av handelskamrarna i Stock

holm, Malmö, Norrköping, Örebro och Visby samt gemensamt yttrande 

1 Överdirektören Bertil Rehnberg, ordförande, ordföranden i TCO Lennart 
Bodström, förhandlingsombudsmanncn hos LO Göran Karlsson, direktören 
hos Sveriges verkstadsförening Sven Lindeborg, sekreteraren hos SACO Sten 
Marcusson, avtalssekreteraren hos Svenska metallindustriarbetareförbundet 
Holger Olsson och förhandlingsdirektören Lars Stiernstedt. 

3'~ Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bil. 13 



Prop. 1972: 1 Bilaga 13 Inrikesdepartementet 74 

av handelskamrarna i Göteborg, Borås och Karlstad. LO har bifogat 
yttranden av Svenska metallindustriarbetareförbundet, Nöjesfältens per
sonalförbund och Handelsanställdas förbund. 

Utredningen har tidigare (Ds In 1970: 5) lagt fram förslag till änd
ringar i arbetsförmedlingslagen (1935: 113), vilket innebar skärpta sank
tioner och utstrlickning av straffansvaret även till arbetsgivare som 
uppsåtligen utnyttjar olagligt bedriven arbetsförmedling. Förslaget be

handlades av 1970 års riksdag (prop. 1970: 166, 2LU 1970: 93, rskr 

458) och nya regler trädde i kraft den 1 juli 1971 (SFS 1970: 877). I 

propositionen lämnades en redogörelse för reglerna rörande enskild ar
betsförmedling samt på marknaden förekommande former av sådan 
förmedling. 

Utredningens förslag 

Utgångspunkten för utredningens ställningstaganden i det nu behand

lade betänkandet har varit uttalandet i direktiven att »huvudlinjen 
måste vara att den offentliga arbetsförmedlingen skall Hicka alla yrkes
områden och enskild förmedling utgöra endast komplement till den of
fentliga på områden där det finns skäl för det». Riksdagen har anslutit 
sig till dessa principer vid två tillfällen år 1970 (2LU 1970: 19 och 93, 
rskr 458) och vid ett tillfälle år 1971 (lnU 1971: 12). 

Behovet av kompletterande f örmedlingsservice inom varvsindustri

och kontorsområdena. Anledningen till att företag som hyr ut arbets
kraft har kommit att spela en viss roll på de båda n~imnda yrkesom
rådena är bl. a. svårigheterna för företagen att fylla sitt behov av ar
betskraft men också att uthyrningsföretagcn genom att effektivt bearbeta 
marknaden har upparbetat ett behov av den service de erbjuder. 

Varven har kunnat nyanställa personal i betydande omfattning, till 
en del under medverkan av den offentliga arbetsförmedlingen. Samti
digt har emellertid omsfötningen av arbetskraft varit stor, trots att vissa 
åtgärder har vidtagits från varvens sida för att förbättra arbets- och an
ställningsförhållandena i syfte att minska avgången. Denna situation 

har uthyrningsföretagen utnyttjat genom att med gott ekonomiskt ut
byte tillhandahålla arbetskraft. Uthyrningsföretagen har cUirvid kunnat 

erbjuda den hos dem formellt anställda arbetskraften bättre förmåner 
[in vad varvens egna anställda vanligen har haft. Därigenom har de 
kunnat locka till sig arbetskraft, ibland t. o. m. från varven. Varven å sin 

sida har genom detta system fått möjlighet att genom extra ekonomiska 
förmåner få fram ett marginellt arbetskraftstillskott. Det har dock aldrig 
påståtts att varven skulle efterfråga denna del av uthyrningsföretagens 
service. Det torde snarare förhålla sig så att varven helst skulle vilja 
slippa begagna sig av denna utväg. Uthyrningsföretagens verksamhet har 
inte inneburit att man effektivare än genom den offentliga förmed-
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!ingen har kunnat ta till vara· de tillgängliga arbetskraftsresursema. Var
ken arbetsmar.knaden i stort eller de berörda yrkesgrupperna har fått 
annat ~in ett mycket begränsat tillskott av arbetskraf.t. Betydande· an
strängningar har gjorts från var.vens sida för att för-bättra arbets
förhålJandena och därigenom ge varvsarbetet större attraktionskraft.. Ar
betsgivarna har vidare· sökt förbättra• arbetskraftens anpassning genom 
att i samverkan med kommunerna få f.ram bostäder och' genom andra 
sociala åtgärder. 

Ytterligare insatser för att minska avgången är emellertid enligt ut
redningens uppfattning. av: avgörande betydelse för att minska bristen 
på arbetskraft. I dessa strävanden måste var.ven liksom hittills bedriva 

ett nära samarbete med de fackliga· organisationerna och med statliga 
och kommunala myndigheter på olika områden, t. ex. i fråga om bo" 

stadsanskaffning. Uppmärksamhet måste också ägnas frågorna om yr
kesutbildning för arbetskraft till varven. Utredningen förutsätter att ar
betsmarknadsmyndigheterna liksom varven fortlöpande ägnar dessa· frå" 
gor uppmärksamhet. 

På kontorsområdet ingår förmedling av korttidsanställda som ett nor
malt inslag i den offentliga förmedlingens verksamhet. De resurser som 
förmedlingen har kunnat disponera- för denna sektor har emellertid va
rit knappa. Framför allt i Stockholm täcks därför en del- av detta arbets

kraftsbehov genom organisationsförmedlingar och genom personalut
hyrande skrivbyråer, som dessutom lämnar viss service· utöver vad ar
betsförmedlingen kan ge. Den andel av den totala arbetskraftsomsätt
ningen inom denna sektor som tillgodoses· på detta sätt är emeller.tid 
förhållandevis liten. Den service som. skriv byråerna ger - och som den 
offentliga arbetsförmedlingen inte kan erbjuda - genom att anställa' ar
betskraften torde ha spelat en relativt ringa roll- för utvecklingen av 
deras verksamhet. 

Att en förbättring av den offentliga arbetsförmedlingens förmedlings
resultat kan uppnås genom en utökning av resurserna visades av en 
försöksverksamhet i liten skala som i samarbete med: utredningen be
drevs vid arbetsförmedlingen i Stockholm under sommaren 1970. 

Utredningen anser att en stmkturförändring inom kontorsområdet 
kan vara att vänta, varvid användningen av tillfällig arbetskraft kan, 
komma att öka som en möjlig utväg att minska kostnaderna. I samband 
härmed kan ökade förmedlingsinsatser komma att krävas inom kontors
området, och den överefterfrågan på arbetskraft som f. n. karakteriserar 
arbetsmarknaden åtminstone i de största städerna. kan komma att vän· 
das i ett arbetskraftsöverskott med omställningssvårigheter för arbets

kraft med otillräckliga kvalifikationer. 
A rbetsförmedli11ge11s resurser. Enligt utredningens uppfattning- erford

ras inte förmedlingsinsatser av speciell art på något av de båda yrkes

områden som här behandlas. Arbetsförmedlingen behöver emellertid på 
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dessa områden kunna disponera större resurser i fråga om personal och 
medel. Den begränsade försöksverksamheten i Stockholm har visat re
lationen mellan ökade resurser och förbättrat förmedlingsresultat. Er
forderliga förändringar berör emellertid en liten del av arbetsförmed
lingens resurser. Utredningen lägger därför inte fram något detaljerat 
förslag utan dessa behov får bedömas i relation till andra krav 
på ökade resurser i arbetsmarknadsstyrelsens anslagsframställningar el
ler genom omfördelning av tillgängliga resurser. 

Metodfrågor. Det har i olika sammanhang understrukits att skriv
byråemas arbetsmetod har inneburit en förenkling för såväl arbetsgivare 
som arbetstagare genom att ansöknings- och anställningsformaliteterna 
har förlagts till skrivbyrån. som formellt är arbetsgivare och bär det 
ekonomiska ansvaret. Ett sådant ekonomiskt ansvar kan f. n. inte bäras 
av den offentliga arbetsförmedlingen. Någon ändring i detta hänseende 
föreslås inte heller. Under sådana omständigheter måste arbetsförmed
lingens funktion fortfarande inskränka sig till att vara förmedlande, 
medan arbetsgivaren fattar beslut att anställa en viss person. Denna pro
cedur bör emellertid enligt utredningens mening så långt möjligt för
enklas, vilket också synes kunna ske eftersom det vanligen rör sig om 
anställningar som avses vara endast en begränsad tid och arbetsgivaren 
inte ikläder sig något ansvar för framtiden. 

En möjlighet härtill är att arbetsförmedlingen genom en noggrann 
registrering kan ge så fullständiga informationer om såväl arbetssökande 
som arbetsgivare, arbetsuppgifter och arbetsvillkor, att överenskommel
se om anställning kan träffas på ett enkelt sätt, t. ex. genom telefon
samtal. I samband med arbetsmarknadsstyrelsens fortlöpande översyn av 
arbetsfönnedlingsmetodiken bör prövas om och på vilket sätt också 
denna gren av förmedlingens verksamhet kan effektiveras genom anli
tande av automatisk databehandling. 

Redan nu förekommer i viss omfattning att det reella personvalet 
görs av arbetsförmedlingen genom att arbetsgivare utan egen prövning 
av den sökandes kvalifikationer anställer den som föreslås av arbets
förmedlingen och som av förmedlingen bedömts kunna 'uppfylla arbets
givarens krav. Denna metodik bör utvecklas genom att arbetsförmed
lingarna försöksvis bemyndigas träffa överenskommelse med arbets
givare, varigenom dessa uppdrar åt förmedlingen att göra person
valet och meddela formellt anställningsbeslut i fråga om tillfälliga kon

torsanställningar. 

Genom att arbetsförmedlingens tjänster görs lätt tillgängliga kan la
tenta arbetskraftsresurser, t. ex. icke yrkesverksamma kvinnor eller stu
derande som intermittent önskar förvärvsarbeta, stimuleras att ta kon
takt med förmedlingen. I några västtyska storstäder har sedan några 
år tillbaka i detta syfte arbetsförmedlingar placerats i form av kiosker 
eller butiker i tunnelbanestationer, i varuhus eller på andra platser där 
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gångtrafik.en är livlig. Utredningen förordar att erfarenheterna från 
Väst-Tyskland tas tillvara i förmedlingsverksamheten och att denna ut
vidgas att omfatta också förmedling av korttidsanställningar inom kon
torsområdet. 

De personaluthyrande skrivbyråerna och organisationsförmedlingarna 
fullgör utöver den egentliga förmedlingen av anställningar vissa ad
ministrativa uppgifter. Utredningen har prövat olika möjligheter att med 
iakttagande av arbetsförmedlingslagens bestämmelser tillgodose detta 
servicebehov, t. ex. genom att driva sådan uthyrning av arbetskraft i 
offentlig regi, antingen genom en vidgning av arbetsförmedlingens verk
samhetsfält eller genom ett särskilt statligt företag. Utredningen har 
emellertid inte funnit tillräckliga skäl f. n. tala för en sådan lösning. 
Det bör i stället ankomma på intressenterna - arbetsgivare och arbets
tagare - att genom sina organisationer ta initiativet till att dessa ser
vicebehov tillgodoses. 

Principer för organisationsförmedlingamas verksamhet. Utredningens 
överväganden skall enligt direktiven bygga på den gällande lagstiftningen 
om enskild arbetsförmedling. Denna innebär bl. a. att tillstånd att be
driva avgiftskrävande arbetsförmedling inte får meddelas enskild per
son. Enligt praxis har endast organisationer beviljats sådana tillstånd. 
Med beaktande av detta stiillningstagande i direktiven och uttalanden 
bl. a. i prop. 1970: 166 om ändringar i arbetsförmedlingslagen har ut
redningen inte haft anledning att pröva den principiella frågan om or
ganisationsförmedlingar över huvud taget skall tiJJåtas. 

I den mån service efterfrågas av den art, som de personaluthyrande 
skrivbyråerna kan tillhandahålla men som den offentliga arbetsförmed
lingen inte kan ge, bör detta behov kunna tillgodoses genom organisa
tionsförmedlingar. Enligt utredningens mening måste i fortsättningen 
tillsynsmyndigheten i varje särskilt fall pröva om det från arbetsmark
nadspolitiska synpunkter finns behov av enskild förmedling innan till
stånd meddelas. Restriktivitet bör iakttas vid meddelande av sådana till
stånd. Enbart det förhållandet att en organisation anser det förenligt 
med sina eller sina medlemmars intressen att bedriva arbetsförmedling 
mot avgift i egen regi är enligt utredningens mening inte tillräckliga skäl 
att bevilja tillstånd. Inte heller den omständigheten att den offentliga ar
betsförmedlingens service inom någon sektor av arbetsmarknaden på 
grund av knappa resurser anses vara kvantitativt otillräcklig bör utan 
vidare leda till att tillstånd meddelas att driva organisationsförmedling. 

Det avgörande vid prövningen av fråga om tillstånd skall lämnas or
ganisation att bedriva avgiftskrävande arbetsförmedling bör vara behovet 
av sådan service som arbetsförmedlingen inte kan eller bör tillhanda
hålla. Detta behov kan vara grundat på att arbets- eller anställnings
villkoren inom något avsnitt av arbetsmarknaden till sin karaktär väsent
ligt skiljer sig från vad som är vanligt på arbetsmarknaden i övrigt, var-
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för förmcdlingsserviccn .inte .lämpligen kan tillgodoses inom ramen :för 
den offentliga arbetsförmedlingens verksamhet. 

Utredningen finner att en :splittring av förmedlingsvcrksamheten på 

ett flertal förmedlande organ medför avsevärda olägenheter. För en
skilda förmedlingskunder inneb~ir det behov av ·kontakter med flera 
förmedlingar och det .finns -risk att de avgiftskrävande förmedlingarnas 

intresse koncentreras .på de kunder som kan ge det bästa ekonomiska 
utbytet. En splittrad förmedlingsverksamhet försämrar ·också möjlighe

terna för arbetsmarknadsorganen att få informationer om arbetsmark
natlsläget, varigenom den övergripande planeringen försvåras. Mot denna 

bakgrund anser utredningen att ansökningar om tillstånd att bedriva 

organisationsförmedling bör behandlas restriktivt. 

Huvudansvaret för förmedlingsverksamheten inom hela arbetsmark
naden måste enligt utredningens uppfattning åvila den offentliga .ar
betsförmedlingen som också är bärare av arbetsmarknadspolitiken. I 
den mån det föreligger behov att komplettera denna verksamhet bör 

det ske genom ett begränsat antal organisationsförmedlingar. Om ;flera 
organisationer är verksamma inom samma yrkesområde och anser sig 
ha behov av egen förmedlingsverksamhet bör i första hand en sam

verkan eftersträvas. 
Vissa krav måste enligt utredningen ställas på de sammanslutningar 

som får tillstånd att driva organisationsförmedlingar. Tillstånd bör för 
det första meddelas endast sammanslutningar av arbetstagare eller ar
betsgivare och stora krav måste ställas på organisationsstabilitet och 
samhiillsansvar. Som exempel .på sådana sammanslutningar nlimner ut
redningen fackliga organisationer eller branschorganisationer av arbets
givare. Endast i det fall flera sådana organisationer ·sammansluter sig 
i en förening för att gemensamt tillgodose ett fönnedlingsbehov kan 
en för ändamålet bildad förening bedömas lämplig som ·huvudman för 
en organisationsförmedling. Organisationer, vilbs enda eller 'huvudsak
l!ga syfte är att vara bärare av ett ·tillstånd att drin förmedling, bör 
inte komma i fråga. 

Organisationsförmedlingarnas verksamhet bör ·liksom .hittills genom 
föreskrifter i tillstånden begränsas .dels yrkesmiissigt, dels genom att 
endast organisationens medlemmar får utnyttja förmedlingens service. 
Atg~irder från organis~\tionens sida att ,genom t.·ex. stadgebestämmelser 
eller avtal tvinga någon att utnyttja :förmedlingen bör inte accepteras. 

Organisationsförmedlingarnas service skall vara ett komplement till den 
offentliga förmedlingen. Detta ·måste enligt .utredningens mening tolkas 

så att organisationsförmcdlingcn skall vara en väg bland flera för en 
medlem i organisationen att få förmedlingsservice, men det .bör ligga 
i hans fria val om han vill utnyttja den eller inte. Av samma skäl bör 
det inte accepteras att en orgaffisation som har ·tillstånd .att bedriva av
giftskrävande arbetsförmedling genom avtal begränsar sin motparts möj-
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Jigheter att fritt välja vilken förmedlingsform han vill använda sig av. 
De förhållanden som gör att tillsynsmyndigheten vid ett visst tillfälle 

meddelar tillstånd att bedriva organisationsförmedling kan komma att 
ändras genom att den offentliga förmedlingens resurser förstärks eller 
på annat sätt. Tillstånd bör därför meddelas endast för en bestämd tid 
för att tillsynsmyndigheten skall få möjlighet till omprövning. Tiden för 

tillstånden bör emellertid avpassas så att rimliga behov av planering av 
verksamheten kan tillgodoses. 

Förmedlingsavgifterna bör liksom hittills årligen fastställas av ar
betsmarknadsstyrelsen på grundval av budgetförslag som upprättas av 

huvudmännen. Avgifterna för förmedlingar, som arbetar inom i huvud
sak liknande verksamhetsområden, bör ligga på samma nivå. Förmed
lingsavgifterna har med något undantag hittills beräknats i procent av 
den förmedlades lön. Enligt utredningen bör försök med fasta avgifter 

eller en kombination av fasta och procentuella avgifter göras. 

Vissa grundHiggande krav bör ställas på den personal som är anställd 
hos organisationsförmedlingar. I första hand bör ställas krav på kun
skap om det yrkesområde som förmedlingen skall betjäna. Grundfäggan

de kännedom om förhållandena på arbetsmarknaden och om arbetsför
medlingens verksamhet och roll i samhäJlet bör vara ett villkor. Vidare 
bör eftersträvas erfarenhet av kontaktarbetc. I den mån så bedöms er
fonlcrligt hör möjlighet öppnas för organisationsförmedlingarnas an
stlillda att - utan kostnad för statsverket - delta i arbetsmarknadsstyrcJ
sens utbildning av förmedlingspersonal. Organisationsförmedlingarnas 

perso:rnl hör inte tillåtas bedriva eller ~ljcst vara engagerad i affärs
verksamhet inom förmedlingens verksamhetsområde eller därtill grän

sande omrilden. 
Personal hos organisaticnsförmedlingar bör inte ha sådana anställ

ningsvillkor att de har ett privat intresse av det ekonomiska utfallet 
av förmedlingsverksamheten. Förmedlingspcrsonalen bör i stället avlönas 
med ett i förvlig fastställt belopp per tidsenhet och uppgift om perso
nalens avlöningsförmåner bör årligen tillsammans med budgetförslaget 
överlämnas till arbetsmarknadsstyrclsen. 

Utredningen föreslfir vidare en effcktivering av tillsynen över or
ganisationsförmedlingarna. H~irför krävs en kontinuerlig insyn i verk
samheten genom att tillsynsmyndigheten utser en revisor att delta i 
granskningen av förmedlingens verksamhet och räkenskaper. Redovis

ningarna bör formaliseras genom att tillsynsmyndigheten utarbetar blan
ketter härför. 

Även 0111 organisationsförrnedlingarna enligt utredningens förslag kom
mer att åtminstone delvis arbeta på områden som inte fäcks av den 
offentliga arbetsförmedlingen, kommer deras verksamhet att så nära 

anknyta till den verksamhet som arbetsförmedlingen bedriver att ett 
nära samarbete kommer att vara nödv[indigt. För att utveckla detta 



Prop. 1972: 1 Bilaga 13 Inrikesdepartementet 80 

samarbete, som huvudsakligen bör ske på det lokala planet, bör tillsynen 
över organisationsförmedlingarna när det gäller den egentliga förmed
lande verksamheten ske genom länsarbetsnämnderna. 

För samarbetet bör fasta regler utformas. Regelbundna överläggningar 
bör äga rum med relativt korta intervaller mellan företrädare för or

ganisationsförmedlingarna och tjänstemlin med uppgifter på närmast 
motsvarande område hos den offentliga arbetsförmedlingen. 

Utbyte av informationer skall ske i den omfattning vederbörande 
länsarbetsnämnd anser erforderligt. 

Särskilda yttranden. Ledamoten Lindeborg anför i ett särskilt yttrande 
att en restriktivare inställning till enskild förmedlingsverksamhet inte 
bör komma i fråga så länge den offentliga förmedlingen faktiskt inte 
fullgör förmedlingsuppgifter på ifrågavarande områden i sådan omfatt
ning att enskild förmedling blir överflödig. Lindeborg anser därför att 
enskild förmedling ti1ls vidare bör tillåtas på oförändrade grunder, dvs. 
utan diskretionär prövning och utan tidsbegränsning. 

Utredningens expert förbundssekreteraren Bertil Wendclborn fram
håller särskilt att direktiven enligt hans mening har utformats så att 
den principiella frågan om organisationsförmedlingar skall tillåtas borde 
ha prövats av utredningen. Vidare framhåller Wendelborn att tillräckliga 
resurser bör anslås så att den offentliga förmedlingen i sin verksamhet 
inte behöver kompletteras med vare sig kostnadsfria eller avgiftskrävan
de organisationsförmedlingar. Enligt Wendelborns mening ~ir utredning
ens ställningstaganden i vissa avsnitt grundade på felaktiga förutsätt
ningar och kommer, om de förverkligas, ej att innebära en eftersträvad 
förändring av förmedlingssituationen. 

Om den offentliga förmedlingen inom något område på grund av 
knappa resurser är kvantitativt otillräcklig bör detta kunna utgöra an
ledning till upprättande av organisationsförmedling. Sådan verksamhet 
bör inte vara begdinsad enbart till medlemmar i den egna organisa
tionen men naturligtvis till avgränsade branscher eller verksamhetsom
råden. Anledningen härtill är den obalans som uppstår genom att exem
pelvis arbetstagarnas organisationsförmedlingar begriinsas i sitt utbud 
av arbetskraft till de egna medlemmarna men har tillgång till samtliga 
arbetsplatser. Omvänt blir arbetsgivarnas organisationsförmedlingar be

gränsade till de egna medlemmarnas arbetsplatser men får tillgång till 

hela arbetskraftsutbudet. Detta skapar en från arbetstagarnas synpunkt 

inte önskvärd situation. 

Beträffande utredningens förslag om förmedlingsavgifternas konstruk

tion anför Wendelborn att kostnaderna för organisationsförmedlingamas 
verksamhet inte bör belasta arbetsmarknadens parter utan bestridas av 
allmänna medel. I andra hand bör övervägas ett system med låga fasta 
avgifter kompletterat med anslag av allmänna medel. 
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Remissyttrandena 

Vad utredningen har anfört om behovet av komp 1 etter ande 
f ö r m e d l i n g s s e r v i c e i n o m v a r v s i n d u s t r i n har godta
gits av flertalet remissinstanser. Arbetsmarknadsstyrelsen ansluter sig till 
utredningens uppfattning att den offentliga arbetsförmedlingen har goda 
möjligheter att inom varvsindustriområdet lämna fullgod service och an
för att en utbyggd personalpolitik vid varvsföretagen och den skärpta 
lagstiftningen i fråga om olaga arbetsföm1edling kan bidra därtill. 

Kommerskollegiwn framhåller att åtgärder inom varvsindustriområdet 
behövs både från varvens egen och från den offentliga arbetsförmed-
1 ingens sida men anser att några större effekter av en intensifierad för
medlingsverksamhet knappast kan påräknas. Kollegiet understryker ut
redningens uttalande att tillgodoseendet av varvens arbetskraftsbchov 
kan komma att fordra ytterligare åtgärder inom arbetsmarknadspoliti
kcns ram. 

LO och Svenska metallindustriarbetareförbundet betonar att en vä
sentlig del av insatserna för att lösa rekryteringsproblcmen inom varvs

industrin måste ske direkt inom företagen. De förordar båda att det 
inflytande som statsmakterna genom tillkomsten av samarbetsavtalet 
mellan de större varvsföretagen har fått i den s.k. styrande kommitten 
för varvsindustrin bör utnyttjas för att åstadkomma nödvändiga för
ändringar i fråga om arbebmiljö och anställningsvillkor på varven. Ett 
ökat samarbete mellan förmedlingen och de fackliga organisationerna 

bör vidare prövas. En plan för avveckling av uthyrningsfirmornas verk
samhet inom varvsindustrin bör snarast utarbetas i syfte att alla som 
arbetar på ett varv skall vara anställda av varvsföretaget. 

I fråga om k o m p 1 e t t e r a n d e f ö r m e d l i n g s s e r v i c e 

i n o m k o n t o r s o m r å d e t anför kommerskollegium att den offent
liga arbetsförmedlingen måste ha resurser att ge arbetssökande och ar
betsgivare en sådan service att utrymme inte kommer att finnas för 
enskild, vinstsyftande verksamhet som i realiteten är förmedling av 
arbete. Liknande synpunkter anlägger Nöjesföretagens personalförbund 

som understryker vikten av att arbetsgivare och arbetagare inte erhåller 
sämre service vid förmedling av korttidsanställningar än vid annan för
medling av arbete. Aven Kvinnliga kontoristföreningen i Stockholm 

uttrycker sin tillfredsställelse över utredningens förslag om ökade resur
ser till den offentliga arbetsförmedlingen för förmedling av korttids
anställningar på kontor. Enligt föreningens erfarenhet är sådan förmed

ling ofta relativt sett mycket mera tidskrävande än vanlig förmedling. 
SHIO framhåller att organisationsförmedlingarna och tidigare skriv

byråerna bland sina kontakter i stor utsträckning har arbetskraft som 
mera direkt är inriktad på kortvarigt, ibland längre men ofta varierande 
arbete och som i vissa fall torde skilja sig från den som söker arbete 
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via den offentliga arbetsförmedlingen. Upprustningen av de offentliga 

arbetsförmedlingarna bör enligt SHIO inriktas på att kunna utnyttja 

också den typ av arbetskraft som det här är fråga om på ett effektivt 

sätt. 

TCO delar utredningens principiella uppfattning. att all arbetsförmed

ling skall famnas kostnadsfritt genom det allmännas försorg. Att så 

inte sker i dag kan enligt TCO:s mening huvudsakligen förklaras av 

arbetsförmedlingens otillräckliga resurser och brister i förmedlingsor

ganens arbetssätt. 

Stockholms handelskammare har i och för sig inget att erinra mot en 

förbättring av den offentliga förmedlingens verksamhet inom kontors

området men förklarar sig bestämt hävda att samhället och näringslivet 

skulle kunna få en både billigare och väsentligt effektivare service p~ 

detta omdde genom de privata skrivbyrr1ernas förmedlingsverksamhet. 

Även andra lwndelska111rar liksom SHIO understryker att ambulerande 

skrivbyder fyller en värdefull funktion. 

S1·e11ska ko111orsseiTiceförh11ndet ställer sig kritiskt till utredningens 

förslag att bygga ut den offentliga arbetsförmedlingens resurser. 

Flera remissinstanser, bl. a. SAF och SH/O, beklagar att utredningen 

inte mera preciserat har beräknat behovet av först ä r k ni n g 

a v arbets f ö r m e d I i n g c n s r c s u r se r. Statskontoret pekar 

på att den skärpta lagstiftningen i fråga om olaga arbetsförmedling re

dan har trätt i kraft. Risken är uppenbar att olaglig uthyrningsverksam

het etableras i nya och förtäckta former om inte den offentliga arbets

förmedlingen förstärks för ändamålet. Liknande synpunkter framför 

TCO. 

Förslaget om en f ö r c n k I ad r u t i n v i d f ö r m cd I i n g a v 

t i 11 f ii I I i g a ko n t o r sans t ä I I n i 11 g ar, varigenom förmedling

en - efter överenskommelse med arbetsgivaren - också bemyndigas 

meddela fo•mellt anställningsbeslut, finner statskontoret principiellt be

tänkligt. Arbetsförmedlaren skulle därigenom komma att företräda ett 

från den arbetssökandes synpunkt motsatt partsintresse, vilket kan med

föra en förtroendeklyfta mellan förmedlaren och den sökande. Förfaran

det innebär också ett direkt avsteg från nuvarande praxis. Statskontoret 

avstyrker utredningens förslag på denna punkt. Däremot tillstyrker 

statskontoret utredningens övriga förslag till utvecklad metodik i för

medlingen av korttidsanställningar på kontorsområdet, bl. a. genom 

uppsökande verksamhet vid särskilda informationskontor. Liknande 

uppfattning har N öjesföretagens personalförhund. 

A.ven SA F avvisar tanken på en utvidgning av arbetsförmedlingens 

funktion till att omfatta formella anställningsbeslut. En uppdelning av 

anstäl!ningsbefogcnheten och arbctsgi·1aransvaret i övrigt på två hfö1der 

skulle kunna komma att ge upphov till tvister om vad som avtalats be

träffande t. ex.. arbetstidens Uingd. lön och andra anställningsvillkor. 
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Föreningen vänder sig vidare mot förslaget om registrering av korttids
anställningar. 

Till de remissinstanser som ställer sig positiva till utredningens förslag 

om p r i n e i p e r f ö r o r g a n i s a t i o n s f ö r m e d 1 i n g a r n a s 
ve r k sam het hör statskontoret, arbetsmarknadsstyrelsen, Svenska 

kommunförbundet och TCO. 

Uppfattningen att bristande resurser hos den offentliga arbetsförmed

lingen inte skall utgöra grund för förmedlingstillstånd överensstämmer 

enligt kommerskollegium inte med huvudmålet för arbetsförmedlings. 

verksamheten att bereda den enskilde möjlighet till arbete. Kravet att 
den offentliga arbetsförmedlingens marknadsandel skall vara så stor att 

förmedlingen kan fungera som ett effektivt instrument för samhällets 

arbetsmarknadspolitik tillgodoses enligt kollegiets mening väl genom 

den nära anknytning till den offentliga förmedlingen ~om organisations

förmedlingarna avses få, varför någon inskränkning av organisations

förmedlingarnas verksamhet utifrån detta krav inte synes påkallad. Koi

lcgiet ansluter sig till förslaget att tillstånd bör meddelas endast sam

manslutningar av arbetstagare eller arbetsgivare och att stora krav måste 

ställas på organisationsstabilitet och samhällsansvar. Samma inställning 

redovisar TCO, som dock anser att nuvarande organisationsförmedlingar 

blir få förnyat tillstånd att bedriva sin verksamhet, liven om de inte upp
fyller kravet att vara arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation, så länge 

de i övrigt arbetar på ett sätt som kan krävas av organisationsförmed
lingar. Även Kvinnliga kontoristföreningen biträder förslaget om att till

stånd till organisationsförmedling bör meddelas endast sammanslut

ningar av arbetstagare eller arbetsgivare. Föreningen anser att arbetsta

garnas berättigade, ofta socialt motiverade behov av individuell behand

ling och rådgivning inte får efterstittas genom alltför långtgående centra
lisering och mekanisering av förmedlingsarbetet. 

Arbetsmarknudsstyre/sen stryker starkt under att tillstånd till organi

sationsförmedling skall beviljas med stor restriktivitet och endast niir 
garantier föreligger, att de avgiftskrävande förmedlingarnas verksam

het utövas med beaktande av målsättningen för arbetsmarknadspoli
tikcn. Styrelsen framhåller att förslaget om vidgad samverkan mellan 
<len offentliga arbetsförmedlingen och organisationsförmedlingarna inte 

får leda till alt de senare övervältrar uppgifter och ansvar för från de

ras synpunkt mindre attraktiva kunder på den offentliga förmedlingen. 

Enligt FHR och Folkparkernas centralorga11isatio11 skulle samarbetet 

mellan organisationsförmedlingarna och den offentliga arbetsförm~d

lingen bäst främjas genom en strävan att sammanföra organisationsför

medlingarna inom resp. yrkesområde eller bransch i en samverkande 

förmedling. 

LO anmärker att utredningen utan tillfredsställande motivering har 

avvisat möjligheten att överlåta allt förmedlingsarbetc inom kontors-



Prop. 1972: 1 Bilaga 13 Inrikesdepartementet 84 

området på offentliga organ. Enligt LO:s uppfattning bör all organisa
tionsförmedling avvecklas. Om en sådan avveckling skulle medföra pro

blem anser LO att dessa förmedlingar dels bör stå under inspektion av 
arbetsmarknadsverket, dels erhålla ersättning av statsmedel för sin verk

samhet. Enligt LO:s mening bör största restriktivitet tillämpas vid till
ståndsgivning. Samma inställning har Nöjes/ öretagens personalförbund 

och Handelsanställdas förbund. Inte heller Svenska landstingsförbundet 

anser att något behov att permanenta de befintliga organisationsförmed
lingarnas verksamhet föreligger. 

Motsatt uppfattning har bl. a. hande/skamrarna, som, med undantag 
av handelskammaren i Norrköping, i huvudsak avstyrker utredningens 
förslag beträffande organisationsförmedlingarna. Särskilt vänder sig 
handelskamrarna mot förslaget om diskretionär tillståndsprövning. 

SAF ansluter sig till vad ledamoten Lindeborg i sitt särskilda yttrande 

har anfört i fråga om förutsättningarna för och verksamheten vid orga
nisationsförmedlingama. Föreningen avstyrker sålunda förslaget att till
synsmyndighet i varje särskilt fall skall pröva om det från arbetsmark
nadspolitiska synpunkter finns behov av enskild förmedling innan till
stånd meddelas. Sveriges arbetsgivareföre11ing för hotell och restaurang

er ansluter sig till de av SAF anförda synpunkterna. Även SSKF, SHIO 

och Svenska kontorsserviceförbundet anser att organisationsförmedling
arna bör få fortsätta sin verksamhet som hittills. Målsättningen för den 
offentliga arbetsförmedlingen bör enligt kontorsserviceförbundet inte 
vara att fullt ut ersätta de marknadsfunktioner som utövas av organi

sationsförmedlingen, i varje fall så länge dylik förmedlingsverksamhet 
visar sig fylla en värdefull funktion utan att medföra några påvisbara 
olägenheter. Det bör vara tillräckligt att arbetsmarknadsstyrelsen upp
ställer vägledande normer för verksamhetens bedrivande samt erfor
derliga föreskrifter för kontroll av normernas efterlevnad. 

Samma uppfattning redovisar MEF, till vars yttrande Sveriges arbets

givareföreni11g för hotell och restauranger ansluter sig i de delar som 
har särskild betydelse för restaurangnäringen. Sådana representativa 
fackliga organisationer på arbetsmarknaden som har annat huvudsyfte än 
förmedling bör enligt MEF utan diskretionär prövning och utan be

gränsning beträffande tiden få bedriva förmedlingsverksamhet, om med

lemmarna bedömer sig behöva ombesörja sådan egenservice. 

Flera remissinstanser ställer sig kritiska till utredningens förslag om 
att b e g r än s a m ö j I i g h e t c n a t t ut n y t t j a o r g a n i s a

t i o n s för m ed I in g t i 11 med I e mm ar i d en egna o r

g anis a tio n en. FHR liksom MEF åberopar härvidlag var exper
ten Wendelborn anför. Enligt FHR skulle en sådan begränsning fördyra 
verksamheten och sänka dess effektivitet. SHIO och SSKF anlägger lik
nande synpunkter. Svenska ko11torsservicef örbundet menar att be

gränsningen skulle kunna ge upphov både till oskälig konkurrensbe-
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gränsning och avgiftsdebitering i form av medlemsavgifter som kan inne
bära ett kringgående av föreskrifterna om självkostnadsdebitering. 

Arbetsmarknadsstyrelsen förklarar sig dela utredningens uppfattning 
att organisationsförmedlingarna endast skall få lämna service åt till 
vederbörande organisationer anslutna men understryker samtidigt att 
medlemskap i en organisation inte får utgöra hinder för utnyttjande 
av annan förmedling. 

Svenska kommunförbundet anför att allas berättigade .krav på service 
inte kommer att kunna tillgodoses, om enskild arbetstagare eller arbets
givare utestängs från möjligheten att utnyttja organisationsförmedling, i 
varje fall till dess den offentliga förmedlingens resurser har byggts ut. 

LO anser, med de utgångspunkter som tidigare redovisats, att orga
nisationsförmedling skall förmedla uppdrag även åt icke medlemmar· i 
den organisation som är huvudman för förmedlingen. 

Beträffande b e g r ä n s n i n g i t i d e n a v t i 11 s t å n d att be
driva organisationsförmedling föreslår SSKF att tillståndet bör omfatta 
en tid av minst tre år med ett års varsel, medan Svenska kontorsservice

förbundet anser att tillstånd bör lämnas för så avvägd tid att det kan 
vara förenligt med sund ekonomi ur planeringssynpunkt att uppta verk
samheten på något längre sikt. TCO anser att tillstånd ej bör ges för 
mer än ett år i sänder. 

Utredningens förslag om försök med fasta för med I in g s
av gifter eller en kombination av fasta och pro
cent u e 11 a avgifter berörs av några remissinstanser. Folkparker

nas centra/organisation anser att någon risk inte föreligger att systemet 
med procentuellt beräknad förmedlingsavgift skulle medföra att förmed
lingarna koncentrerar sina ansträngningar på objekt som ger det största 
ekonomiska utbytet förutsatt att den förmedlande personalen inte tillåts 
vara provisionsavlönad. Procentsystemet är allmänt internationellt ac
cepterat och utgör endast ett sätt att finansiera verksamheten. Liknande 
synpunkter anför Kvinnliga kontoristföreningen, som säger sig ha er
farenheten att det procentuella systemet för avgiftsberäkningen funge
rar tillfredsställande, är lätthanterligt och föga arbetskrävande. Varje 
annat mera nyanserat beräkningssystem torde bli mera komplicerat och 
arbetskrävande och sålunda fördyra förmedlingsarbetet. 

Något hinder bör enligt MEF:s uppfattning inte möta mot att för
medlingspersonalens löneförmåner till någon del baseras på provision, 
eftersom medlemmarnas intressebevakning torde utgöra tillräcklig ga
ranti för att förmedlingsarbetet inte koncentreras på objekt som ger det 
bästa ekonomiska utbytet. 

I fråga om person a 1 en vid organisations för med
l i n garn a uttalar Folkparkernas centralorganisation att nu gällande 
bestämmelse att förmcdlingspersonalen skall godkännas av arbetsmark
nadsstyrelsen inte har fungerat och därför torde vara överflödig. SSKF 



Prop. 1972: 1 Bilaga 13 Inrikesdepartementet 86 

ansluter sig till experten Wendelborns. förslag att organisationsförmcd
lingarnas persoml skall erbjudas möjlighet att delta i delar av arbcts

marknadsstyrclsens interna utbildning av förmedlingspersonal. 

Utredningens förslag om t i 11 syn av organisationsförmedlingar till

styrks av statsko11toret och arbetsmarknadsstyrelsen, medan SAF avvi

sar förslaget om kontroll genom. en särskilt utsedd revisor. SAF anser 

att den granskning som f. n. sker är tillfyllest. 

SSKF uttalar att regelbundna överläggningar bör äga rum mellan före
trädare för organisationsförmedlingarna och. den offentliga arbetsför

medlingens tjänstemän på närmast motsvarande område samt att orga

nisationsförmedlingarna bör åläggas. att till arbetsmarknadsstyrclsen eller 

vederbörande länsarbetsnämnd lämna regelbundna rapporter om vid

tagna förmcdlingsåtgärdcr. Organisationsförmedlingarna bör. enligt för

bundet åfäggas att till arbetsförmedlingen remittera sökande som be

döms vara i behov av mera omfattande information, utbildning eller 

ekonomiskt stöd för att få anställning. 

En regelbunden rapportering från organisationsförmedlingarna av vid

tagna förmedlingsåtgärder skulle enligt SHTO:s uppfattning undanröja 

utredningens farhågor för att arbctsmarknadsstyrclsen genom organisa

tionsförmedlingars tillkomst inte skulle kunna få fullständig överblick 

över arbetskraftsförhållandena. Också Folkparkernas cc11tralorga11isa

tion anser att rapportering bör ske till arbetsmarknadsstyrclscn. 

P r o g r a m m e t Y r k e s m ä s s i g o c· h g c o g r a.f i s k r ö r -

I i g h c t 

Programmet bcstf1r av delprogrammen Arbetsmarknadsutbildning, 
Flyttningsbidrag, Inlösen av egna hem och bostadsrätter samt Bostäder 

för flyttande arbetskraft. 
Delprogrammet Arbetsmarknadsutbildning omfattar utgifter för yrkes

ulbildning som sker av sysselsättningspolitiska skäl. Huvudsakligen är 
det fråga om omskolning och annan yrkcsutbildning åt personer, som 

är eller löper risk att bli arbetslösa eller är svårplacerade på arbetsmark

naden och för vilka utbildningen bedöms vara ägnad att medföra stadig

varande arbete som inte kan komma till stånd utan sadan utbildning. 

Som försöksverksamhet anordnas sedan budgetåret 1966/67 utbildning 
till s. k. bristyrken av även icke arbetslösa personer (bristyrkcsutbild

ning). Utgifterna avser kostnader främst för anordnande av utbildningen 

och för utbildningsbidrag åt kursdeltagarna enligt arbetsmarknadskungö

relsen (1966: 368. omtryckt 1968: 246, ändrad senast 1971: 448). Ar
bclsmarknadsstyrclsen och skolöverstyrelsen svarar gemensamt för ar

betsmarknadsutbildningen. 
Under övriga delprogram inom programmet bestrids utgifterna för 

flyttningsbidrag samt inlösen av egnahem och bostadsrätter enligt ar-
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betsmarknadskungörelscn och driften av arbetsmarknadsstyrelscns för
läggningsbyggnader. Investeringar i förläggningar skall däremot bekostas 
från anslaget Arbetsmarknadsverkct: Utrustning. I förläggningsverksam
heten uppkommer ränte- och avskrivningskostnader för investerat ka
pital samt inkomster i form av hyror och ersättning för försålda bygg
nader. Vissa försäljningsinkomster uppkommer också under delprogram
met Inlösen av egnahem och bostadsrätter. 

Under programmet redovisas i det följande, förutom arbetsmark
nadsstyrelsens och skolöverstyrelsens anslagsframställningar, en av en 
särskilt tillkallad sakkunnig gjord översyn av bidragsbestämmelser m. m. 
inom arbetsmarknadsutbildningen samt remissyttrandena däröver. 

Såväl skolöverstyrelsens anslagsframställning som den sakkunniges 
översyn berör enbart delprogrammet Arbetsmarknadsutbildning. 

Arbetsmarknadsstyrelsens och skolöverstyrelsens anslags/ ramstiillningar 

Arbetsmarknads ut bi Id ni n g. Under budgetåret 1970171 

deltog 106 000 personer i arbetsmarknadsutbildning (inkl. anpassnings
kurser men exkl. lokaliseringsutbildning). Ca 85 000 personer påbörjade 
under perioden sin utbildning. Detta innebär en ökning jämfört med 
föregående budgetår med 13 resp. 18 % . 

I följande sammanställning redovisas antalet påbörjade utbildningar 
samt utbildningsvolymen i veckor under budgetåret 1970/71, fördelat 
på skilda utbildningsanordnare. 

Kursområde Antal 
elever 

SÖ:s särskilt anordnade 
kurser 41 200 
Företagsutbildning (exkl. 
lokaliseringsutbildning) 5 800 
Kurser inom det reguljära 
1:1.tbildningsväsendet 24 000 
Ovriga kurser 14 000 
(korrespondenskurser, 
kurser i bildningsförbundens 
regi) 

Summa 85 000 

Procentuell 
fördelning 

48,4 

6,8 

28,2 
16,4 

Utbildn:s 
genomsnitt!. 
längd i 
veckor 

22 

17 

31 
17 

Antal 
elev
veckor 

906 400 

98 600 

744 000 
238 000 

1987 000 

Andelen kvinnor i arbetsmarknadsutbildning har successivt ökat. Un
der första hälften av budgetåret 1970/71 utgjorde andelen kvinnor 55 % 
av alla pftbörjadc utbildningar. 18 % av dessa kvinnor var i ålders
gruppen 45-54 år och 5 % var 55 år eller äldre. För sftväl män som 
kvinnor utgjorde åldersklassen 25-34 år den största gruppen. En för
delning på yrkesinriktning visar att 18 % av kvinnorna utbildades inom 
vårdområdet, 20 % inom kommunal hemservice, 15 % inom kontors-
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området och 10 % inom tillverkningsindustri. Av männen utbildades 
43 % inom tillverkningsindustri, 13 % inom tekniskt-naturvetenskapligt 
arbete och 4 % inom kontorsområdet. 

Bristyrkesutbildningen har under budgetåret 1970/71 omfattat 2 300 
personer. Av dessa utbildades 900 inom verkstadsindustrin och 600 in
om vårdområdet. 

Sedan december 1970 bedrivs som försöksverksamhet under en tre
årsperiod nordisk arbetsmarknadsutbildning i Övertorneå. Avsikten är 
att skolan skall successivt byggas ut till att kunna ta emot 225 kursdel
tagare från Finland, Norge och Sverige. Den 30 juni 1971 hade skolan 
40 elever från Norge och Sverige. Kostnaderna fördelas mellan län
derna enligt särskilt avtal. 

I fråga om den långsiktiga utvecklingen på området anför arbets
marknadsstyrelsen att en utvidgning av utbildningsinsatserna är aktuell 
efter den konjunkturdämpning som inträdde under vintern 1970(71 
och som väntas fortsätta under vintern 1971/72. 

Under budgetåret 1971172 väntas kursen Arbetsliv och utbildning 
komma att öka väsentligt. Denna kurs, som ger en fördjupad arbets
marknadsorientering och yrkesvägledning samt möjlighet till praktik på 
ett par olika arbetsplatser, har visat sig fylla ett stort behov bland ar
betslösa personer med skiftande utbildningsbakgrund. Ca 8 000 personer 
beräknas under budgetåret få denna form av arbetsmarknadsinforma
tion. Hittills har elever från kursen i stor utsträckning fått anställning 
hos arbetsgivare som de genom kursen har kommit i kontakt med. 

Bristyrkesutbildningen har enligt styrelsens mening fått alltför ringa 
omfattning. Under budgetåret 1970/71 deltog dock 2 300 personer jäm
fört med 653 under närmast föregående budgetår. ökningen väntas fort
sätta under budgetåret 1971/72. Den kommer emellertid inte att om
fatta mer än ca 1 % av hela arbetsmarknadsutbildningen. Det ringa 
intresset beror sannolikt på att utbildningsbidragen är så låga att de inte 
lockar ens personer med lågt avlönat arbete att lämna detta för ut
bildning. 

Styrelsen förutsätter att en betydande andel av deltagarna i arbets
marknadsutbildningen även fortsättningsvis kommer att utgöras av kvin
nor. Enligt långtidsutredningens beräkningar kommer sannolikt 20 000-
30 000 gifta kvinnor varje år fram till 1980 att efterfråga och också 
beredas arbete utom hemmet. Många av dessa kvinnor saknar efter
frågad yrkesutbildning. Därtill kommer att strukturrationaliseringen i 
stor utsträckning berör yrkesområden med stor andel kvinnlig arbets
kraft. Omskolning till nya yrken blir därför nödvändig i samband med 
företagsnedläggelser och permitteringar. 

Utbildningsvolymen under budgetåret 1971/72 kommer genom det 
försämrade arbetsmarknadsläget att bli större än vad styrelsen i sin 
föregående anslagsframställning kunde förutse. Uppskattningsvis kom-
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mer den att omfatta 115 000 personer. Åtgärder har därför vidtagits 
för att ytterligare öka utbildningsresurserna. 

Det är sannolikt att antalet personer i arbetsmarknadsutbildning fort
sätter att öka för att under budgetåret 1972/73 omfatta ca 120 000 
personer. U Lbildningstiden i skolöverstyrelsens kurser kommer att öka 
genom att allmänna ämnen successivt införs i flera kurser. Samtidigt 
finns en tendens till ett ökat behov av förberedande teoretisk utbild
ning. Av de personer som under föregående budgetår påbörjade ar
betsmarknadsutbildning hade ca 65 % endast 6- eller 7-årig folkskola 
som grundutbildning. 

Antalet påbörjade utbildningar samt utbildningsvolymen i veckor be
räknas under budgetåret 1972/73 fördela sig på skilda utbildnings
anordningar enligt följande. 

Kursområde 

SÖ:s särskilt anordnade 
kurser 
Företagsutbildning (exkl. 
lokaliseringsutbildning) 
Kurser inom det reguljära 
utbildningsväsendet 
Övriga kurser 

Antal 
elever 

51 000 

10000 

20 000 
12 000 

(korrespondenskurser, kurser 
i bildningsförbundens regi) 

Summa 93000 

Procentuell 
fördelning 

54,8 

10,7 

21,5 
12,9 

Utbildn:s 
genomsnitt). 
längd i 
veckor 

24 

20 

29 
17 

Antal 
elev
veckor 

1224000 

200 000 

580 000 
204 000 

2 208 000 

Utbildningsbidragens realvärde har successivt minskat. Eftersläpning
en har medfört att utbildningsbidragen har avsevärt försämrats i jäm
förelse med andra former av stöd vid arbetslöshet: Detta gäller speciellt 
utbildningsbidrag till ensamstående samt till gifta personer för vilka 
makeinkomst kan reducera bidraget. Arbetsmarknadss~yrelsen föreslår 
höjning av utbildningsbidragcn och införande av ett nytt bidragssystem 
som innebär en förenklad och därigenom personalbesparande handlägg
ning av bidragsärcnden. 

Grundbidrag föreslås utgå lika för gift och ogift med 650 kr. per 
månad. Det innebär en höjning med 75 kr. per månad för gift· eller 
motsvarande samt med 125 kr. per månad för övriga. Grundbidraget 
bör icke reduceras av makeinkomst. Kostnaden för ändringsförslagen 
beräknas till ca 56 milj. kr. 

Hyresbidrag/bostadskostnadsbidrag bör utgå med belopp motsvarande 
bidragstagarens faktiska bostadskostnad. Normalersättning föreslås höjd 
till 225 kr. per månad i alla ortsgrupper, en höjning med 25-75 kr. 
per månad jämfört med utgående belopp. Kostnaden härför uppgår till 
ca 3,8 milj. kr. ' · 
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Bumtilliigg föreslås utgå med 120 kr. per månad och barn under 
16 år, vilket innebär en kostnadshöjning med 6,8 milj. kr. 

Bortavistelsebidrag bör utgå till gift eller motsvarande, som genomgår 
utbildning utom hemorten, med 450 kr. per månad. Ändringsförslaget 
beräknas kosta ca 3 milj. kr. 

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår också att ensamstående försörjare 
och handikappad, som har svårt att erhålla förvärvsarbete under ferier 
inom utbildningstiden, efter särskild prövning skall kunna få utbild

ningsbidrag även under studieuppehållet. Detta beräknas medföra en 
merkostnad av 1 milj. kr. 

Det växande utbildningsbehovet bör kunna tillgodoses bl. a. genom 
ökad företagsutbi/dning. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att ett bidrag 
till företagen med 4 kr. per elev och närvarotimme skall införas som 
försöksverksamhet fr. o. m. budgetåret 1972/73. Enligt styrelsen skulle 
denna form av företagsutbildning användas som alkrnativ till andra 
arbetsmarknadspolitiska medel vid exempelvis en konjunkturdämpning. 
I ett sådant arbetsmarknadsläge är det speciellt angeläget att företagen 
kan stimuleras till nyrekrytering av ej utbildad arbetskraft. Redan an
ställda, som på grund av produktionsändringar löper risk att bli arbets
lösa, bör genom omskolning i företaget beredas möjl!ghet att få kvar
stanna. Kostnaderna för iindringen beräknas till ca 4 milj. kr. 

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att ett särskilt icke behovsprövat 
stimulansbidrag om 300 kr. per månad skall utgå vid bristyrkesutbild-
11ing. De ökade kostnaderna för detta beräknas till ca 3,6 milj. kr. 

Styrelsen framhåller att huvuddelen av utbildningen i skolöverstyrel
sens särskilt anordnade kurser är inriktad mot tillverkningsindustrin, 
kontorsområdet, den kommunala hemservicen och allmänt aktiverande 
informations- och orienteringskurscr. Det iir enligt styrelsen angeläget 
att samtliga särskilt anordnade kurser i skolöverstyrelsens regi, med 
vissa undantag inom vård- och tekniska området, klassificieras som 
bristyrkesutbildning. Härigenom skulle formella möjligheter skapas att 
genomföra arbetsmarknadsutbildning i etapper, vilket från såväl indivi
dens som samhällets synpunkt skulle få en positiv effekt. I medvetande 
om att större erfarenheter emellertid är önskvärda av pågående försöks
verksamhet och i avvaktan på omarbetning av läroplaner hemställer 
styrelsen att få införa dels breddad försöksverksamhet inom verkstads
området, dels ett omfattande försök inom kontorsområdet. 

Enligt bestämmelser i regleringsbrev 1971/72 kan företag som ut

bildar person med svårare handikapp uppbära bidrag i högst sex må
nader. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att denna tid efter individuell 
prövning får förlängas till högst tolv månader. De härmed förknippade 
merkostnaderna är obetydliga. 

Sedan år 1967 kan bidrag i särskilda fall utgå till företag som för
binder sig att för anställning i företaget utbilda arbetstagare vilken fyllt 

50 år och bedöms ha ett icke ringa antal återstående år i förvärvslivet 
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samt inte kan antas få stadigvarande anställning utan sådan utbildning. 
Med hänsyn till <ltt lagen (1971: 199) om anställningsskydd för vissa ar
betstagare anger en nedre åldersgriins på 45 år föreslår arbetsmarknads
styrclsen att samma åldersgräns får tillämpas vid yrkcsutbildning av 
äldre arbetskraft i företag. Vidare föreslås att tiden för yrkesutbildningen 
efter individuell prövning får förlängas till tolv mot f. n. högst sex må
nader. Förslaget inneb~ir en obetydlig kostm1dsökning. 

Kungl. Maj:t bemyndigade år 1965 arbetsmarknadsstyrclsen att an
ordna viss begränsad försöksverksamlzet med barntillsyn inom ar
betsmarknadsutbildningens ram. Ensamstående mödrar, som inte kunde 
erhålla yrkcsutbildning i sina hemortskommuncr, skulle beredas möj
lighet härtill utanför hemorten samtidigt som bostäder och tillsyn av 
barnen ordn:idcs på utbildningsorten. Till försökskommun utsågs Örebro. 
Länsarbetsnämnden i Örebro län bemyndigades att fr. o. m. budgetåret 
1965/66 t. v. svara för driften, motsvarande självkostnaderna, av högst 
30 av kommunen anordnade barntillsynsplatser. Förutsättningen ~ir att 
gällande villkor för arbetsmarknadsutbildning i övrigt är uppfyllda. Er
f arenhetcrna av försöksvcrksamheten har varit goda. 

Flera länsarbetsnämnder har framfört önskemål om utvidgning av 
verksamheten. Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer om bemyndigande 
att vidga försöksverksamheten med barntillsyn för personer som genom
går arbetsmarknadsutbildning utanför hemorten till att budgetitret 
1972/73 omfatta samtliga länsarbetsnämnder och totalt högst 100 barn
tillsynsplatser. Kostnaderna för budgetåret 1972/73 beräknas till 1,4 
milj. kr. 

Enligt nuvarande bestämmelser får från anslaget Arbetsmarknadsut
bildning m. m. bestridas kostnader för avgiftsfri undervisning i svenska 

språket för invandrare under högst två m!'rnader i samband med arbets
marknadsutbildning. Skolöverstyrelsen anser denna begränsning otill
fredsställande då den inte tar hänsyn till i vilken mån kursdeltagaren 
har uppnått tillräckliga kunskaper för att kunna följa och tillgodogöra 
sig planerad yrkesutbildning. Skolöverstyrelsen och arbetsmarknadssty
relscn föreslår därför en ändring som möjliggör förlängd språkunder
visning grundad på individuell kunskapsprövning. 

För budgetåret 1971 /72 får nyssnämnda anslag disponeras för att 
bestrida kostnader för bidrag till zigenare, som fyllt 18 år och deltar 
i utbildning motsvarande den som ges inom den obligatoriska skolan, 
efter motsvarande gnmder som giiller för utbildningsbidrag enligt ar
betsmarknadskungörelsen. Kostnaderna för sådant bidrag uppgick under 
1970/71 till 1 411 000 kr. Även för budgetåret 1972/73 beräknas me
del behövas för ändamålet. Skolöverstyrelsen beräknar, att bidrag be
höver utbetalas tiJI 500 elever med schablonmässigt 1 200 kr. per elev 
varje månad under hela budgetåret. Medelsbehovet beräknas därför 
till nmt tal 7.2 milj. kr. 

Inom skolöverstyrelsen har sedan några år pågått en utredning om 
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omskolningsverksamhetcns inre organisation. Utredningen, i vilken ar
betsmarknadsstyrclsen har varit representerad, har nu framlagt sitt or
ganisationsförslag. Utgångspunkten för arbetet har varit att gällande 
ansvarsfördelning mellan skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen 
bibehålls oförändrad. Utredningen föreslår en förstärkning av den byrå 
inom skolöverstyrelsen som har ansvaret för den i skolöverstyrelsens 
regi bedrivna arbetsmarknadsutbildningen. Vidare förestls en ändrad 
organisation av den i varje län befintliga kursstyrelsen, så att i den- . 
samma kommer att ingå representanter för SAF, LO och TCO inom 
resp. läns kursverksamhet. Slutligen föreslås - i avvaktan på resultatet 
av pågående försöksverksamhet med en ny organisationsmodell vid ett 
nyetablerat utbildningscentrum - en förstärkning av den lokala kurs
ledningen vid medelstora och större centra. 

Anslagsberiikning. Arbetsmarknadsstyrclsen beräknar för sin del me
delsbchovet under delprogrammet Arbetsmarknadsutbildning till 485 
milj. kr. inkl. kostnaderna för föreslagna ändringar av bidragsbestäm
melser m. m., som uppgår till 80 milj. kr. 

Under förutsättning att deltagarantalet under budgetår 1972/73 i 
skolöverstyrelsens kurser blir ca 59 800 beräknas skolöverstyrelsens kost
nader bli följande. 

Personalkostnader 
Inventarier 
Material för produktion och övningsarbeten 
Materiel 
Administrativa kostnader (tjänster) 
Andra främmande tjänster (hyror m. m.) 
Bidrag, ersättningar m. m. 
Diverse kostnadsslag 
Lärarutbildning 

155 500 000 kr 
23 600 000 kr 
8 000 000 kr 

15 300 000 kr 
5 300 000 kr 

49 200 000 kr 
500 000 kr 
100 000 kr 

3 400 000 kr 

Summa 260 900 000 kr 

Inberäknat de förutnämnda kostnaderna.för bidrag till zigenare skulle 
det totala medelsbehovet för skolöverstyrelsens vidkommande uppgå till 
ca 268 milj. kr. 

Sammanlagt utgör sålunda arbetsmarknadsstyrelsens och skolöversty
relsens medelsbehov för delprogrammet Arbetsmarknadsutbildning 753 
milj. kr. 

F I y t t n i n g s b i d r a g. På grund av den minskade eftcrfr<lgan 
på arbetskraft har utgifterna för flyttningsbidrag under budgetåret 
1970/71 minsk::lt med 7,9 milj. kr. till 54 milj. kr. Under de niirmaste 
åren beräknas verksamheten ha oförändrad omfattning. Lokalisaings
politiska insatser kan möjligen medföra en minskning av bidragsverk
samheten för flyttningar från Norrland till landet i övrigt. Samtidigt 
kan emellertid antalet flyttningar från glesbygd till fätort inom skogs
länen öka. 
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Den regionala obalansen på arbetsmarknaden och de snabba struktur
förändringarna kräver en förbättring av flyttningsbidragen. Arbetsmark
nadsstyrelsen föresliir dlirför liksom föregående år att starthjiilpen för 
familjeförsörjare höjs från 1 000 till 1 500 kr. och att utrustningsbidra
get höjs frän 2 000 till 3 000 kr. 

Styrelsen föreslår vidare att ersättning skall kunna utgå för inkomst
bortfall till den som söker nytt arbete i samband med förestående av
sked från anställning samt att flyttningsbidrag skall kunna utgå även till 
nyutexaminerade. 

Inlösen av egna h e m och bostads r ätter. Under 

den senaste femårsperioden har styrelsen löst in i genomsnitt 50 egna

hem per år. Budgctarct 1970/71 har 56 egnahem och en bostadsrätt 
lösts in för sammanlagt 2,0 milj. kr. Minskade med nettoinkomster från 
försäljning av 65 egnahem uppgick utgifterna till 1,3 milj. kr. För de 

närmast följande budgetåren uppskattar styrelsen det årliga antalet in
lösta och försålda egnahem till 100 resp. 65. 

B os t ä d e r f ö r f I y t t a n d e a r b e t s k r af t. Driftkostna
derna för förläggningsvcrksamheten, minskade med interna och externa 

hyresinkomster samt intäkten från försäljning, uppgick under budget

året 1970/71 till 12,4 milj. kr. För innevarande budgetår anvisades 

3,0 milj. kr. för ändamålet. Styrelsen beräknar motsvarande anslags
behov för budgetåret 1972173 till 10,2 milj. kr. Av ökningen hänför 

.sig drygt hälften eller 3,8 milj. kr. till en nedräkning av inkomster
na under delprogrammet. 

Översyn av bidragsbestämmelser m. m. inom arbetsmarknadsutbild

ningen 

Enligt Kungl. Maj :ts bemyndigande tillkallade jag hösten 1970 en 
-sakkunnig1 med uppdrag att se över bidragsbestämmelser m. m. inom 
arbetsmarknadsutbildningen. Uppdraget avsåg i första hand en under

·sökning av vilka administrativa förenklingar som kunde åstadkommas. 

Frågan om bidragsnivåerna skulle däremot inte prövas av den sakkun
nige. Utredningen avlämnade sitt betänkande den 6 september 1971 
{Ds In 1971: 13). 

över betänkandet har yttranden avgivits av arbetsmarknadsstyrelsen, 

statskontoret, riksrevisionsverket (RRV), socialstyrelsen, riksförsäkrings

verket (RFV), skolöverstyrelsen (SÖ), centrala studiehjäipsnämnden 

(CSN), sjukpenningutredningen, 1968 års studiemcdclsutredning, kom

mitten för studiestöd åt vuxna (SVUX), SAF, LO, TCO, Sveriges akade

mikers centralorganisation (SACO), Handikapporganisationernas eentral

kommitte (HCK), Riksförbunden för utvecklingsstörda resp. rörelsehind-

1 Byråchefen Börje Ahlqvist. 
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rade barn, Försäkringskasscförbundet (FKF) och Sveriges förenade stu
dentkårer (SFS). 

Utredningens förslag 

Reglerna för stöd vid arbetsmarknadsutbildning uppvisar ett delvis 

komplicerat system, där reduceringsregler och samordningsbestämmelser 

skall inverka på utbildningsbidragens storlek. Att beräkna stödet till varje 
enskild bidragstagare är ett administrativt betungande arbete som har 

accentuerats genom den snabba ökningen av antalet personer i arbets
marknadsutbildning. 

Mot denna bakgrund anser utredningen att en radikal omläggning av 
bidragssystemet vid arbetsmarknadsutbildning är motiverad. Ett stitt 
att åstadkomma en sådan förändring skulle vara att hänföra bidrags
tagarna till bidragsklasser som i huvudsak svarar mot nuvarande sjuk

penningklasser. En sådan omläggning av systemet skulle emellertid med
föra betydande kostnadsökningar. Utredningen har därför stannat för 

att föreslå förenklingar av bidragssystemet med bibehållande av dettas 
nuvarande grundkonstruktion. 

Utbildningsbidrag utgörs av grundhidrag, hyresbidrag, familjetillägg 
och särskilt bidrag. Grundbidrag utgår med f. n. 575 kr. per månad för 

gift och 525 kr. per månad för ogift person. I form av särskilt bidrag 
kan, efter särskild prövning, ett bidrag till arbetskläder utgå med 30 kr. 

per månad. 
Enligt utredningens förslag skall klädcsbidraget inräknas i grund

bidraget som härigenom höjs med motsvarande belopp. Vid Sö:s centra 
för arbetsmarknadsutbildning bör förråd inrättas ur vilka eleverna får 
låna arbetskläder. Samma grundbidrag bör utgå till gift och ogift person, 
varigenom prövningen av elevens civilstånd bortfaller. H~"irutöver före
slås att grundbidraget en gång per år anpassas till basbeloppet inom den 
allmänna försäkringen. 

r särskild ordning har redueeringsregler utfärdats som innebär bl. a. 
att grundbidrag skall reduceras då fri kost m. m. erhålls eller då utbild
ningen sker vid riksyrkesskola. Dessa regler föreslås i förenklande syfte 

ändrade på så sätt att reduktion av bidraget slopas och att eleverna i 
stället får betala till skolan för måltider och andra förmåner. För elev 

vid riksyrkesskola föreslås grundbidrag utgå med 325 kr. per månad. 

llyresbidrag kan utgå i form av ersättning för faktisk hyreskostnad 
eller i form av s. k. normalersättning. Faktisk hyresersättning kom
mer huvudsakligen i fråga för familjeförsörjare och avser att täcka 

hyreskostnader på hemorten. Då hyresbidragcn skall samordnas med 

statliga och kommunala bostadstillägg upplevs, enligt vad utredningen 
framhål1ei, utdikningen av faktisk hyresersättning som i hög grad 
tidskrävande av berörd personal. Efter att ha undersökt ett flertal al
ternativa lösningar har utredningen funnit att en schabloniscring av 
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hyresbidragcn med stor sannolikhet skulle leda till ökad arbetsbelast
ning hos de socialvårdande organen, eftersom ett schablonbidrag inte 
kan täcka in de varierande hyresnivåer som förekommer. Då rationa
liseringscffckten härigenom skulle bli obetydlig samtidigt som kostna
der för arbetsmarknadsutbildningen skulle överföras på kommunerna 
anser sig utredningen inte böra föreslå några förändringar av gällande 
regler för faktisk hyresersättning. 

Normalersättningen kan utgå såväl till familjeförsörjare som ut

bildas utom hemorten som till icke familjeförsörjare och utgår med 
150-200 kr. per månad. Utredningen anser att nuvarande regler i 

Miga om normalersättning till icke familjeförsörjare bör bibehållas 
men förord::tr att normalersättning till familjeförsörjare avvecklas och 
crsföts med ett traktamente. 

Traktamentet skall täcka de merkostnader som uppstår för familje
försörjare till följd av dubbel bosättning och föreslås utgå med 450 kr. 
per månad. Trakt::tmentct skall ers1itta de båda nuvarande bidragen nor
malersättning för familjeförsörjare och maketillägg, som kan utgå med 
högst 150-200 kr. per månad resp. högst 150 kr. per månad. 

Bamtilliigget, som utgår med 100 kr. per månad och barn - i vissa 
fall med 150 kr. per månad -, föreslås anpassat till basbeloppet i lik

het med grundbidraget. 
Siirskilt bidrag i form av en hemresa per månad kan i dag utan 

stöd i arbetsmarknadskungörelsen utgå till familjeförsörjare. Enligt 
utredningen bör regler härom införas i kungörelsen. Samtidigt bör 

möjlighet öppnas för familjemedlem att alternativt få ersättning för 
resa till utbildningsorten. För resor överstigande 50 mil eller till och 
från Gotland bör flyg kunna få anlitas. Utbetalning av ersättning för 

resekostnader föreslås i ökad utsträckning ske via ADB. 
Flyttningsbidrag har hittills inte kunnat utgå till den som påbörjar 

arbetsmarknadsutbildning. Utredningen föreslår att möjlighet öppnas att 
erhålla flyttningsbidrag redan vid flyttning till utbildningsorten, något 
som i många fall inneblir endast att flyttningen tidigareläggs. Inlösen av 
egnahem bör även kunna ske i förekommande fall. 

F. n. gäller att utbildningsbidrag skall reduceras med hänsyn till 
annan familjemedlems inkomst. Halvt grundbidrag och i förekom
mande fall barntillägg och normalersättning skall dock alltid utgå. Ut

redningen föreslår att prövning i fråga om barns inkomst slopas. Vi
dare bör till den som befinner sig i en friställningssituation grundbi

drag och i förekommande fall barntillägg och traktamente utgå utan 
reduktion. För den som inte befinner sig i en friställningssituation och 
vars make har inkomst av förvärvsarbete firins det eniigt utredningen 

inte ett lika uttalat behov av generösare reduktionsregler som för den 

förra gruppen eftersom något inkomstbortfall inte uppstår. Med hän
syn till arbctskraftssituationen på längre sikt är det emellertid nöd-
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vä:1digt att de som tidigare inte har förvärvsarbetat erhåller viss ut
bildningsstimulans. Bidraget bör därför ligga .på en nivå som gör ar
betsmarknadsutbildningen attraktiv även för dem. Utredningen föreslår 

i enlighet härmed att till dem som inte befinner sig i en friställnings
situation ett stimulansbidrag skall utgå med 500 kr. per månad. Där
utöver skall barntillägg och bidrag till kostnader som har direkt sam
band med utbildningen kunna utgå, däremot inte hyrcsbidrag. 

Inkomster som är förenade med utbildningen, s. k. flitpengar m. m., 
bör enligt utredningen reducera utbildningsbidragct endast med den 
del av inkomsten som överstiger 100 kr. per månad och inte som nu 
med hela beloppet. Inkomster av förvärvsarbete som inte är förenat 
med utbildningen påverkar däremot inte utbildningsbidragcts storlek en
ligt nuvarande bestämmelser. Sådana inkomster föreslås reducera ut
bildningsbidraget på samma s1itt som makeinkomst, dvs. med halva den 
nettoinkomst som överstiger 600 kr. 

Den möjlighet som f. n. finns att under arbetsmarknadsutbildning 
uppbära sjukpenning jämte utbildningsbidrag motsvarande högst halvt 
grundbidrag och i förekommande fall barntillägg föreslås slopad. 
I fall där tveksamhet råder huruvida bidragstagaren med hänsyn till 
sitt hälsotillstånd har förutsättningar att genomföra utbildningen bör 
sjukpenning kunna utgå under två månader. När sjukpenning utgår 

bör utbildningsbidrag medges endast i form av ersättning för kostnader . 
som är direkt förenade med utbildningen. 

Enligt s1irskilda bestämmelser kan medlem i arbetslöshetskassa som 
genomgår arbetsmarknadsutbildning under en tid av högst sex måna
der få kassaersättning i stället för utbildningsbidrag. Denna möjlighet 
att ersätta utbildningsbidrag med arbetslöshetsersättning bör enligt 
förslaget slopas dels med hänsyn till att kassamedlemmarna inte bör 
förbruka sitt försäkringsskydd under den tid andra stödformer kan 
utgå, dels med hänsyn till att bestämmelserna medför vissa administra

tiva olägenheter. 
Utredningen berör också de i särskild ordning utfärdade samord

ningsbestämmclserna rörande utbildningsbidrag för studiemedels- resp. 
studiehjälpsberättigad utbildning. Möjligheten att få studiebidrag en
ligt studiehjälpsreglementet samtidigt med utbildningsbidrag föreslås 
slopad. Däremot skall lån enligt studiehjälpsreglementet fortfarande 

kunna kombineras med utbildningsbidrag. Utbildningsbidrag bör en
ligt utredningen ej heller i fortsättningen utgå för studiemedelsberätti

gad utbildning annat än i undantagsfall. 
Elev i arbetsmarknadsutbildning kan vid sjukdom eller för annan 

angelägenhet av vikt erhålla ledighet med utbildningsbidrag under 
sammanlagt 25 eller, om särskilda skäl föreligger, 35 dagar per år. 

Denna ledighet bör enligt utredningen kunna tas ut i ett sammanhang 
och således även under ferier. 
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Enligt gällande regler får utbildningsbidraget inte överstiga den ge

nomsnittliga lönen i utbildningsyrket på utbildningsortcn. Att fast

sfaila denna lönenivå är i flertalet fall förenat med betydande svå
righeter, vilket medför att uppskattningar oftast måste tillgripas. Med 

utgängspunkt i vad som kan utgå i sjukpenning per månad i högsta 

sjukpenningklassen, drygt I 600 kr., föreslår utredningen att summan 

av grundbidrag, hyresbidrag på hemorten och bamti!Higg inte får över

stiga 1 700 kr. per månad. 

Frågan om beskattning av utbildningsbidragen bör enligt utred

ningens mening anstå till dess den av chefen för socialdepartementet 

tillsatta sjukpenningutredningen har avlämnat sitt betänkande. 

Remissyttrandena 

Remissinstanserna ansluter sig i stort sett till de föreslagna föränd

ringarna beträffande g r u n d- och k I :ide s b id r ag c n. Bl. a. 

arbetsmarknadsstyre/sen och LO påpekar att grundbidragsnivån bör 

höjas. 1968 c1rs si11diemedel.rntred11i11g, CSN och HCK anser att bi

<lragets anpassning till basbeloppet bör ske med kortare intervall än 

en g&ng per budgetår, t. ex. på samma sätt som för folkpensionerna 

eller studiemedlen, dvs. två gånger per budgetår. Socialst,vrelsen finner 

det anmärkningsvärt att grundbidraget för ogift föreslås höjt då ut

redningen enligt direktiven inte har haft att pröva bidragsnivåerna. 

RRV och CSll/ menar att motiv för att bibehålla ett skirskilt kHidcs

bidrag sakna~ d[t arbetskläder kommer att finnas tillgängliga vid ut

bildni ngsanstalterna. 

Fi.irslaget utt införa ett t rak ta m e n te som ersättning för de 

två nuvarande bidragen normalersättning till familjeförsörjare och ma

ketillägg anses av flertalet remissinslanser viilmotiverat. TCO och 

1968 års .1111diemcdelsutredni11g ställer sig emellertid tveksamma till 

den föreslagna bidragsnivän som de anser vara för läg. Nagra instanser 

diiribland socials1yrelscn och TCO framhåller att möjligheter bör ska

pa~; för ens::irnstående som utbildas utom hemorten att erhålla ersätt

ning för dubbel bosättning. I konsekvens med att traktamentet förc

sl[\s utgå med ett fast belopp oberoende av ortsgruppstillhörighet anser 

RRV att iiven hyresbidrag i form av normalersättning tili icke familje

försörjare hör frikopplas från ortsgruppsindclningen. 

1968 drs st11die111edels11tred11i11g, CSN och SVUX finner det otill

fred:;stii\landc att b a r n t i 11 ä g g utgår endast till ena föräldern, om 

båda erhåller utbildningsbidrag. Med hlinvisning till bl. a. föräldrabal

ken. som säger att föräldrarna var och en efter förmåga skall bidra till 

barnens försörjning. föreslås att barntillägg skall kunna utgå till båda 

föräldrarna. SYUX anser dock att barntillägget skall kunna inkomst

prövas. TCO föreslår att åldersgränsen höjs till 18 år och atl bidrags

beloppct höjs. 

4 Riksdagen 1972. 1 sam!. Nr 1. Bil. 13 
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RRV anser att schablonbidraget på 60 kr. per månad för resor i 
utbildningsorten bör sänkas till 50 kr. per månad på grund av infö

randet av det s. k. 50-kortct i Stockholm. TCO menar att utredningen 

inte har ägnat tillr~ieklig uppmärksamhet åt behovet av ersättning till 

elever som använder eget fordon i tjänsten. 

Förslaget att f 1 y t t ni n g s bi drag i vissa fall skall kunna utgå 

vid arbetsmarknadsutbildning har huvudsakligen mottagits positivt av 

remissinstanserna. Socialstyre/sen betonar att reglerna bör tolkas gene

röst samt att en för hela landet enhetlig praxis bör utformas. 

I fråga om reduktion av utbildningsbidraget med hänsyn till f a m i 1-

j e m e d I c m s i n k o m s t sHiller sig bl. a. arbetsmarknadsstyrelsen 

och LO avvisande till förslaget att dela upp de bidragssökande i två ka

tegorier, friställda och inte friställda. De hävdar att den som har varit 
bunden till hemarbete eller inte har kunnat få annat arbete inte skall 

diskrimineras i utbildningshänseende. Flertalet av remissinstanscrna an

ser att uppdelningen kommer att ge upphov till gdinsdragningsprobkm. 

varigenom de administrativa vinsterna blir små. Positiva till förslagets 

principer är studiemedelsutredningen, socialstyre/sen och Sö. Studic

medel.1·11tredni11gen anser emellertid att en inkomstprövningsmodell lik
nande den som giiller för studiemedel bör prövas. Socialstyrelse11 fram

håller att stimulansbidraget liksom grundbidraget bör indexregleras. 

TCO och HCK anser att inkomstprövningen skall helt slopas. 

T fråga om e ge n i n k o m s t som ej är förenad med utbildning

en anser CSN att de föreslagna reduktionsreglerna är för liberala. 

Nämnden föreslår att fribeloppet för egen inkomst slitts till 400 kr. per 
månad och att överskjutande belopp skall minska den reducerbara delen 
av utbildningsbidraget med två tredjedelar. övriga remissinstanser som 

har berört frågan tillstyrker utredningens förslag i denna del. 

Frågan om s j u k p en n in g vid arbetsmarknadsutbildning bör en
ligt flertalet remissinstanser anstå till dess utredningen om sjukpenning 

vid arbetsvård m. m. har lagt fram sina förslag. Arbetsmarknadsstyrc/

sen och HCK framhåller att utredningens förslag motverkar en medve

ten strävan att stimulera personer med handikapp att skaffa sig en ut

bildning. Socialstyre/sen anser att utredningens förslag nödvändiggör 

att personer som genomgår utbildning och således inte står till arbets

marknadens förfogande får behålla sin sjukpenningklassplacering. 

Arhetsmarknadsstyrelsen. TCO och socialstyre/sen finner det ange

läget att förslaget om slopad rätt till e r s ä t t n i n g f r å n a r b c t s

i ös hets kassa vid arbetsmarknadsutbildning genomförs. Avcn LO 

tillstyrker förslaget men endast under förutslittning att grundbidru.get 

höjs vliscntligt. 

CSN, SACO och s111die111eclels11tredni11gen anser att rätten att erhålla 

utbildningsbidrag för s t u d i e m e d e 1 s b e r ä t t i g a d ut b i 1 d

n in g bör vidgas. Motiven till detta är att allt fler personer av arbets-
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förmedlingarna anvisas sådan utbildning och att denna i hög grad kan 
anses arbetsmarknadsmässigt motiverad. RRV anser det angeläget att 
studiefinansieringsfrågorna tas upp i ett större sammanhang. Det är 
högst otillfredsställande att elever inom det reguljära skolväsendet ges 
skilda ekonomiska bidrag. SFS framhåller att det är nödvändigt att 

inom ramen för nuvarande system skapa en enhetlig prövning av an
sökningar om utbildningsbidrag för studiemedelsberättigad undervisning. 

I fråga om kombinationen utbildningsbidrag och studiehjälp har en
dast CSN yttrat sig. Nämnden anser att möjligheten att erhålla lån jäm

sides med utbildningsbidrag bör slopas. Vid arbetsmarknadsutbildning 
prövas och tillgodoses behovet av ekonomiskt stöd genom utbildnings
bidrag och något motiv för att komplettera med studielån föreligger inte. 

Förslaget att nu medgiven ledighet under kurstiden skall kunna tas 
ut under ferier avstyrks av arbctsmarknadsstyrelsen. Handikappade 
och ensamstående med barn bör däremot enligt styrelsen, HCK och LO 

få möjligheter att erhålla utbildningsbidrag under ferier. TCO föreslår 
att utbildningsbidrag skall utgå under en månad vid sommaruppehåll 
såvida arbetsförmedlingen inte lyckas anskaffa arbete för eleverna. 
SFS iir av samma mening och vill utvidga förslaget till att omfatta :iven 
dem som studerar inom studiemedelssystemet. 

M ax i m e r in g a v u t b i 1 d n in g s b i d r ag e t till 1 700 kr. per 

månad tillstyrks av flertalet remissinstanser. SAF anser dock att gällan
de bestämmelser bör bibehållas. SVUX ställer sig något tveksam till att 

ett högstbelopp fastställs då utbildningsbidraget skall täcka grundbeho
ven i en nödsituation och dessa behov kan variera. TCO och statskon

toret föreslår att beloppet indexregleras på samma sätt som föreslås i 
fråga om grundbidraget. Arbetsmarknadsstyrelsen, LO och HCK an

ser att barntillägg inte bör inräknas i högstbeloppct. 
Några principiella betänkligheter mot en beskattning av ut

bildningsbidragen har ej framförts i remissvaren. Flertalet av remissin
·stanserna ansluter sig även till utredningens bedömning att frågan bör 
behandlas först när sjukpenningutredningen har lagt fram sitt betän
kande. Sjukpenningutredningen finner för sin del att de presenterade 
reformerna inte försvårar en framtida beskattning av utbildningsbidra-

gen. 

Departcmentschcfen 

Innan jag behandlar frågan om medelsbehovet under programmet 
Arbetsmarknadsinformation får jag redovisa mina ställningstaganden 
till det förut återgivna utredningsförslaget rörande organisationsförmed
lingarna och remissyttrandena däröver samt ta upp vissa andra spörsmål 

som rör arbetsförmedlingens arbete. 
I fråga om organisationsförmedlingarna får jag anföra följande. 
Förekomsten av enskild arbetsförmedling i sådan form att den kunde 



Prop. 1972: 1 Bilaga 13 Inrikesdepartementet 100 

antas strida mot arbetsförmedlingslagen (1935: 113) och andra pro
blem inom arbetsförmedlingsområdet föranledde utt en siirskild utred

ning tillkallades år 1969 för att se över dessa frågor. Som resultat av 

ett först;1 betänkande från utredningen ändrades arbetsförmedlings

lagen år 1971, varigenom påföljden för den som bedriver arbetsförmed

ling i förviirvssyfte skiirptes och straff infördes liven för arbetsgivare som 

använder sig av sådan förmedling. 

r ett andra betänkande har utredningen nu behandlat behovet av 

kompletterande förmedlingsservice inom varvsindustrin och kontorsområ

det och lagt fram förslag till principer för organisationsförmedlingarnas 

verksamhet. 
Anledningen till uppkomsten av företag som hyr ut arbetskraft och 

till den roll dessa har kommit att spela inom varvsindustrin och kontors

området är enligt utredningen bl. a. svårigheterna för företagen att fylla 

behovet av arbetskraft men också en effektiv marknadsföring från ut

hyrningsföretagens sida. Såvitt gäller varvsindustrin har betydande an

strängningar gjorts från företagens sida för att förbättra arbetsförhål

landena och göra varvsarbetet mera attraktivt. Jag delar utredningens 

uppfattning att ytterligare insatser av detta slag måste göras för att 
minska bristen på arbetskraft inom yrkesområdet. En förbättrad in

formation om arbetet vid varv behövs också från förmedlingens sida. 

På kontorsområdet ingår förmedling av korttidsanstiillda som ett nor

malt inslag i den offentliga arbetsförmedlingens verksamhet. De resur

ser som har kunnat disponeras för sådan förmedlingsverksamhet har 

emellertid varit knappa. Att förbättringar i den offentliga förmedling
ens verksamhet kan uppnt1s visas av en försöksverksamhet i liten skala 

som har bedrivits vid arbetsförmedlingen i Stockholm. 

Som utredningen har framhf1Jlit berör behovet av personalförstärk

ning bara en liten del av arbetsförmedlingens resurser. Flera remissin
stanscr har pekat på att utredningen niinnare borde ha preciserat re
sursbehovet samt understrukit vikten av omedelbara åtg1irder för att 
tillgodose detta. 1 likhet med utredningen anser jag att en förstärk

ning av arbetsförmedlingens resurser inom de aktuella yrkesområdena 
får bedömas inom ramen för arbetsmarknadsstyrelsens årliga anslags

framställningar. Jag förutsätter dock att arbetsmarknadsstyrelsen prövar 

vilka dispositioner som redan med tillgänglig personal kan vidtas för 

att effektivera förmedlingsservicen på berörda områden. Så vitt gäller 

varvsindustrin ansluter jag mig i övrigt till utredningens bedömning 

att •;arvens personalproblem torde bero mindre på bristande fönned

lingsinsatser än på sådana interna och externa förhållanden som har 

gjort det svårt för företagen att behålla den arbetskraft som rekryte

rats. Det är därför angeliiget att företagens strävan att tillsk:apa bätt

re arbetsförhållanden fullföljs. I den mån denna strävan kan stödjas 

genom åtgärd·~r ir:om arbetsmarknadspolitikens ram får sådana över-
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v~igas i första hand av arbetsmarknadsstyrelsen. 
Mot utredningens förslag att elen offentliga arbetsförmedlingen för

söksvis skall bemyndigas trliffa i.ivcr.:nskommcise med arbetsgivare att 
förmedlingen skall kunna göra personvalet och meddela formellt an
stälJningsbeslut i fråga om tillfälliga kontorsanstiillningar har st~1tskon
torct i sitt remissyttrande framfört betänkligheter och därvid framhftllit 
att arbetsförmedlaren diirigenom skulle komma att företriida ett från 
den arbetssökandes synpunkt motsatt partsintresse. Svenska arbetsgiva
rcföreningcn menar att en uppdelning av anställningsbefogenheter och 
arbetsgivaransvaret i övrigt på två händer skulle kunna ge upphov till 

tvister om vad som har avtalats i fråga om t. ex. anstlillningsvillkoren. 
Jag delar den tveksamhet gentemot förslaget som kommer till ut
tryck i dessa yttranden. Jag har dock ingen erinran mot att förslaget 
prövas som ett led i den fortlöpande översynen av arbetsförmedlingens 
metoder och verksamhetsformer, vilket kan ske i form av försöksverk
samhet i mindre skab. i samråd med arbetsmarknadens parter. 

Huvudansvaret för förmedlingsverksamheten inom hela arbetsmark
naden hör åvila den offentliga arbetsförmedlingen. I den mån det fi.ire
ligger behov ::ltt komplettera denna verksamhet bör detta enligt min 
mening ske huvudsakligen genom ett begränsat antal organisationsför
medlingar. Som utredningen framhåller innebär en splittring av för
medlingsverksamheten på ett flertal förmedlande organ avsevärda olä
genheter för de arbetssökande och försämrade möjligheter för arbets
marknadsorganen att få informationer om arbetsmarknadsläget. Re
striktivitet måste därför iakttas vid bedömningen av i vilken utsträckning 
tillstånd skall ges till avgiftskrävande förmedling. 

I likhet med vad utredningen har förordat anser jag att i varje särskilt 

fall bör prövas, om det från arbetsmarknadspolitiska synpunkter finns 
behov av sådan enskild förmedling för vilken tillstånd söks. Prövningen 
bör omfatta bl. a. behovet av sådan särskild service som den enskilda 
förmedlingen avses skola Himna och som den offentliga förmedlingen 
inte tillhandahåller. Vid behovsprövningen bör avgörande vikt sjiilvfallet 
fästas vid vilken ståndpunkt arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna 
inom det berörda yrkesområdet intar. Man kan enligt min uppfattning 
utgå från att dessa organisationer sjiilva tar initiativ till anordnande av 
enskild förmedling i den utsträckning de bedömer behov föreligga av 
sådana förmedlingsinsatser. Med hänsyn h~irtill delar jag utredningens 

mening att tillstånd bör meddelas i huvudsak endast sammanslutning av 
arbetstagare eller arbetsgivare, dvs. fackliga organisationer eller bransch
organisationer av arbetsgivare. Som utredningen också påpekar bör stora 
krav ställas på organisationsstabilitct och samhällsansvar hos de organisa

tioner som får tillstånd. Andra huvudmän än nu nämnda organisationer 
bör bara i undantagsfall medges att driva avgiftskr~ivandc förmedling. 

Denna bedömning bör som hittills göras från fall till fall. 
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Utredningen har vidare föreslagit, att endast medlemmar i den egna 
organisationen skall ha r~itt att utnyttja en organisationsförmedlings tjlins

ter. Som SHIO framhåller skulle en begdinsning kunna medföra behov 

av ett stort antal organisationsförmedlingar, var och en med ett mycket 

snävt arbetsområde. Jag anser därför i likhet med hl. a. LO och Svens

ka kommunförbundet att möjligheterna att utnyttja en godtagen orga
nisationsförmedling inte bör begränsas till organisationens medlemmar. 

På de av utredningen anförda skälen bör organisationsförmedling få 
endast tidsbestämt tillstånd. Detta bör som utredningen framhåller be
viljas för så lång tid att rimliga behov att planera verksamheten kan till

godoses. Arbetsmarknadsstyrelsen hör som f. n. ha möjlighet att omprö

va beslutet om fömtsättningarna för organisationsförmedlingens verk

samhet har förändrats. 
Förmedlingsavgifterna har hittills med något undantag beräknats i 

procent av den förmedlades lön. Utredningen föreslår att fasta avgifter 

eller en kombination av fasta och procentuella avgifter införs på för
sök. Jag har ingen erinran mot att sådana olika avgiftssystem prövas 

försöksvis. På sikt bör eftersträvas att på grundval av de erfarenheter 

som vinns få till stånd enhetliga grunder för avgiftsdebiteringen. 

Vad utredningen har anfört i fråga om organisationsförmedlingsper

sonalens kvalifikationer och anstfölningsvillkor har i huvudsak inte mött 

någon erinran under remissbehandlingen. Inte heller jag har några 
erinringar mot de krav som enligt utredningen bör ställas i detta hän

seende. 

I likhet med utredningen och det helt övervägande antalet remiss
instanser anser jag att en cffcktivering av arbetsmarknadsstyrelsens till

syn över organisationsförmedlingarna bör komma till stånd. Detta kan 
som utredningen har föreslagit ske genom kontinuerlig insyn i verk
samheten av siirskilt utsedd revisor samt en formalisering av förmed

lingarnas redovisningar. 

Utredningens förslag .i fråga om riktlinjer för ett nära samarbete 
mellan den offentliga arbetsförmedlingen och organisationsförmedling

arna kan jag biträda. Ett sådant samarbete torde vara till gagn inte 

bara för organisationsförmedlingarna. som därigenom bn få del av er

farenheterna från ett Yidare fält. utan också för den offentliga för

medlingen, eftersom organisationsförmedlingarna som utredningen har 

framhållit åtminstone delvis kommer att arbeta på områden som inte 

täcks av den offentliga ~;rbetsförmedlingen. Tillsynen över den egentli

ga förmedlande verksamheten bör i enlighet med utredningens förslag 

ske genom länsarbetsnämnderna och fasta regler för samarbetet hör 

utfoimas av arbetsmarknadsstyrelsen på sätt utredningen har föreslagit. 

Vad härefter angår den offentliga förmedlingens verksamhet i öv

rigt vill jag erinra om att jag vid min anmälan i prop. 1970: l (bil. 13, 
B. Arbetsmarknad m. m.) av statskontorets förslag rörande arbetsmark-
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nadsverkets organisation m. m. berörde frågan om den försöksverk
samhet med s. k. öppen förmedling som pågick på flera platser i lan

det. Statskontorcts förslag på denna punkt innebar att etl system med 

sådan förnv~dling borde införas. Jag förklarade mig inte vara beredd 
att ta ställning till förslaget innan pågi'icnde försöksverksamhet hade ut

viirderats. Jag förutsatte d[irvid att resultaten av en utvärdering skulle 

redovisas i så god tid att de kunde beaktas vid statsmakternas behand

ling av anslagsframställningarna för budgetåret 1972173. Arbctsmark

nadsstyrelsen har i december 1971 överl1imnat en inom styrelsen ut

arbetad rapport rörande försöksverksamheten med öppen förmedling 
j1imte däröver inhämtade yttranden från arbetsmarknadens parter och 

De erkända arbetslöshetskassornas samorganisation. Styrelsen finner att 

tiden ännu inte tir mogen för ett definitivt ställningstagande till syste

met med öppen förmedling och föreslår diirför ytterligare ett års för
söksverksamhet. På grund av vad styrelsen har anfört torde utvärderingen 

få uppskjutas. Jag räknar nu med att en sådan skall kunna redovisas 

för riksdagen senast i 197 3 års statsvcrksproposition. 

I detta sammanhang vill jag vidare anmäla att arbetsmarknadsstyrel

sen i skrivelse den 18 juni 1971 har hemställt att Kungl. Maj:t prövar 

frågan om åtg~irdcr för att undanröja sådana formella föreskrifter som 
begränsar möjligheterna att bl. a. anpassa arbetsförmedlingens service 

till arbetsmarknadens krav och verkets personella och organisatoriska 

resurser. Bakgrunden till denna framställning är att styrelsen i ett cirku

Hirmeddclandc till länsarbetsnämnderna i december 1969 lämnade vis

sa föreskrifter om arbetsförmedlingarnas service till företag med hög 

personalomslittning. CirkuWret innebar i korthet att länsarbetsnämnd 

efter vissa förberedande åtgärder kunde avstänga ett företag från ar

betsförmedlingsservice. Sedan ärendet hade anmälts till riksdagens jus
titieombudsman, förklarade denne att arbetsmarknadsstyrelst:n hade 
överskridit 5in kompetens genom att i tillämpningsföreskrifter meddela 
normer om prcstationsavbrott i arbetsförmedlingens service. Med anled
ning härav återk.allade styrelsen genom bt:slut den 7 maj 1971 det 

nämnda cirkuläret. Styrelsen begär nu att möjligheter skall öppnas att 
vidta sådana åtgiirder som avsågs med cirkuläret. 

fag vill erinra om att inrikesutskottet i sitt av riksdagen godkända be
tänkande förra året (lnU 1971: 33, rskr 279) över vissa motioner an

gående arbctsmarknadspolitikcn berörde bl. a. den kritik som i en 

motion hade riktats mot dels arbetsförmedlingens ställning som opar

tiskt informationsorgan på arbetsmarknaden, dels innehållet i 4 § 

arbetsmarknadskungörelsen. Enligt nämnda bestämmelse skall vid ar

betsförmedlingen efterstdivas att varje arbetsgivare får bästa möjliga 

arbetskraft och varje arbetssökande det arbete som är lämpligast för 

honom. Enligt utskottet borde riksdagen inte ta något initiativ med 

anledning av motionen såvitt gällde arbetsförmedlingens sfällning. I fråga 
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om 4 § afb.::tsmarknadskungörelsen förklarade sig utskottet vara inför
stått med behovet av en författningsmässig reglering som al\m~nt anger 

förmedlingsarbetets inriktning men ifrågasatte om regeln numera ger 

ett helt adekvat uttryck för arbetsförmedlingens serviceskyldighet gent

emot arbetsgivare och arbetstagare mot bakgrund av de stora föränd

ringar sorn har inträtt i fråga om arhetsförmedlingsarbetets inneht1ll 

och metodik. 

Enligt min mening har de frågor som har aktualiserats av arbets
marknadsstyrelsen och inrikesutskottet sådant samband att de lämpligen 

bör prövas i ett sammanhang. Jag har därför för avsikt att i annat 

sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att frågorna utreds i s[irskild ordning. 

Beträffande medelsbehovet under programmet Arbetsmarknadsinfor

mation kan allmänt konstateras att kostnaderna under programmet ut

görs n1istan enbart av sådana administrationskostnader som f. n. be

strids från myndighetsanslagen Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbets

förmedlingen och som jag till stor del redan har behandlat under rubri
ken Arbetsmarknadsverkets administrationskostnader. Det har under 

budgetarbetet visat sig vara svårt att på rationellt s1itt fördela dessa 

kostnader mellan de tre delprogrammen Förmedling, Arbetsvård och 

Yrkesväglcdning, eftersom dessa aktiviteter är starkt integrerade med 
varandra. Till ett kommande budgetår kan d1irför övervUgas att slopa 

indelningen i delprogram. Som ett uttryck för svårigheterna att särskil

ja kostnader för de olika delprogrammen får ses den berlikning av me

delsbchovct som arbetsmarknadsstyrdsen har gjort i fråga om vissa ut

gifter under programmet utan uppdelning på delprogram och som fram
går av tablån på s. 71. Jag övergår nu till att behandla denna medels

beräkning. 
För de verksamheter som tablån upptar har för innevarande budget

ar herliknats 30 912 000 kr. Styrelsen föreslår att detta belopp ökas 
med 25 493 000 kr. Jag kan inte biträda styrelsens förslag att särskilda 
medel skall tas upp under förevarande program för forsknings- och ut
veeklingsarbete rörande arbetsmarknadspolitiken. Under anslaget Kom
mitteer m. m. har jag i det föregående beriiknat medel för motsvarande 

iindamål. För psykologiska anlagsundersökningar ber~iknar jag en ök

ning med 3 milj. kr., för upplysningsverksamhet avseende handikappa

de med J 30 000 kr. och för arbetsmarknadsinformation genom publi

kationstryck och annonsering m. m. med 700 000 kr. För övriga iinda

mål som upptas i nyssniimnda tablå ber1iknar jag ytterligare 420 000 kr. 

Samman1agt tillstyrker jag alltså en uppriikning med 4 250 000 kr. för 

nästa budgetår. 
Med hiinvisning i övrigt till mina förslag under rubriken Arbetsmark

nadsverkets administrationskostnader och till sammanstiillningen på s. 

66 beriiknar jag utgifterna under programmet Arbetsmarknadsinforma

tion till 229 164 000 kr. 
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I fråga om programmet Yrkesmässig och geografisk rörlighet får jag 
anföra följande. 

A rbetsmark11adsutbild11inge11 utgör en betydelsefull länk i den kedja 
av åtgärder som syftar till att stödja den enskilde på arbetsmarknaden. 
Den mycket snabba expansion av utbildningen som har skett under den 
senaste femårsperioden har givetvis samband med den fortgående om
ställningen i niiringslivet och de friställningar av arbetskraft som har 
följt i dess spår. Expansionen är emellertid också uttryck för att sam
hiillet har tagit ett gradvis ökat ansvar för den yrkesmässiga rörligheten 

på arbetsmarknaden. 
Arbetsmarknadsutbildningen kan också framdeles väntas inta en cen

tral plats i arbetsmarknadspolitiken. Enligt 1970 års långtidsutredning 
kommer en fortsatt betydande näringsmiissig omställning att vara en 
förutsättning för ytterligare ekonomiska framsteg. Mot bakgrund av 
våra totalt sett minskande arbetskraftstillgångar har behovet att ta i 
anspråk nu ofullständigt utnyttjade eller helt outnyttjade arbetskrafts
resurser betonats från alla håll. Arbetsm.irknadsutbildningen iir härvid 

ett av våra mest betydelsefulla instrument. 

Arbetsmarknadsutbildningen har avgörande betydelse för att för
biittra de arbetssökandes möjligheter till tryggare stiillning i arbetsli
vet. De som har otillräcklig yrkcsutbildning eller en utbildning som inte 
är anpassad till de krav som arbetslivet ställer riskerar alltid att slås ut 
från arbetsmarknaden i första hand. Den omfattning arbetsmarknads
utbildningen nu har innebiir att stora grupper som har haft en svag 
ställning på arbetsmarknaden eller som har stått helt utanför arbetsli
vet har fått möjligheter att förbättra sin situation. Människor med låg 
lön och osäkra syssclsättningsförhållanden i stagnerande branscher har 
fått stöd att ta steget över till bättre avlönade och från sysselsättnings
synpunkt tryggare arbeten. 

Efter den ytterst snabba expansion vi har bakom oss och som har in
neburit en tredubbling av antalet årligen utbildade sedan mitten av 
1960-talet finns det nu enligt min mening anledning att göra en mer 
djupgående analys ~1v den hittillsvarande utvecklingen, se över de for
mer för utbildningen som har utvecklats samt fastställa mål och medel 
för den fortsatta verksamheten. Jag förutskickade en sådan prövning av 
mer långsiktiga frågor rörande arbetsmarknadsutbildningen redan i sam
band med att jag höstrn 1970 fick Kungl. Maj:ts bemyndigande att till

kalla en sakkunnig för att se över vissa bidragsbcstämmelser m. m. inom 
arbetsmarknadsutbildningen. Jag har därefter haft anledning utt åter
komma till frågan i riksdagen. Synpunkter på skilda frågor inom ar

betsmarknadsutbildningen som bör tas upp i ett vidare sammanhang 
har kommit fram också i samband med den nyssnämnda översynen av 

utbildningsbidragen. Även riksdagen har uttalat sig för en översyn av ut
bildningen (InU 1971: 33, rskr 279). Jag avser att inom den närmaste 

4* Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bil. 13 
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tiden inh~imta Kungl. Maj:ts bemyndigande att tillkalla sakkunniga för 
fodamålet. 

En utredning av mer långsiktiga frågor inom arbetsmarknadsutbild
ningen kan väntas ta viss tid. Angelägna reformer i fråga om bl. a. ut

gående förmåner under utbildningstiden bör därför inte anstå. Arbets
marknadsstyrelsen, som i anslagsframställningen för budgetåret 1972/ 
73 har föreslagit en rad förändringar av nu utgående förmåner vid ar
betsmarknadsutbildning, begärde under hösten 1971 att dessa föränd
ringar skulle träda i kraft redan vid årsskiftet 1971/ 72. Jag har inte an
sett mig böra biträda denna begäran utan vill nu i ett sammanhang ta 
upp styrelsens förslag i anslagsframställningen och de förslag som har 
lagts fram som resultat av den nyss berörda översynen av utbildnings
bidragen. Sistnämnda förslag syftar främst till att förenkla administra

tionen genom sehablonisering av bidragen. 

I fråga om grundbidraget har arbetsmarknadsstyrelscn föreslagit be
tydande höjningar. Utredningens förslag syftar i första hand till att un
derlätta bidragsprövningen genom att grundbidraget, som f. n. utgår 
med skilda belopp för gift och ogift. görs enhetligt. I anslutning härtill 
föreslår utredningen att det särskilda klädesbidrag, som f. n. kan utgå 
till elever som har behov av särskilda arbetskläder, slopas och att i stället 
klädesförråd inrättas ur vilka eleverna kostnadsfritt får låna arbetskfä

der. 

Jag är för min del inte beredd att förorda att den nuvarande åtskill
naden mellan bidragsbeloppen för gifta och ogifta upphävs. Denna frå
ga har bl. a. visst samband med frågan om beskattning av utbildnings
bidragen som jag skall beröra närmare i det följande. Dtircmot anser 
jag det viktigt att grundbidragen för både gifta och ogifta nu anpassas 
till kostnadsutvecklingen. fag förordar dlirför alt grundbidragen höjs 
med 50 kr. till 625 kr. per månad för gift och 575 kr. per månad för 
ogift person. Förslaget att arhetskHider utlånas kostnadsfritt till elever
na från kHidesförråd och att kfädesbidraget slopas i samband härmed 
biträder jag. 

Både utredningen och arbetsmarknadsstyrelscn föreslår att de nu

varande bidragen till familjeförsörjare som utbildas utom hemorten -
normalersättning för familjeförsörjare och maketimigg - skall ersättas 

av ett traktamente. Förslaget, som innebär en administrativ förenkling. 
bör enligt min mening genomföras. Jag föreslår att traktamentsbeloppet 

besnims till 350 kr. per månad, vilket motsvarar det högsta belopp som 
kan utgå enligt nuvarande regler. I konsekvens härmed bör normaler

sättningen till den som inte iir familjeförsörjare faststiillas till 200 kr. 
per månad oberoende av ortsgruppstillhörighet mot f. n. 150-200 kr. 
per månad beroende på ortsgrupp. 

Barnti111igget inom utbildningsbidraget var länge lågt jiimfört med mot

svarande förmåner i andra sammanhang. Ar 1971 höjdes det emellertid 
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från 60 kr. per månad och barn till 100 kr. per månad och barn i 
normalfallet. Jag förordar att barntillägget nu höjs med ytterligare 
20 kr. per månad och barn i normalfallet, vilket innebiir att tillägget 

fördubblas på två år. 

Utredningens förslag i fråga om månatliga hemresor för elever som 
utbildas utanför hemorten och möjlighet för sådana elever att få flytt
ningsbidrag vid flyttning till utbildningsorten biträder jag. Beträffande 
flyttningsbidragen vill jag dock peka på de svårigheter som föreligger 

att på ett tidigt stadium - ofta kanske flera månader innan utbildningen 
avslutas - bedöma om stadigvarande arbete kan anskaffas på utbild
ningsorten. Med hänsyn till angelägenheten av att den enskilde inte upp
fattar stödet vid flyttning som en utfästelse om framtida anställning på 

utbildningsorten, något som senare kan visa sig omöjligt att förverkli
ga, är återhållsamhet befogad vid prövningen av ansökningar om flytt
ningsbidrag. 

Enligt gällande regler skall utbildningsbidragen bestämmas under hiin
synstagande till familjemedlems inkomst. Det innebär bl. a. att barns 

inkomster kan medföra att föräldrarnas utbildningsbidrag reduceras. 
Barn är emellertid normalt inte försörjningspliktiga mot föräldrar. Jag 
förordar därför att bestämmelserna i denna del slopas. Däremot är jag 
inte beredd att föreslå någon ändring beträffande prövningen av utbild
ningsbidrag gentemot makes inkomst. Detta ställningstagande innebär 
också att jag i likhet med flertalet remissinstanser avstyrker att ett sti
mulansbidrag införs för person som tidigare har saknat förviirvsarbete. 
I fråga om inverkan på utbildningsbidraget av egen inkomst under ut
bildningstiden biträder jag utredningens förslag med det förtydligandet 
att med inkomst skall avses inkomst såväl av tjänst som av kapital eller 

rörelse. 
Vad utredningen har föreslagit i fråga om sjukpenning och ersiittning 

från arbetslöshetskassa i samband med arbetsmarknadsutbildning bör 
enligt min mening f. n. inte föranleda någon åtgärd. Frågan om sjuk
penning vid arbetsvård har behandlats av en av chefen för socialde
partementet tillkallad utredning. I avvaktan på att ställning kan tas till 
dess förslag bör nuvarande bestämmelser bibehållas. För förslaget att 
kassastöd inte skall utgå vid arbetsmarknadsutbildning kan administrati
va skäl åberopas, men andra motiv talar enligt min mening för att den 
nuvarande kombinationsmöjligheten tills vidare bibehålls, eftersom det 

är angeläget att den som är arbetslös inte avstår från att bättra på sin 

utbildning i sådana fall då kassaersättningen överstiger vad som kan er" 
hållas i utbildningsbidrag. Frågan bör övervägas vid den utredning om 

arbetsmarknadsutbildningen som jag har berört i det föregående. 
Någon ändring av nuvarande bestämmelser i fråga om rätt till ut

bildningsbidrag för studiemedelsberättigad utbildning anser jag mig inte 
kunna tillstyrka. Efter samråd med chefen för utbildningsdepartemen-
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tet förordar jag att möjligheten att få lån och bidrag enligt studiehj1ilps
reglementet samtidigt med utbildningsbidrag slopas. 

Enligt 25 § arbetsmarknadskungörelsen utgår utbildningsbidrag un
der ledighet vid bl. a. sjukdom eller annan angefägcnhet av vikt i sam
manlagt högst 25 eller i vissa fall 35 dagar per år. Med hänsyn till vad 
som gäller inom det reguljära utbildningsväsendet finner jag inte an
ledning att förorda någon ändring av denna bestämmelse. 

Utbildningsbidraget får enligt gällande bestämmelser inte överstiga 
genomsnittlig lön i utbildningsyrket på utbildningsorten. Det är förenat 
med stora svårigheter att fastställa denna lön. Med hänsyn härtill finner 
jag utredningens förslag om maximering av utbildningsbidraget till visst 
belopp välbetänkt och förordar i likhet med utredningen att summan 
av grundbidrag, hyresbidrag på hemorten och barntillägg inte får över
stiga 1 700 kr. per månad. Det bör ankomma på Kungl. Maj:t att justera 

beloppet. 
Utredningen har i fråga om beskattning av utbildningsbidragen inte 

lagt fram något förslag utan endast uttalat att frågan bör behandlas först 
efter det att sjukpenningutredningen har lämnat sitt förslag till lösning 
av motsvarande spörsmål beträffande sjukpenningförmånerna. Jag an
ser för min del en snar lösning av frågan angelägen. Underlag saknas 
emellertid f. n. för ett ställningstagande till den. Jag ämnar föranstalta 
om att frågan utreds skyndsamt med sikte på att förslag i ämnet kan 

' föreläggas 1973 års riksdag. 
De av mig förordade ändringarna av bidragsgrunderna beräknas med

föra en utgiftsökning om ca 16 milj. kr., varav ca 7 milj. kr. faller på 
förbättringarna av grundbidragen och ca 6 milj. kr. avser höjningen 

av barntillägget. 
Vad härefter angår arbetsmarknadsutbildningen i övrigt har arbets

marknadsstyrelsen föreslagit att ett bidrag med 4 kr. per elev och när
varotimme skall införas vid företagsutbildning. Bidrag i generella for
mer till företagsutbildning iir nu begränsat till lokaliseringsutbildning 
samt utbildning av äldre och handikappade. Det utbildningsstöd vilket 
som ett alternativ till lagerstöd nyligen har beslutats av riksdagen (FiU 

1971: 47, rskr 293) skall ses som en tillfällig insats i rådande konjunktur
läge. Nu gällande princip i fråga om kostnadsansvaret mellan företag och 

samhälle för arbetsmarknadsmässigt betingad utbildning bör enligt min 
mening inte rubbas. Med hänsyn härtill kan jag inte biträda styrelsens 
förslag. Som jag anförde i prop. 1971: 1 (bil. 13 s. 79) är det emellertid 

angeläget att tillgängliga utbildningsresurser i varje läge tas till vara. Det 
förekommer redan f. n. att arbetsmarknadsmyndigheterna hyr viss ut
bildningskapacitet hos företag, och företag kan enligt särskilda bestäm
melser köpa utbildningskapacitet vid centra för arbetsmarknadsutbild
ning. Den vidare frågan om företagsutbildningens framtida roll bör hän
skjutas till den planerade utredningen om arbetsmarknadsutbildningen. I 
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det sammanhanget bör också frågan om bristyrkcsutbildningen övervägas. 

Jag lir därför inte beredd att tillstyrka arbetsmarknadsstyrelsens förslag 

till slirskilt stimulansbidrag vid bristyrkesutbildning. I fråga om den nu 

bedrivna försöksvcrksamheten bör det som hittills ankomma på Kungl. 
Maj:t att utfärda bestämmelser med hänsyn till den fortlöpande utveck

lingen på arbetsmarknaden. Någon allmän vidgning av försöksverksam
heten med bristyrkesutbildning bör inte ske nu. 

Med hänsyn till bl. a. avgrlinsningen mot den halvskyddade syssel
sättningen och de förslag till förbättring av stödet till denna som jag för

ordar i det följande är jag inte beredd att tillstyrka arbetsmarknads

styr~lsens förslag till förlängning av tiden för bidrag till företag som 

utbildar personer med svårare handikapp. Inte heller kan jag förorda 

vad styrelsen - med hänvisning till den nya lagstiftningen rörande ökad 

anställningstrygghet för äldre arbetstagare - har föreslagit i fråga om 

åldersgränsen för bidrag till yrkesutbildning av äldre arbetskraft i före

tag. Jag vill framhålla att de nya bestämmelserna rörande äldre arbets

kraft inte innebär att en allmän gräns vid 45 år har införts. 

Den barntillsyn inom arbetsmarknadsutbildningens ram som har be

drivits försöksvis i Örebro fr. o. m. budgetåret 1965/ 66 har enligt vad 

arbetsmarknadsstyrelsen redovisar gett goda erfarenheter. Under åbero

pande härav vill styrelsen vidga försöksverksamheten till att omfatta 
samtliga länsarbetsnämnder och totalt högst 100 barntillsynsplatser. 

I likhet med arbetsmarknadsstyrelsen anser jag att ordnad barntill
syn är en viktig förutsättning för att de som har vårdnad om minder

åriga barn skall kunna ta till vara de möjligheter arbetsmarknadsutbild

ningen erbjuder. I princip ankommer det på de kommunala myndighe

terna att svara för att barntillsynen ordnas. Särskilda förhållanden kan 

dock motivera att barntillsyn genom arbetsmarknadsverkets försorg an
ordnas vid arbetsmarknadsutbildning som är förlagd till kurscentra dit 
även andra stuidesociala anordningar är koncentrerade. Möjlighet bör 
därför öppnas att vidga försöksverksamheten till att omfatta centra för 
arbetsmarknadsutbildning i hela landet. 

I fråga om undervisning för invandrare i svenska inom arbetsmark
nadsutbildningens ram hemställer arbetsmarknadsstyrelsen och skolöver

styrelsen att undervisningen i särskilda fall skall få vidgas utöver nu 

gällande högsta timantal. Jag vill erinra om att den svenskundervisning 

som meddelas inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen sker med 

stöd av utbildningsbidrag till skillnad från den övriga undervisning i 

svenska för invandrare som lämnas av studieförbunden. Jag är inte be

redd att förorda en höjning av nu medgivet högsta antal timmar inom 

arbetsmarknadsutbildningen som får disponeras för svenskundervisning. 

I detta sammanhang får jag anmäla att Svenska kommunförbundet 

i en särskild framställning har hemställt att arbetsmarknadsmyndighe

terna - som f. n. inte ersätter skolkommun för arbetsmarknadsutbildning 
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inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen - skall betala erslittning 
motsvarande den interkommunala skolerslittningcn för de elever inom 
den kommunala utbildningen vilka får utbildningsbidrag fråri arbets
marknadsmyndighet. Kostnaderna för sådan arbetsmarknadsmlissigt mo
tiverad vuxenutbildning vid kommunal yrkesskola, fackskola eller gym
nasium bör enligt förbundets mening inte bäras av kommunerna, efter
som arbetsmarknadspolitiska åtgärder principiellt inte utgör kommunal 
angelägenhet. 

Arbetsmarknadsstyrelsen tar i yttrande över framställningen inte ställ

ning i frågan men stryker under att ett bibehållande av nuvarande 
ordning inte får leda till svårigheter beträffande arbctsmarknadsvcrkets 
möjligheter att placera elever i gymnasieskola eller vuxenutbildning in

om arbetsmarknadsutbildningens ram. I fråga om skolmåltiderna, som 
också har berörts i kommunförbundets framställning, framhåller sty
relsen att utbildningsbidraget avser att täcka kostnaderna för lunch. 

Skolöverstyrelsen noterar i sitt yttrande att ca 4 100 av sammanlagt 
ca 220 000 elever i gymnasieskolan hade utbildningsbidrag i september 
1971. Ett bifall till framställningen skulle därför innebära att ca 9 
milj. kr. av kostnaderna för gymnasieskolan fördes över från kommu
nerna till staten. Eftersom statens bidrag enbart till driften av gymnasie
skolorna budgetåret 1971172 uppgår till ,över 1 100 milj. kr., berör 
framställningen endast en mycket liten del av hela det problemkomplex 
som fördelningen av skolkostnaderna mellan stat och kommun utgör. 
Med hänsyn till att ledig kapacitet utnyttjas och att det numera måste 
anses vedertaget att kommunerna skall främja utbildning även av vuxna 
anser överstyrelsen att det knappast finns anledning för staten att be
tala en särskild avgift för de elever som får utbildning av arbetsmark

nadsskäl. 
Jag vill i likhet med skolöverstyrelsen betona ,.---- vilket också kommun

förbundet har framhållit - att framställningen avser arbetsmarknads
myndigheternas ianspråktagande av ledig utbildningskapacitct i det kom
munala skolväsendet. l normala fall torde kommunerna inte drabbas 
av särskilda kostnader härför vilka kan hänföras till eleverna i arbets

marknadsutbildning. Någon snäv gräns mellan den av kommunerna an
ordnade utbildningen, för vilken statsbidrag utgår enligt särskilda be
stämmelser, och arbetsmarknadsutbildningen är inte möjlig att dra. Rät

ten till utbildningsbidrag är i första hand en fråga om att trygga ele
vernas försörjning under utbildningstiden och skiljer inte utbildningen 
som sådan från den kommunala vuxenutbildningen i övrigt. Det bör 
också beaktas att den utbyggnad av gymnasieskolan som har skett 
under senare år numera i helt annan utsträckning än tidigare gör det 

möjligt för invånarna i en kommun att få yrkesutbildning vid kommu
nens egna skolor. Detta ansvar i fråga om yrkesutbildningen för kom
munens invånare bör inte inskränkas för dem som har möjlighet att ge-
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nom utbildningsbidrag få sin försörjning tryggad under utbildningstidcn. 

Av dessa skäl anser jag att kommunförbundets framställning inte bör 
fi..iranleda någon åtgärd. 

Under innevarande budgetår kan arbetsmarknadsutbildningen beräk

nas komma att omfatta totalt ca 115 000 personer. Arbetsmarknads
styrelsen beräknar behovet av resurser för arbetsmarknadsutbildning 

för budgetåret 1972/73 med utgångspunkt i 120 000 berörda elever. 

Det innebär, med den fördelning på kursområden och utbildningstid som 

har redovisats i det föregående, ca 93 000 påbörjade utbildningar och 

ca 2 200 000 elevveckor. För min del räknar jag med att en konjunktur

uppgång under nästa budgetår kommer att öka efterfrågan på välutbil

dad arbetskraft. Detta skärper kraven både på omskolning av icke yr

kesutbildade och på utbildning av nya grupper arbetstagare som går ut 

på arbetsmarknaden. Med hänsyn hi"irtill förordar jag att den av styrel

sen upprättade planen läggs till grund för verksamhetens inriktning 

under budgetåret 1972/73. Det innebiir en fortsatt betydande expan

sion av i första hand skolöverstyrelsens särskilt anordnade kurser. Även 

andelen elever i företagsutbildning fortsätter att öka enligt planen. An

talet elever i det ordinarie utbildningsväsendet samt i korrespondens

undervisning m. n1. kan beräknas bli lägre än vad som var fallet under 

budgetåret 1970/71. 
Inberäknat kostnaderna för de reformer jag har förordat i det före

gående beräknar jag arbetsmarknadsstyrelsens och skolöverstyrelsens ut

gifter för arbetsmarknadsutbildningen till sammanlagt 688,5 ( + 114) 
milj. kr. 

Flyttningsbidrag. I likhet med arbetsmarknadsstyrelsen räknar jag 

med att antalet utbetalade flyttningsbidrag under nästa budgetår kom

mer att vara i stort sett oförändrat i förhållande till innevarande budget
~tr. 

De av arbetsmarknadsstyrelsen föreslagna höjningarna av starthjälp 
och utrustningsbidrag kan jag inte bitrlida. Jag avstyrker vidare liksom 

föregående år en utvidgning av möjligheterna att bevilja flyttningsbi
drag till nyutbildade. Likaså ställer jag mig avvisande till förslaget om 

ersättning för inkomstbortfall till den som har sagts upp från ett arbete 

och tar ledigt för att söka nytt. 

Jag beräknar medelsbehovet för delprogrammet till 675 (+2,5) 
milj. kr. 

För inlösen av egnahem m. m. har under en följd av år anvisats stör

re belopp än som har visat sig behövligt. Som arbetsmarknadsstyrel

sen påpekar kan verksamheten utökas betydligt även om medlen för 

ändamålet räknas ner till 2 (-1) milj. kr. Jag förordar därför att detta 

belopp läggs till grund för anslagsberäkningen, Därtill kommer försälj

ningsinkomster på uppskattningsvis 1,2 milj. kr. 

Bostäder för flyttande arbetskraft. Kostnaderna för förläggningarna 
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bör normalt täckas av hyror. Enligt min uppfattning bör förläggnings

platserna dock kunna subventioneras om det föreligger sLirskilda skäl 

för detta. Betydande förluster uppstår exempelvis på förläggningar i 

anslutning till beredskapsarbeten och omskolningscentra, där hyrorna 

är reglerade av kollektivavtal resp. gällande bestämmelser om utbild

ningsbidrag. Den som anvisas ett beredskapsarbete limgt från sin hem

ort måste kunna erbjudas förläggning till ett pris som han kan betala, 

även om detta skulle medföra förlust för staten. Likaså bör utbildnings

eleverna kunna inkvarteras för en avgift som motsvarar vad de får i hy

resbidrag från arbetsmarknadsverket. 

I fråga om medelsbehovet för delprogrammet har jag intet vLisentligt 

att erinra mot arbetsmarknadsstyrelsens beräkning. Som jag har anfört 

tidigare bör anslaget emellertid beräknas så att det täcker såväl drift

som kapitalkostnader (inkl. slutavskrivningar på avyttrade byggnader) 

med avdrag för inkomster. I enlighet h~irmed beräknar jag 24,4 (+21,4) 

milj. kr. för ändamålet. 
Det sammanlagda medelsbehovet under budgetåret 1972173 för de 

i programmet Yrkesmässig och geografisk rörlighet ingående delpro

grammen kan således beräknas till 782 435 000 kr. Härtill kommer 

programmets andel av arbetsmarknadsverkets administrationskostnader 

(se s. 65). 

Med hänvisning till sammanställningen i det föregående (s. 66) hem

ställer jag att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

1) godkänna de ändringar av grunderna för utbildningsbidrag 

som jag har förordat, att tillämpas fr. o. m. den l juli 1972, 

2) till A rbetsmarknadsscrvice för budgetåret 1972/7 3 anvisa ett 

förslagsanslag av 1 033 000 000 kr. 

B 2. Sysselsättningsskapande åtgärder för arbetslösa 

1970/7 I Utgift 1370 713 000 

I 97 I .172 Anslag 

1972/73 Förslag 

1356 544000 

357 000 000 

Reservation 175 052 809 

1 Beloppen avser motsvarande anslag eller delar av anslag enligt riksstaten 
för ifrågavarande budgetår (se tablå s. 36). 

Från anslaget skall bestridas utgifterna för programmet Sysselsätt

ningsskapande åtgiirder för arbetslösa utom delprogrammet Stöd till 

lageruppbyggnad. 
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1970/71 1 

Utfall 
1971/721 

Beräknat 

113 

Ändring 1972/73 

Basförslag AMS Departe-
mentschefen 

Delprogram: 
Allmänna beredskaps
arbeten 
Industribeställningar 
Dctaljplaneringsbidrag 
Gemensamma 
kostnader 

350 223 000 335 025 000 + 33 887 000 + 64 975 000 -5 825 000 
5 280 000 5 000 000 -i- 500 000 + 25 000 000 + 5 000 000 
6 858 000 8 000 000 + 2 000 000 

8 352 000 8 519 000 + 988 000 -:- 3 381 000 + 1 281 000 

Summa 370 713 000 356 544 000 -i-35 375 000 +95 356 000 + 456 000 

1 Överslagsvis omräkning till program. 

Delprogrammet Allmänna beredskapsarbeten omfattar statliga bered

skapsarbeten i den mån de inte är särskilt avsedda för svårplacerad ar

betskraft samt statsbidrag till motsvarande kommunala och enskilda 

arbeten. Bestämmelser om beredskapsarbeten återfinns i arbetsmark

nadskungörelsen 0966: 368, omtryckt 1968: 246, ändrad senast 1971: 

448). Under detta delprogram - liksom under delprogrammet Särskilda 
beredskapsarbeten, vilket redovisas under anslaget Särskilda åtgärder för 

arbetsanpassning - uppkommer ränte- och avskrivningskostnader för 

kapital som har investerats i maskiner m. m. (ses. 33). 

Under de båda övriga delprogrammen faller kostnader för statliga 

och kommunala industribeställningar som läggs ut eller tidigareläggs 
av sysselsättningsskäl samt kostnader för detaljplanering av allmänna 

arbeten i syfte att öka beredskapen mot arbetslöshet. 

A rbetsmarknadsstyrelsen 

A 11 m ä n n a b e r e d s k a p s a r b e t e n. Antalet dagsverken un
der budgetåren 1967/68-1970/71 framgår av följande sammanställning. 

Dagn•erke11 vid allmä1111a beredskapsarbeten (tusental) 

Budgt:tär Vägar Skogs- Hus bygg- Vatten- Övriga Summa 
vårds- nads- och av- arbeten 
arbeten arbeten lopps-

arbeten 

1967/68 741 349 223 286 155 1 754 
1968/69 676 467 229 198 83 I 653 
1969/70 477 301 158 145 47 I 128 
1970/71 417 315 184 160 65 I 141 

Utgifterna uppgick budgetåret 1970171 till 350,2 milj.kr., motsva-

rande 1 141 354 dagsverken med en genomsnittlig bidragskostnad av ca 

300 kr. 
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Andelen statliga beredskapsarbeten har på grund av den försämrade 
arbetsmarknadssituationen ökat, vilket medfört en högre kostnad per 
sysselsättningsdag. En begränsning av vägbyggnadsverksamheten har å 
andra sidan haft till följd en minskning av medelkostnaden per syssel
sättningsdag. Den gynnsamma vintern har medgivit hög verksamhet i 
skogsvård och liknande arbeten med låg dagsverkskostnad. Under bud
getåret 1970171 har det emellertid visat sig allt svårare att finna lämpliga 
arbeten med låg dagsverkskostnad eller statsbidragsandel, varför högre 
kostnader är att vänta i fortsättningen. Fortsatta ansträngningar kommer 

dock att göras för att inrikta arbetena på billiga men ändå angelägna 
objekt. 

De för budgetåret J 971172 tilldelade medlen väntas med en beräknad 
bidragskostnad per sysselsättningsdag av 310 kr. motsvara 1080000 
dagsverken. På grund av det snabbt försämrade arbetsmarknadsläget 
förslår denna dagsverksvolym inte, varför ytterligare medel begärs på 
tilläggsstat. 

Behovet av beredskapsarbeten på längre sikt beror på konjunktur
och strukturutvecklingen och dess konsekvenser på arbetsmarknaden. 
Därför förutsätter styrelsen att det liksom hittills skall vara möjligt att 
återkomma till härmed förenade anslagsfrågor när läget bättre .kan över

blickas. 
Verksamheten vid arbetsmarknadsstyrelsens maskinverkstad och för

råd i Gnesta påverkar kostnaderna för delprogrammen Allmänna resp. 
Särskilda beredskapsarbeten. Denna verksamhet utgör en servicefunktion, 

som skall möta behovet av arbets- och verkstadsmaskiner samt trans
portfordon vid beredskapsarbetena. Under budgetåret 1970171 har kost
naderna för reparationer ökat, medan inkomstutfallet motsvarar beräk
ningarna. Kostnaderna för maskin utnyttjandet debiteras resp. arbeten· 
som hyror. Hyrorna redovisas som kostnader under delprogrammen 
Allmänna beredskapsarbeten _och Särskilda beredskapsarbeten samt som 
intäkt för verksamheten i Gnesta, vilken har anknutits till delprogram

met Allmänna beredskapsarbeten. 
Medelsbehovet för delprogrammet under budgetåret 1972173 be

räknas till 400 milj. kr., vilket motsvarar en sysselsättningsvolym av 

1,2 milj. dagsverken. 
Industribest ä 11 ni n g ar. För budgetåret 1970171 anvisades 

sammanlagt 10 milj. kr. för ändamålet. De totala utgifterna under 
nämnda budgetår uppgick till 5,3 milj. kr., vilket möjliggjorde närmare 

15 000 sysselsättningsdagar. 
För budgetåret 1971172 har på riksstaten tagits upp 5 milj. kr. Med 

anledning av det ändrade arbetsmarknadsläget har Kungl. Maj:t däref

ter medgivit att upp till 20 milj. kr. får användas för statsbidrag till 
kommunala industribeställningar med högst 20 % av inköpssummen. 

Utläggande av stödbcställningar har hittills inte haft någon större om-
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fattning. Detta arbetsmarknadspolitiska medel måsle dock i ökad ut
sträckning tas i anspråk som alternativ till andra åtgärder. Antalet in
dustrinedläggelser kan väntas öka på grund av fortsatt strukturrationali
sering och bristande lönsamhet hos företag. Statliga och kommunala be
ställningar kan då ge personal och arbetsförmedling behövligt rådrum. 
Medelsbehovet måste därför beräknas öka i forts1ittningen. För 197'2/73 
föreslås au 30 milj. kr. tas upp för ändamålet. 

Det a 1 j planerings bidrag. Under budgetåret 1970/71 pro
jekterades kommunala arbeten med projekterings- och anläggningskost
nader på 13 resp. 220 milj. kr. Projekteringen beräknas ha medfört en 
beredskap mot arbetslöshet med ca 500 000 syssclsättningsdagar. 

På det skogliga området har inventering m. m. av skogsvårdsarbeten 

och projektering av skogsvägar utförts, vilket motsvarar en beredskap 
mot arbetslöshet med ca 600 000 sysselsättningsdagar. 

Statens utgifter för verksamheten uppgick under budgetåret till 6,9 

milj.kr. 
Styrelsen anser att planeringsberedskapen bör ökas så att 1,2 milj. 

dagsverken kan förberedas under varje budgetår. Medelsbchovet härför 
beräknas till 10 milj. kr. 

Departementschef en 

Allmänna beredskapsarbeten. Man skiljer som tidigare har nämnts 
mellan allmänna och särskilda beredskapsarbeten. De förra, som är 
avsedda för arbetslösa i allmänhet och hänförs till programmet Sysselsätt
ningsskapande åtgärder för arbetslösa, skall bekostas från förevarande 
anslag. De särskilda beredskapsarbetena syftar till rehabilitering av ar
betskraft som genom handikapp eller av andra skäl är särskilt svårpla
cerad på arbetsmarknaden. Medelsbehovet för sådana arbeten behand
lar jag i det följande under programmet Särskilda åtgärder för arbetsan
passning. Jag anser mig dock böra ?är behandla utvecklingen av samt
liga beredskapsarbeten i ett sammanhang. 

De allmänna beredskapsarbetena har under senare år varierat i om
fattning mellan omkring 1,1 och 1,8 milj. dagsverken per år beroende 
på konjunktur- och strukturförändringarna i näringslivet. De särskilda , 
beredskapsarbetena utökades kraftigt under början och mitten av 1960-
talet och har sedan år 1967 omfattat över 2 milj. dagsverken per år. An
talet dagsverken samt kostnaderna vid beredskapsarbeten under bud
getåren 1968/69, 1969/70 och 1970171 framgår av följande samman- . 

ställning. 
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Omfattningen av allmänna och särskilda beredskapsarbeten 

1968/69 1969/70 1970/71 

allmänna särskilda allmänna särskilda allmänna särskilda 

Antal dagsverken, 
tusental J 653 2 344 1 128 1 990 1107 
Därav av anvisade 
arbetslösa I 088 1 897 716 1 484 687 
Total kostnad\ 
milj. kr. 616 497 440 488 438 
Statens kostnad\ 
milj. kr. 464 303 311 287 299 
Kostnad per dags-
verke', kr. 373 212 390 245 395 
Statens kostnad per 
dagsverke', kr. 281 129 275 144 269 

~ Exkl. lönekostnadspålägg och sociala kostnader. 

Statens kostnad per dagsverke är som framgår av tabellen betydligt 

större för allmänna beredskapsarbeten än för särskilda arbeten. Detta 

beror delvis på arbetenas olika inriktning och delvis på att de allmänna 

arbetena i större utsträckning är av sådant slag att de helt bekostas av 

staten. 
Andelen vägarbeten, som har hög dagsverkskostnad, har minskat 

väsentligt på senare år. De allmänna beredskapsarbetenas fördelning på 

olika slag av objekt och byggherrar framgår av följande sammanställ

ning. 

Dagsverken och kostnader vid olika slag av allmänna beredskapsarbeten 1970/71 

2 271 

1 725 

525 

307 

231 

. 135 

Arbetsobjekt Antal Nedlagda kostnader' Dagsverkskostnader' 
dagsverken, (milj. kr.) (kr.) 
tusental 

Totalt AMS' andel Totalt 

Vägar 420 182 171 432 
Vatten och avlopp 132 66 26 496 
Hus byggnad 175 107 41 609 
Skogsvård 315 47 36 150 
övriga arbeten 65 37 24 570 

Summa 1107 438 299 395 

Därav: 
Statliga arbeten 753 238 217 316 
Kommunala arbeten 329 189 75 574 
Enskilda arbeten 25 11 7 432 

1 Exkl. lönekostnadspålägg och sociala kostnader. 

I det konjunkturläge som rådde under större delen av budgetåren 

1969170 och 1970171 kunde de allmänna beredskapsarbetena över lag 

begränsas och koncentreras till norra delen av landet. Av det totala 

antalet dagsverken i allmänna beredskapsarbeten under budgetåret 

1970/71 utfördes inte mindre än 90 % i skogslänen och 75 % i de 

AMS' andel 

407 
195 
235 

. 114 
375 
269 

287 
228 
272 
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fyra nordligaste länen. Av de sysselsatta hade omkring 85 % fyllt 
45 år. 

Sedan konjunkturen under år 197 l successivt hade försämrats, an
visade riksdagen under hösten på tilläggsstat för innevarande budget
år 825 milj. kr. för allmänna och 75 milj. kr. för särskilda beredskapsar
beten. Vidare höjdes statsbidragsandelen för arbeten i kommunal regi 
tillfälligt från 33 % till högst 75 % . Dessa åtgärder beräknas med nu
varande planering medföra att antalet dagsverken i allmänna och sär
skilda beredskapsarbeten under budgetåret blir uppemot 6 milj. Arbe
tena inriktas såvitt möjligt på sådant sätt att de kan avbrytas snabbt om 

konjunkturläget skulle motivera det. De nyinsatta arbetena är i jämfö
relsevis stor utsträckning förlagda till storstadsområdena, vilkas byggar
betsmarknad har drabbats i särskilt hög grad av nedgången i efterfrå
gan på arbetskraft. Andelen vägarbeten har ökat. I arbetena sysselsätts 
vidare en större andel yngre arbetslösa än tidigare. Följande samman
ställning visar utvecklingen under de två senaste åren. 

Antalet anvisade arbetslösa vid beredskapsarbeten och deras d/dersförde/ning vid mitten av vissa mdnader 

Allmänna Särskilda 

Månad Antal därav, procent Antal 
anvisade 
arbets
lösa 

därav, procent 
anvisade 
arbets- 45 år 24 år 45 år 24 år 
lösa och och och och 

äldre yngre äldre yngre 

1970: 
febr. 2 5001 84 
maj 1 9001 82 
aug. 1100 82 
nov. 1 200 86 

1971: 
febr. 1 800 86 
maj 2 500 84 
aug. 1 500 74 
nov. 4 500 55 

1 Dessa siffror är ungefärliga. 

3 
3 
3 
2 

1 
3 
5 

23 

9 0001 

8 9001 

8100 
8 700 

11 500 
10 300 
9 200 

14 700 

75 
68 
73 
73 

71 
67 
70 
65 

Som arbetsmarknadsstyrelsen anför kan behovet av beredskapsarbe
ten under kommande budgetår inte bedömas med någon större säker
het. Mot bakgrunden av den konjunkturutveckling som nu kan förut
ses förordar jag att medel tas upp som möjliggör samma antal dagsverken 
i allmänna resp. särskilda beredskapsarbeten under budgetåret 1972/73 

som utfördes under budgetåret 1970/71. Arbetena bör i stor utsträck
ning kunna inriktas på objekt med låg dagsverkskostnad. Jag beräknar 
medelsbehovet under förevarande delprogram till 329 (-6) milj. kr. TiII 
anslagsberäkningen för särskilda beredskapsarbeten återkommer jag som 
förut har nämnts under punkten S1irskilda åtglirdcr för arbetsanpassning. 

4 
7 
4 
5 

6 
8 
6 

10 
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Vid budgetårets slut bör arbetsmarknadsstyrelsen redovisa hur stort be
lopp som har förbrukats för väg- och gatuarbeten. Detta belopp bör räk
nas av mot automobilskattemedlen. Uppskattningsvis kan beloppet an
ges till 175 milj. kr. 

lndustrihestiillningar. Inom ramen för detta delprogram får arbcts
marknadsstyrelsen lägga ut beställningar hos företag som har varslat 
om nedläggning eller större driftinskränkning om de anställda inte kan 

beredas sysselsättning på annat sätt. 
Under innevarande budgetår - liksom under lågkonjunkturen åren 

1967-1968 - har styrelsen i särskild ordning fått möjlighet att i sam
råd med andra statliga verk tidigarelägga beställningar hos industrin och 
att ge statsbidrag till kommunala industribeställningar. 

Industribeställningar har visat sig vara ett verksamt medel för att 
temporärt hålla sysselsättningen uppe i företag som hotas av drift
inskränkning eller nedläggning. Jag räknar med att sådana åtgärder be
höver vidtas också under nästa budgetår. Jag beräknar rnedelsbehovet för 
ändamålet under nästa budgetår till 10 (+5) milj. kr. 

Den ram inom vilken arbetsmarknadsstyrelsen får besluta om detalj

planeringsbidrag bör för nästa budgetår bestämmas till 8 milj. kr. Jag 
bediknar medelsbehovet för detta ändamål till oförändrat 8 milj. kr. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen i det föregående 
beräknar jag det sammanlagda medelsbehovet under anslaget för budget
året 1972173 till 357 milj. kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Sysselsättningsskapande åtgärder för arbetslösa för budget
året 197217 3 anvisa ett reservationsanslag av 357 000 000 kr .. 
varav förslagsvis 175 000 000 kr. att avräknas mot automo
bilskattemedlen. 

B 3. Stöd till lageruppbyggnad 

Nytt anslag (förslag) 50 000 000 

Riksdagen har (FiU 1971: 47, rskr 293) godkänt det förslag till stat
ligt stöd för lageruppbyggnad vid bl. a. industriföretag med sysselsätt

ningssvårigheter som lades fram i prop. 1971: 140 (bil. 9 p. 4). Stödet är 
avsett att vara tillfälligt. Den del av utgifterna för stödet som uppstår 
under innevarande budgetår bestrids från reservationsanslaget Allmänna 
beredskapsarbeten m. m. Huvuddelen av utgifterna beräknas emellertid 
falla på niista budgetår. Utgifternas storlek blir beroende av i vilken om

fattning en lageruppbyggnad hos företagen kommer till stånd, vilket i sin .
tur hänger samman med hur efterfrågan på industriprodukter utvecklas 
under det närmaste året. Det är dtirför inte möjligt att mera exakt för-
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utse medelsbehovet för nästa budgetår. Jag förordar att för ändamålet 

tas upp 50 milj. kr. Medlen bör bestridas från ett särskilt förslagsanslag. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Stöd till lageruppbyggnad för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett förslagsanslag av 50 000 000 kr. 

B 4. Särskilda åtgärder för arbetsanpassning 

1970/71 Utgift 1593 848 000 

1971/72 Anslag 1677744000 

1972/73 Förslag 790 000 000 

Reservation 115 099 149 

1 Beloppen avser motsvarande anslag eller delar av anslag enligt riksstaten 
för ifrågavarande budgetår (se tablå s. 36). 

Från anslaget skall bestridas utgifterna för programmen Rehabilite

rings- och stödåtgärder för svårplacerade och Sysselsättningsskapande 

åtgärder för svårplacerade. 

1970/71 1 

Utfall 
1971/721 

Beräknat 
Ändring 1972/73 

Basförslag AMS Departe-

Rehabiliterings- och 
stödåtgärder för 
svårplacerade 
Delprogram: 
Arbetsprövning 
Arbetsträning 
Utbildning av svår
placerade 
Gemensamma kostnader 

Sysselsättningsskapande 
åtgärder för svårplacerade 
Delprogram: 
Arbetshjälpmedel 
Näringshjälp 
Särskilda beredskaps
arbeten 
Arkivarbete 
Halvskyddad syssel
sättning 
Skyddad sysselsättning 
Hemarbete 
Gemensamma kostnader 

4 933 000 
14 801 000 

21 591 000 
1673000 

43 298 000 

5 700 000 
17 100 000 

mentschefen 

12 500 000 + 3 000 000 
- + 43 500 000 + 10 000 000 

23 900 ooo + 1 ooo ooo + 18 100 000 2 + 8 500 ooo 
1727000 + 200 000 -i- 373 000 + 240 000 

48 427 000 + 1 200 000 + 74 473 000 + 21 740 000 

15 466 000 17 100 000 
8 965 000 10 445 000 

- + 34 400 000 + 9 000 000 
- + 9 555 000 + 5000000 

285 978 000 327 025 000 + 32 728 000 + 62r975 000 + 25 756 000 
157 952 000 164 000 000 +28 900 000 + 46.000 000 + 29 000 000 

6 797 000 
62 493 000 

I 875 000 
Il 024f000 

25 000 000 
72 300 000 

2 400 000 
11 047(000 + 

- + 17 250 000 
- + 45 700 000 + 20 000 000 
- + 100000 

l 357 000 + 5 653 000 + 1 760 000 

550 550 000 629 317~000 + 62!985 000 + 221 633 000 + 90 516 000 

Summa 593 848 000 677 744 000 + 64 185 000 + 296 106 000 + 112 256 000 

1 Överslagsvis översättning till program. 
• Skolöverstyrelsens kostnader har beräknats till 27 000 000 kr. och arbetsrnarknadsstyrclsens 

till 15 000 000 kr. 
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Programmet Rehabiliterings- och stödåtgärder 
för svårplacerade 

Programmet består av delprogrammen Arbetsprövning, Arbetsträning 
och Utbildning av svårpiacerade. 

Arbetsprövning syftar till att genom praktiska arbetsprov under yrkes

mässiga former och med hjälp av medicinsk, psykologisk och social 
utredning kartlägga den handikappades intressen, anlagsinriktning, fy

siska och psykiska arbetsförmåga samt arbetsmotivation m. m. 

Arbetsträning skall ge en systematisk uppträning av den handikappa
des fysiska och psykiska arbetskapacitet. 

Till landstingskommun, kommun, förening eller stiftelse, som anord
nar arbetsprövningsavdelning eller verkstad för arbetsträning, utgår dels 
bidrag för anordnande av lokaler och anskaffning av första uppsätt
ningen maskiner eller likvärdig utrustning, dels bidrag till driften av så

dan avdelning eller verkstad samt för klientersättningar, lokalhyror och 
andra driftkostnader. 

Utbildning av svårplacerade, vilken sker vid av skolöverstyrelsen an
ordnade anpassningskurser, kan föregå såväl yrkesutbildning och andra 
arbetsvårdsåtgärdcr som arbetsplacering. Undervisningen syftar till att 

underlätta för kursdeltagarna att självständigt klara sig i både arbete 
och på fritid. I anpassningsundervisningen ingår bl. a. social träning, 
teoretisk och praktisk yrkesträning och förberedande yrkesutbildning. 
Kurser anordnas f. n. för rörelsehindrade utvecklingsstörda, synskadade 

och hörselskadade. 
Bestämmelserna återfinns i arbetsmarknadskungörelsen (1966: 368, 

omtry<.:kt 1968: 246, ändrad senast 1971: 448) och kungörelsen (1966: 
3 70, ändrad senast 1971: 107) om statsbidrag till verkstäder inom ar
betsvården. Annan arbetsmarknadsutbildning för handikappade och svår
placerade än anpassningskurser redovisas under programmet Yrkesmäs
sig och geografisk rörlighet. 

Arbets1narknadsstyrelse11 

A r b e t s p rö v n i n g, a r b e t st r än i n g. Vid budgetårsskiftet 

1970/71 fanns ca 400 platser för arbetsprövning och 1 710 platser för 
arbctstr~ining. Enligt styrelsens bedömning föreligger omedelbart behov 

av minst 800 prövningsplatser och ca 3 400 platser för arbetsträning. 
För att den önskvärda kapaciteten skall kunna erhållas fordras att nya 
och förbättrade bidragsformer tillkommer som kan stimulera huvud

männen till en sådan utbyggnad. Bidraget till anordnande av lokaler för 

arbetsprövning eller arbetsträning bör därför höjas från 390 kr. till 
525 kr. per m2 och från 500 kr. till 675 kr. per m2 inom område 

där förhöjt bidrag kan utgå. 
Det kontinuerliga utvecklingsarbete som pågår inom arbetsprövnings

och arbetsträningsmetodikens område innebär på sikt att avdelningar-
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nas utrustning blir omodern. Statsbidrag bör därför utgå till sådan ut
rustning som är nödvändig på grund av utvecklad metodik, nya hjälp
medel eller med hänsyn till behovet att anpassa verksamheten till för
utsättningarna på arbetsmarknaden. Bidraget bör beräknas enligt sam
ma grunder som gäller vid första uppsättningen av maskiner eller ut

rustnir.g. Statsbidrag föreslås även till siirskilda anordningar, verktyg, 
arbetsredskap eller andra åtgärder som anskaffas eller vidtas vid arbets
prövnings- eller träningsavdelning i syfte att experimentellt utforma ar
betsanordningar som bättre anpassar arbetet till elevens psykiska och 

fysiska förutsättningar. 

Styrelsen föreslår att klientersättningarna, som utgår i form av ut

bildningsbidrag, får bestridus helt av statsmedel. 
Vid såväl arbetsprövnings- som arbetsträningsavdelning utgår bidrag 

till lokalhyra med hälften av hyreskostnaderna, dock med högst 18 kr. 
pa m~ och år sumt för högst 25 m~ eller, om lokalen är avsedd för 

särskilt utrymmeskrävande verksamhet, högst 40 m~ per arbetsplats. 
Eftersom den genomsnittliga hyran har stigit till nära 80 kr. per m~ 
och lir högre i nyuppförda fastigheter, bör bidraget till lokalhyra eller 

motsv<lrande omkostnader få utgå med hälften av hyreskostnaden, dock 
med högst 40 kr. per m~ för fastighet uppförd efter år 1964 och med 

högst 25 kr. per m~ för övriga fastigheter. 
För utbildning av föreståndare och arbetsledare vid institutioner för 

arbetsprövning och arbetsträning erfordras under budgetåret 1972/73 

I 00 000 kr. resp. 200 000 kr. 
Det totala medelsbchovet för bidrag till anordnande och drift av ar

betsprövnings- och arbetsträningsavdclningar kan med angivna förblitt
ringar h;;:räknas till 18,2 resp. 60,6 milj. kr. för budgetåret 1972,173. 

Ut bi Id ni n g av svår p 1 a c era de. Under budgetåret 1970 
/71 påbörjade 600 personer utbildning för svårplacerade vid av skol
överstyrelsen anordnade anpassningskurscr. Med hHnsyn till alt antalet 

personer som påbörjat sådan utbildning har ökat successivt under de 
nHrmast föregående budgetåren är det realistiskt att räkna med en ök
ning ocksa för närmast liggande budgetår. Detta stämmer väl överens 
med vad som har framkommit i länsarbetsnämndernas ramplanering för 

kursvcrksamheten. 
Enligt föreligg<mde beräkningar är det troligt att ca 2 000 personer 

kommer att påbörja anpassningsundervisning under budgetåret 1972/73. 
Antalet elevveckor i anpassningskurserna överstiger inte sällan det från 

början bestämda, eftersom eleverna ofta maste få en förlängning av 

kursen. 
Medclsbehovet för arbetsmarknadsstyrclsens verksamhet på detta om

råde beräknas till 15 milj. kr. och skolöverstyrelsens till 27 milj. kr., 

sammanlagt 42 milj. kr. Styrelsens förslag om ändrade bidragsbestäm
melser för personer som genomgår arbetsprövning, arbetsträning och 
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anpassningskurser har redovisats under programmet Yrkesmässig och 

geografisk rörlighet. 

Mcdelsbehovet för programmet Rehabiliterings- och stödåtgärder för 

svårplacerade beräknas för arbetsmarknadsstyrelsens verksamhet till 93,8 

milj. kr., vartill kommer 2, I milj. kr. i gemensamma administrationskost

nader. Medelsbehovet för skolöverstyrelsens del av kostnaderna för del

programmet Utbildning av sv:1rplacerade beräknas till 27 milj. kr. 

Programmet Sysselsättningsskapande åtgärder 

f ii r s v å r p I a c e r a d e. 

Programmet består av delprogrammen Arbetshjälpmedel åt handi

kappade, Näringshjälp, Särskilda beredskapsarbeten, Arkivarbeten, Halv

skyddad sysselsättning, Skyddad sysselsättning samt Hemarbete. 

Arbetshjälpmedel åt handikappade omfattar bidrag till arbetsbiträde, 

särskilda anordningar på arbetsplatsen samt bidrag och lån till motor

fordon för handikappade. 

Arbetsgivare som anställer äldre eller handikappad arbetssökande kan 

erhåll<t bidrag till arbetsbiträde eller sådana särskilda anordningar på 

arbetsplatsen som är nödvändiga för att den anställde skall kunna ut

föra arbetet. Om siirskilda skäl föreligger kan bidrag utgå även för 

person som har blivit handikappad under anställning. För att möjlig

göra för handikappad att förflytta sig mellan bostad och arbetsplats 

eller skola kan bidrag och lån beviljas för anskaffning av personbil 

eller motordriven invalidvagn. 

Näringshjälp i form av bidrag eller lån kan utgå till handikappad 

eller äldre m. fl. arbetssökande för att börja verksamhet som egen före

tagare eller i vissa fall för att fortsätta sådan verksamhet. Bidrag kan 

beviljas även för inköp av vissa mindre arbetsredskap eller verktyg som 

anställd handikappad behöver för att kunna fullgöra sina arbetsupp

gifter men som arbetsgivaren normalt inte tillhandahåller. 

S~irskilda beredskapsarbeten är avsedda för arbetskraft som är svår

placerad på arbetsmarknaden. De kan i likhet med de allmänna bered

skapsarbetena utföras i statlig, kommunal eller enskild regi. De skall 

liksom allmänna beredskapsarbeten bedrivas rationellt och med tilläm

pande av avtalsenliga löner. 

Arkivarbete anordnas för att bereda sysselsättning åt sådana arbets

lösa, som genom arbetsförmedlingen inte kan erhålla fämplig anställning 

i den öppna marknaden på gnmd av ålder, nedsatt arbetsförmåga eller 

andra s~irskilda förhållanden. Arkivarbetsplatser kan inrättas hos stat

liga och kommunala verk och myndigheter samt hos allmännyttiga 

institutioner. På vissa orter anordnas arkivarbete vid slirskilda kontors

arbetscentraler i arbetsmarknadsverkets regi. 

Statsbidrag till halvskyddad sysselsättning avser att stimulera företag 

samt kommunala eller Jandstingskommunala organ att bereda syssel-
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sättning åt personer med nedsatt arbetsförmåga som inte kan erhålla 
eller behålla anstiillning på den öppna marknaden. För att en arbets
givare skall kunna godkännas som huvudman för sådan verksamhet 
krävs bl. a. att arbetstagarna erhåller lön och övriga förmåner enligt 
gällande kollektivav1al eller motsvarande normer. 

Arbetstagare som på grund av handikapp inte kan fa eller behålla 
anställning på den öppna marknaden eller i halvskyddad sysselsättning 
kan också beredas arbete i verkstäder för skyddad sysselsättning. Till 
landstingskommun, kommun, förening eller stiftelse som anordnar verk

stad för skyddad sysselsättning utgår dels bidrag för anordnande av lokaler 
och anskaffning av första uppsättningen maskiner eller likvärdig ut
rustning, dels bidrag till driften av sådan verkstad samt för klicntersätt
ningar, lokalhyror och andra driftskostnader. 

Hemarbete kan beredas handikappade som av olika skäl inte kan 
bege sig till arbetsplats. Hemarbete administreras vanligen av en sär
skild hemarbetscentral knuten till verkstad för skyddad sysselsättning. 

Bestämmelser om sysselsättningsskapande åtgärder för svårplacerade 
finns i arbetsmarknadskungörelsen (1966: 368; omtryckt 1968: 246; änd
rad senast 1971: 448) och kungörelsen (1966: 370) om statsbidrag till 
verkstäder inom arbetsvården (ändrad senast 1971: 107). 

Arbetsmarknadsstyreisen 

A r b e t s h j ä 1 p m e d e 1 å t b and i k a p p ad e. Omfattningen 
av bidragen till arbetsbiträde har varit mycket ringa. Vid utgången av 
budgetåret 1970/71 fanns endast 72 platser. Styrelsen föreslår att bi
drag till arbetsbiträde skall kunna utgå även till egen företagare eller 

fri yrkesutövare som på grund av svår syn- eller hörselskada eller 
rörelsehinder är i behov av arbetsbiträde. Ändringen beräknas kosta 
ca 600 000 kr. 

I fråga om särskilda anordningar på arbetsplatsen föreslås att maximi
beloppet höjs från 15 000 till '.!O 000 kr. samt att bidrag skall kunna 
utgå även till handikappad som lir egen företagare eller fri yrkesutövare 
och till kostnader för expertundersökningar. Kostnaderna för ändrings

förslagen beräknas till ca 500 000 kr. 
Antalet handikappade som har fått bidrag och lån till motorfordon. 

liksom de beviljade beloppens storlek, ökade kraftigt under budgetåret 
1970/71. För budgetåret hade beräknats behov av 1 500 bidrag och 

200 lån till motorfordon. Utfallet visar att 2 007 bidrag och 220 lån 
beviljades till en kostnad av 15,1 milj. kr. Då arbetsmarknadsverket 

på grund av mcdclsbrist har tvingats skjuta på avgörandet av ca 600 an

sökningar om bidrag och lån, är det verkliga behovet emellertid avse
värt större. 

Inkomstprövningen vid nyanskaffning av fordon bör enligt styrelsens 

mening slopas. I andra hand föreslås att de inkomstgränser som gtillcr 
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för bidrag till fordon höjs till minst 25 000 kr. för handikappad, som 

sammanbor med make, eller ensamstående handikappad med barn un

der 18 år samt till 22 000 kr. för annan handikappad. I bruttoinkomsten 

bör invaliditetsersättning eller liknande förman inte inräknas. Avdraget 

för makes inkomst bör ändras från 3 000 kr. till 5 000 kr. och för barn 

under 18 år från I 000 kr. per barn till samma nivå som gäller för 
bidragsförskott. 

Kostnader för aggregat el!t::r ändringar som krävs för att den handi

kappade skall kunna bruka motorfordon föreslås i sin helhet bli bi
dragsberättigade. F. n. kan bidrag utgå med högst 4 000 kr. 

Bidrag till inköp av motorfordon föreslås för pasoncr som pa grund 

av grava handikapp är i behov av större fordon få utg{1 med högst 

17 000 kr.. när särskilda skäl föreligger. 

Med htinsyn till de framlagda ändringsförslagen och en väntad fort

satt ökning av antalet ärenden och medelkostnad per ärende beräknar 

styrelsen medelsbchovet för bidrag och lån till motorfordon till 45 

milj. kr., vilket beräknas möjliggöra 3 000 bidrag och 500 lån. Det 

sammanlagda medelsbehovet för delprogrammet bedlknas till 50,5 
milj. kr. 

När i n g s h j ä 1 p. Under budget[uet 1970/71 beviljades n~'trings

hjälp till egen rörelse i 579 fall som bidrag och i 106 som lån. Härtill 

kom i 156 fall bidrag till mindre arbetsredskap och verktyg. Antalet 

personer som erhöll hjälp till egen rörelse uppgick till 587. Utbetal

ningarna uppgick till 9 milj. kr. Styrelsen anför att kostnaderna skulle 

ha blivit väsentligt högre om tillräckliga medel hade stått till förfogande. 
Behovet av näringshjälp bedöms komma att öka i avsevärd grad under 
de närmaste åren. Medelsbehovet under budgetåret 197'2/7 3 beräknas 

till 20 milj. kr. Den hittills använda benämningen »mindre arbetsred
skap och verktyg» föreslås ~indrad till »speciella arbetstekniska hjälp
medel». 

S är sk i I d a h er cds k a p sa r hete n. Under budgetåren 1967 

/68-197017 J syssels::i.ttcs i medeltal ca 10 000, 12 000, 11 000 resp. 

12 000 personer i särskilda beredskapsarbeten. Antalet dagsverken (i tu-

sental) under samma budgetår framgår av följande sammansfällning: 

Budgetår Vägar Skogs- Industri- T-arbeten Övriga Summa 
vards- ella ar- arbeten 
arbeten beten 

1967/68 241 718 95 554 618 2 2:?.6 
1968/69 262 616 128 589 748 2 343 
1969j70 251 594 123 548 46') 1 985 
1970/71 173 615 166 582 700 2 236 

Under det serraste ftret har en påtaglig återhållsamhet märkts från 

kommuners m. fl. intressenters sida i fråga om såväl allmänna som sär

skilda beredskapsarbeten. Dcn gynnsamma vintern har dock gjort det 
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möjligt att i större omfattning än normalt bedriva markvårdsarbeten 
inom landskaps- och naturvård samt kommunala T-arbeten med lik
nantle objekt. 

Utgifterna uppgick budgetåret 1970/71 till 286 milj. kr. Styrelsens 
kostnad per syssclsättningsdag har under det senaste äret kunnat hållas 
på i det närmaste oförändrad nivå - 139 kr. - bl. a. till följd av att 
vägbyggandet har minskats kraftigt. 

Beredskapsarbeten för svårplacerade är betydelsefulla för många män
niskor som temporär sysselsättning. Detta omvittnas av centrala värd
myndigheter som socialstyrelsen och kriminalvårdsstyrelscn. Arbetena 
innebär förutom arbetsanpassning både fysisk och psykisk rehabilitering. 
Styrelsen lägger stor vikt vid rchabiliteringsfaktorn även vid utform

ningen av bostäder för de sysselsatta. 
En successiv ökning av medclstilldelningen för särskilda beredskaps

arbeten bedöms nödvändig. Med utgångspunkt i en medelkostnad av 

160 kr. per sysselsättningsdag skulle vid en medelstilldclning av samma 

storleksordning som för budgetåret 1971/72 endast 2,0 milj. syssclsätt
ningsdagar inrymmas. Behovet uppgår till minst 2,5 milj. syssclsättnings
dagar. 

Fysiskt krävande arbeten ~ir i många fall oHimpliga. Styrelsen strä

var därför efter att utveckla de industriella beredskapsarbetena. I des
sa kan m[mga dessutom få en industriell träning som möjliggör senare 
anställning pa öppna marknaden. Budgetåret 1972/7 3 behöver antalet 
disponibla sysselsättningsdagar i industrieJia beredskapsarbeten fördubb
las till drygt 300 000. Även de s. k. T-arbetena bör enligt styrelsen ut
ökas. 

Skogliga arbeten och landskapsvård utgör ca 25 % av den totala 

hidragskostnaden och samma andel av antalet dagsverken. De skogliga 
arbetena är fysiskt krävande och därför ofta mindre Himpliga, varför 
nuvarande volymandel inte bör ökas. 

Medelsbehovet för delprogr;.immct under nästa hudgetär beräknas 
till 390 milj. kr. 

A r k i var bete n. En väsentlig utbyggnad av arkivarbetsverksam
heten har ligt rum under de senaste budgetåren. Antalet sysselsatta 
uppgick i juni månad åren 1968-1971 till 4 900, 6 600, 8 400 resp. 
9 420. 

ökningen av antalet sysselsatta orsakas till betydande del av att äldre, 

svårplacerad eller lokalt bunden arbetskraft i allt högre grad möter svå
righeter i samband med förändringar på arbetsmarknaden. Trots inten

sifierade insatser inom de olika arbetsmarknadspolitiska delområdena 

för att bereda dessa arbetssökande anställning kan en ökning av antalet 

sysselsatta i arkivarbete väntas under kommande år. Även om arkiv
arbete för vissa personer är en temporär lösning av arbetslöshetspro
blemet i avvaktan på anställning på den öppna marknaden, inneblir 
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verksamheten för flertalet sysselsatta ett mer varaktigt arbete. I februari 

1971 fastställde styrelsen för varje län ett högsta antal arkivarbetare, 

som i stort sett motsvarade antalet sysselsatta vid kalenderårsskiftet. För 

hela riket uppgick detta antal till 9 000. Som en följd härav minskade 

antalet sysselsatta successivt till 9 165 vid budgetårets utgång. 

Under budgetåret 1972/73 bedöms ca 11 000 personer behöva sys

selsättas i arkivarbete. Enligt uppgift från länsarbetsnämnderna i feb

ruari 1971 fanns det då ca 2 000 arbetslösa, för vilka placering i arkiv

arbete ansågs som den mest adekvata åtgärden. Med 11 000 personer 

sysselsatta i arkivarbete vid utgången av budgetåret 1972/73 beräk

nas medelsförbrukningen efter 1971 års löneläge uppg[1 till totalt 

210 milj. kr. 

Arbetslös person som genom arbetsförmedlingen anställs i arkivar

bete utanför hemorten föreslås kunna erhålla flyttningsbidrag enligt 

samma regler som gäller vid ansfallning i öppna marknaden. 

H a 1 v s k y d d a d s y s s e I s ii t t n i n g. Den halvskyddade sys

selsiittningens omfattning är beroende dels av situationen på arbetsmark

naden, där en hög och jämn sysselsättning ökar möjligheterna till ar

betsplacering i halvskyddad sysselsättning, dels av de personalmässiga 

förutsättningarna för arbetsförmedlingen att praktiskt och informativt 

verka för titgärder av detta slag. Andra faktorer som påverkar resulta

tet är arbetsgivarnas. arhetsledarnas och arbetskamraternas inställning 

till de handikappade. 

Under budgetåret 1969/70 utförde 1 265 personer arbete i halv

skyddad sysselsättning under 1 812 153 arbetstimmar. Under budget
året 1970!71 var utfallet 2 620 560 arbetstimmar. Statsbidragskostna

derna uppgick till 6,8 milj. kr. 

Behovet av platser för halvskyddad sysselsättning iir större än det 

redovisade resultatet. Styrelsen anser att bidragen för anordnande av 

halvskyddad sysselsättning måste förbättras så att arbetsgivarnas mer

kostnad för sysselsättning av handikappade kompenseras bättre. För att 

i någon mån täcka arbetsgivarnas fasta kostnader för de anställda bör 

en fast grundersättning utgå med 1 200 kr. per individuell arbetsplats 

och år och därutöver ett rörligt bidrag på 5 000 kr. för varje fullt 

antal av 1 200 fullgjorda arbetstimmar. Verksamheten föreslås kunna 

omfatta nyanställning av handikappade även vid affärsdrivande verk 

liksom i övrigt inom den statliga sektorn där lämpliga arbetsuppgifter 

finns att tillgå. 

De föreslagna förändringarna väntas medföra att antalet individuella 

arbetsplatser under budgetåret 1972/73 kommer att uppgå till 5 000. 

Medelsbehovct för den halvskyddade verksamheten beräknas till ca 

42,3 milj. kr. 

Skyddad sys se Isättning. Antalet platser vid verkstäder 

för skyddad sysselsättning var vid slutet av budgetåret 1970/71 sam-
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manlagt ca 12 500. Enligt av huvudmännen upprättade planer skulle vid 
samma tidpunkt finnas ca 13 000 platser. Orsakerna till att antalet pla

nerade platser inte har kommit till stånd torde bl. a. vara att kommu
ner och landsting inte har haft tillgang till erforderliga investeringsme
del samt att anordnings- och driftkostnaderna har stigit betydligt i för

hållande till statsbidragens storlek. 
Då platsbehovet är avsevärt större än den planerade utbyggnaden, 

är det angeläget att bidragen höjs sa att huvudmännens kostnader åt
minstone hålls oförändrade. Anordningsbidraget föreslås höjt från 390 
till 525 kr. per m2 och inom områden där förhöjt bidrag får utgå från 
500 till 675 kr. per m~. 

Som styrelsen framhöll i föregående års anslagsframställning förelig
ger stort behov av rationaliseringsåtgärder vid verkstäderna för skyddad 

sysselsättning. Detta giiller särskilt vid ändrad produktionsinriktning 
men också för att höja verkstädernas produktion och lönsamhet. Det 
är ocksa viktigt att arbetsplatserna anpassas efter ergonomiska princi~ 
per. Bidrag bör därför kunna utgå med 50 % av kostnader för sådana 
ändrings- eller ombyggnadsarbeten som styrelsen har godk1int. 

Vidare bör st•ttsbidrag utgå för ändring av befintliga eller anskaff
ning av nya maskiner som är nödvändiga för ändrad produktionsinrikt

ning, framtvingad av t. ex. strukturomvandling inom verksamhetsom
rådet eller ändrade avs1ittningsförhållanden. Bidrag för här berörda 
kostnader bör utg[i efter samma regler som till första uppsättningen 
av maskiner. 

Statsbidrag till driften av verkstäder för handikappade föreslås för 

alla kategorier arbetstagare utga med 5 000 kr. för varje fullt antal av 
1 200 arbetstimmar under förutsättning att arbetstagaren får lön enligt 
gällande avtal. F. n. gäller att driftbidrag utgår med 5 000 kr. per år 
för verkstadsplats. vilken till 1 200 timmar utnyttjas av arbetstagare 
som uppbär lön enligt avtal och har minst 1/3 arbetsförmåga, samt 
med 3 000 kr. per år för verkstadsplats, vilken till 1 200 timmar ut
nyttjas av annan handikappad arbetstagare. När nuvarande bidragsbe
stämmclser trädde i kraft beräknades en fjärdedel av samtliga arbets
tagare vid verkstäderna stå utanför gällande avtalsöverenskommelse. 
Därefter har emellertid nytt avtal träffats som omfattar samtliga ar
hetstagare vid de skyddade verkstäderna utom dem som är omhänder

tagna på vårdhem etc. Enligt detta avtal verkar pcnsionsförmåner re

ducerande på arbetstagarnas löneförmåner så att huvudman har att 
utbetala lön endast upp till avtalsbestärnmelsernas löneföreskrifter. Här

igenom erhålls viss likformighet. Trots att huvudmännen till synes har 

lägre lönekostnader för de arbetstagare som uppbär pensionsförmåner 

uppkommer i regel högre totalkostnader på grund av ökat behov av 
tillsyn och handledning av arbetstagare med svårare handikapp. Genom 
förslaget beräknas också en administrativ förenkling komma till stånd. 
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Arbetslös person som genom arbetsförmedlingen anställs vid skyddad 
verkstad utanför hemorten föreslås kunna få flyttningsbidrag enligt 

samma regler som gäller vid anställning på öppna marknaden. 
Kostnadsutvccklingen har medfört ökade hyror för de huvudm~in 

som förhyr lokaler för skyddad sysselsättning. Styrelsen föreslår där
för att bidrag till hyra liksom vid arbetsprövning och arhetsträning 
får utgå med hälften av hyreskostnaden, dock högst 40 kr. per m~ för 
fastighet uppförd efter 1964 och högst 25 kr. per m2 för övriga fastig
heter. För fortbildning av föreståndare och arbetsledare vid verkstäder 
för skyddat arbete erfordras 350 000 kr. 

Det totala medelsbehovet för skyddad sysselsättning beräknas till 

118 milj. kr. 
H e m arbete. I hemarbete sysselsattes den 3 l december 1970 

450 personer. Behovet av hemarbete kommer enligt styrelsens bedöm
ning att öka bl. a. inom glesbygdsområdet. Antalet hemarbetare bedCims 
komma att uppgå till 800 vid slutet av budgetåret 1972/73. Mcdels
hchovet b~räknas till 2,5 milj. kr. 

Totalkostnaderna !"ör programmet Sysselslittningsskapande åtgärder 
fi:ir svårplacerade beräknas för budgetåret I 972/73 till 834,3 milj. kr., 
vartill kommer I 6, 7 milj. kr. i gemensamma administrationskostnader. 

För hudgetäret 1970/71 har styrelsen bemyndigats att under vissa 

förutsättningar avskriva inom arbetsmarknadsvcrket uppkommande 
fordringnr till belopp ej överstigande 3 000 kr. I enlighet härmed har 
under budgetåret beslut fattats om avskrivning av fordringar till ett 
sammanlagt belopp av 219 653 kr. Avskrivningen avser till större 
delen fordringar på flyktingar, zig.::nare samt personer som erhållit 
start- eller n;iringshjälp. 

Styrelsen hemställer om fortsatt bemyndigande att avskriva Etne
fordrö11gar under budgetåret 1972.173. 

Remissyttra11de11 

över arbetsmarknadsstyrelsens förslag till ändring av bidragsreglcrna 
för den halvskyddade sysselsättningen har yttrande avgetts av utred

ningen rörande den skyddade sysselsättningen, som enligt sina direktiv 

har att överväga bl. a. om delvis nya former av halvskyddad sysselsätt

ning kan behöva anordnas för att tillgodose föreliggande behov. Utred

ningen har den principiella uppfattningen att arbetsförmedlingens åtgär
der för handikappade i första hand skall ta sikte på placering i den öppna 
arbetsmarknaden. Den halvskyddade syssels~ittningen är en arbetsvårds

form som arbetsplatsmässigt är integrerad i det ordinarie arbetslivet och 
som i många avseenden är att föredra framför de mer institutions
bundna skyddade verkstäderna. Med hittillsvarande storlek på statsbidra-
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get för halvskyddad sysselslittning har emellertid omfattningen av verk

samheten blivit relativt begränsad. Härtill kommer att arbetsgivarna har 

ansett sig kunna ta emot endast sådana handikappade arbetssökande som 

har relativt måttlig nedsättning av arbetsförmågan. Följden har blivit 

att efterfrågan på t. ex. plats vid skyddad verkstad och på arkivarbete 

har stigit mycket kraftigt. 

Utredningen finner att arbetsmarknadsstyrclsens förslag. tillgodoser 

flera av de kriterier som bör ställas på en bra bidragskonstruktion. Det 

gäller bl. a. att bidragets storlek skall utgöra en tillriicklig stimulansfak

tor och att all skälighetsbedömning bortfaller vid beräkning av bidra

gets storlek per rekvisitionsperiod. Ett bidrag som är delat i en fast och 

en rörlig del garanterar också arbetsgivaren viss ersättning för fasta kost

nader, oavsett i vilken grad en plats utny~tjas. I styrelsens förslag sak

nas emellertid stimulans för arbetsgivarna att medverka till en gynn

sammare löneutveekling. Utredningen anser att den genomsnittliga löne

nivån för de anställda i halvskyddad sysselsättning ligger så lågt att en 

annan bidragskonstruktion bör övervägas och förordar att statsbidrag 

får utgå med 40 % av den bruttolön som har utbetalats till arbetsta

garna. 

I bidraget bör byggas in ett garantibelopp om minst 1 200 kr. per år 

och arbetstagare. Utredningen understryker nödvändigheten av att ar

betsmarknadsverkct får erforderliga personalresurser för handläggning 

av verksamheten. 

Arbetsmarknadsstyrelsens expert i utredningen har i ett siirskilt 

yttrande förordat styrelsens förslag eller, om utredningens förslag ge

nomförs, att bidrag utgår med 50 % av utbetalad bruttolön. 

Över arbetsmarknadsstyrclsens och ·utredningens alternativa förslag 

har SAF, LO och TCO avgivit yttranden. 

LO framhåller att lönesiittningen i den halvskyddade sysselsättningen, 

trots glillande besfämmelser om avtalsenlig lön, i många fall är otill

fredsställande. Detta kan i viss mån förklara den ftterhållsamma attityd 

som frfm facklig sida kan ha förekommit mot verksamheten. LO anslu

ter sig i princip till det av utredningen framförda förslaget om stats

bidrag med 40 % av utbetalad lön. Ett löneanknutet bidrag med visst 

garantibelopp tillgodoser enligt LO:s mening b~ist de fackliga organi

sationernas strävanden. En sådan bidragskonstruktion kan också stimu

lera såväl arbetsgivarna som de fackliga organisationerna att medverka 

till en utökning av verksamheten. Det är emellertid också angeläget att 

samtliga godkända platser utnyttjas och att nuvarande regler, som inne

bär att bidrag utgår endast till utnyttjad individuell arbetsplats, bibehålls. 

En förbättrad bidragsgivning får inte leda till att reglerna om över

föring av redan ansHilld personal ändras: Verksamhetens primära syfte 

skall vara att öka möjligheterna för handikappade att få anställning på 

den öppna marknaden. En intern överföring av redan anstföld personal 

5 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bil. 13 
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ligger inte i linje med detta syfte, då företagen bör ta ansvaret och 
kostnaderna för sådana anställda som det fordras speciella arbetsuppgif
ter för. LO har dock inte velat motsätta sig den pra.x.is som efter hand 
har utformats och som innebär att högst hälften av totala antalet indi
viduella halvskyddade platser vid ett företag får vara besatta med per
sonal som har överförts inom företaget. 

SAF betonar bl. a. att statsbidraget till halvskyddad sysselsättning 
måste biittre anpassas till rådande kostnadsläge och i likhet med nu
varande system ge arbetsgivarna kompensation för minskad produkti
vitet och dålig utnyttjandegrad av maskiner och lokaler. SAF tillstyr
ker därför att bidraget utformas med en rörlig och en fast del och kan 
för sin del godta både arbetsmarknadsstyrclsens och utredningens för

slag till bidragskonstruktion. All skälighetsbedömning av bidragets stor

lek bortfaller såväl enligt styrelsens som utredningens förslag. Utred
ningens förslag utgår från att ett löneanknutet bidrag medverkar till en 
gynnsammare löneutveckling för de anställda i halvskyddat arbete. Ge
nom att statsbidraget automatiskt följer löneutvecklingcn och därför 

behåller sitt relativa värde har utredningens förslag vissa fördelar men 
innebär att arbetsgivarna erhåller mindre kompensation än enligt ar

betsmarknadsstyrelsens förslag. SAF delar därför de synpunkter som 
framförts av arbetsmarknadsstyrelsens expert i utredningen, nämligen 
att bidraget bör utgå med 50 % av utbetald bruttolön. 

Aven TCO anser att bidragen till halvskyddad sysselsättning hör höjas 
så att arbetsgivarens merkostnader för sysselsättning av handikappade 

kompenseras bättre. Därmed skapas en stimulans och ökat intresse för 
anställning av handikappade. TCO förordar utredningens förslag till 
bidragskonstruktion. Aven om statsbidraget enligt arbetsmarknadssty
relsens bidragskonstruktion till en början blir något högre och därmed 
stimulerar till en snabbare utbyggnad, har utredningens förslag den för
delen att statsbidraget automatiskt följer löneutvecklingen och därför 
på längre sikt blir sysselsättningsfrämjande, förutom att det redan från 
början är löneutvecklingsbefrämjande. 

Departementsehcfen 

Under senare år har takten i näringslivets strukturomvandling ökat 

markant. Den yrkesmiissiga och geografiska omflyttningen av arbets

kraft har medfört vidgade valmöjligheter i fråga om sysselsättning för 
stora grupper av befolkningen men också problem för dem som har 

svårigheter att anpassa sig till förlindringarna i arbetskraftsbehovet. 
Aldre och handikappade är ofta mindre rörliga än andra, både yrkes

mässigt och geografiskt. Därtill kommer många arbetsgivares negativa 
attityd mot sådana arbetssökande. Den allmänt höga efterfrågan på ar

betskraft som rådde vid slutet av 1960-talet och under år 1970 påver-
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kade därför inte dessa gruppers sysselsättningsmöjlighetcr i nämnvärd 

grad. Samtidigt har nya grupper av handikappade, ofta med grava ar
betshinder, kommit att efterfråga arbete. 

Mot denna bakgrund har särskilda åtgärder för äldre och handikap
pade beretts allt större utrymme inom arbetsmarknadspolitiken. Jämsi

des med en fortsatt utbyggnad av olika former av skyddad sysselsätt
ning har strävandena i allt högre grad inriktats på åtgärder som syftar 
till att dessa arbetssökande i ökad utsträckning skall kunna få och be
hålla anställning på den öppna arbetsmarknaden. Ett viktigt led har här
vid varit den av riksdagen antagna lagstiftningen· om anställningsskydd 
för vissa arbetstagare och vissa åtgärder för att främja sysselsättningen av 
äldre arbetstagare på den öppna arbetsmarknaden. I anslutning härtill 

har arbetsmarknadsverket, som jag tidigare har framhållit, tillförts sär
skilda personalresurser dels för uppföljning, tillsyn och utplacering på 
den öppna marknaden av äldre och handikappade, dels för samråd med 
företag och fackföreningar i fråga om att bättre anpassa arbetsplatserna 

till de anställdas fysiska och psykiska förutsättningar. Samtidigt har den 
yrkesinriktade rehabiliteringen bl. a. i form av arbetsprövning, arbets
träning och utbildning av svårplacerade byggts ut och differentierats 
med hänsyn till kraven på den öppna marknaden. Också möjligheterna 
för arbetsgivare att få bidrag till särskilda anordningar på arbetsplatsen, 
arbetsbitdide och halvskyddad sysselsättning m. m. har vidgats väsentligt. 
Bidrag och lån till motorfordon och anordnande av kommunal färdtjänst 
ökar de handikappades möjligheter att kunna få och behålla ett lämpligt 
arbete. Det torde inte råda några delade meningar om att dessa strävan
den även fortsättningsvis måste ha hög prioritet. 

De åtgärder som faller inoni programmet Rehabiliterings- och stöd
åtgärder för svårplacerade :___ arbetsprövning och arbetsträning samt ut
bildning av svårplacerade - är viktiga instrument när det gäller att kart
lägga de handikappades arbetsförutsättningar och genom systematisk 
träning och utbildning förbereda dem inför de krav som de möter på 

den öppna arbetsmarknaden. 
Arbetsprövning och arbetst1;ii11ing. Liksom föregående år har arbets

marknadsstyrelsen lag·t fram förslag om ändrade grunder för anord·
nings- och driftbidrag till avdelningar för arbetsprövning och verkstäder 

för arbetsträning. Anordnings- och driftbidrag utgår enligt samma be

stämmelser som gäller för verkstäder för skyddad sysselsättning. 
Utredningen rörande den skyddade sysselsättningen, som har att prö

va bl. a. bidragsgivningen till verkstäder för skyddad sysselsättning, be
räknas lägga fram sina förslag un.der innevarande år. I samband med 

prövningen av utredningens förslag torde också grunderna för bidrags
givningen till avdelning för arbetsprövning och arbetsträning få behand

las. 
Jag är därför inte beredd att nu förorda ändring av bidragsgrunder-
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na. Vid oförändrade bidragsbestämmciser beräknar jag medelsbehovet 
för arbetsprövning till 8, 7 ( + 3) milj. kr. och för arbets träning till 27, 1 

( + 10) milj. kr. Under anslaget bör i enlighet med siyrelsens förslag be

räknas 100 000 kr. resp. 200 000 kr. för utbildning av föreståndare och 
arbetsledare vid institutioner för arbetsprövning och arbetsträning. 

Utbildning av nårplacerade. Anpassningskurser för att förbereda· 
vissa grupper av handikappade för andra arbetsvårdsåtgärder eller för 

arbetsanställning har under senare år tillkommit som ett komplement till 
bl. a. arbetsprövning och arbetstriining. Kurser anordnas f. n. för rörelse

hindrade, psykiskt utvecklingsstörda samt syn- och hörselskadade. Lik
som arbctsmarknadsstyrelsen räknar jag med att behovet av platser för 

utbildning av svårplacerade kommer att öka. Jag beräknar därför me

delsbehovet under budgetåret 1972/73 till 32,4 ( + 8,5) milj. kr. Beträf
fande villkoren för utbildningsbidrag till personer som genomgår ut
bildning för svårplacerade hänvisar jag till de förslag jag har lagt fram 

under det i programmet Yrkesmässig och geografisk rörlighet ingående 
delprogrammet Arbetsmarknadsutbildning. 

Det sammanlagda medelsbehovet för de i programmet Rehabiliterings
och stödåtgärder för svårplacerade ingående delprogrammen bör således 
beräknas till 68,2 milj. kr. Härtill kommer programmets andel av arbets
marknadsvcrkets administrationskostnader (ses. 65). 

I fråga om medelsbehovet för programmet Syssclsättningsskapande 

åtgärder för svårplacerade får jag anföra följande. 

A rbetshjiilpmedel för handikappade. Med hänsyn till betydelsen av att 
öka arbetsförmedlingens möjligheter att placera handikappade i anställ
ning på den öppna marknaden förordar jag i likhet med arbetsmark
nadsstyrelsen, att bidraget till särskilda anordningar på arbetsplatsen 
höjs från f. n. högst 15 000 kr. till högst 20 000 kr. per arbetstagare samt 
att bidrag får utgå även till handikappad som är egen företagare eller 
fri yrkesutövare och till kostnader för expertundersökningar. Bidrag bör 
vidare kunna utgå till såväl enskilda som offentliga arbetsgivare. 

Som arbetsmarknadsstyrelsen påpekar har antalet bidrag och lån till 
motorfordon stigit under senare år. En starkt bidragande orsak härtill 
synes vara de år 1965 införda bestämmelserna om stöd till ersättnings
anstaffning av motorfordon efter fem år. De genomsnittligt höga kost

naderna för btye av motorfordon, som orsakas bl. a. av specialutrustning 
som iir nödvändig av trafiksiikerhetsskäl, samt det förhållandet att for
donen i vissa fall brukas i förhållandevis begränsad omfattning motiverar 
enligt min mening att behovet av ersättningsanskaffning bör -bedömas 
med hänsyn till såviil fordonets ålder som dess allmänna kondition från 
trafiksiikerhetssynpunkt. Arbetsmarknadsstyrelsens förslag till ändringar 
i grunderna för bidrag och lån är jag inte beredd att tillstyrka. Mot bak
grund av vad jag har förordat i fråga om bidrag till särskilda anord-
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ningar på arbetsplatsen och arbetsbiträde samt det ökade antalet ärenden 
rörande bidrag och lån till motorfordon beräknar jag medelsbehovet 
under deprogrammet till 26,1 (+ 9) milj. kr. 

Erfarenheterna visar att niiringshjiilp i ökad omfattning har använts 
för att ge sysselsättningsmöjligheter för handikappade och äldre arbets
sökande, som av olika skäl inte kan arbetsplaceras i anställningar på den 
öppna arbetsmarknaden men som ha:- förmåga och kunnande att driva 
mindre företag. Med hänsyn till det ökade antalet ansökningar och de 
förbättrade bidragsmöjligheter som har införts under senare år beräknar 
jag mcdelsbehovet för denna verksamhet till 15,4 ( + 5) milj. kr. Mot 
styrelsens förslag att benämningen mindre arbetsredskap och verktyg 
skall ersättas med benämningen speciella arbetstekniska hjälpmedel har 
jag ingen erinran. 

Omfattningen av särskilda beredskapsarbeten under budgetåret 1972/ 
73 bör som jag har nämnt tidigare under programmet Sysselsättnings

skapande åtgärder för arbetslösa beräknas på grundval av den volym 
som kom till utförande under budgetåret 1970/71. Behovet av särskilda 
beredskapsarbeten för äldre och handikappade m. fl. kvarstår i stor ut
sträckning oavsett såväl konjunkturutvecklingen som de olika åtgärder 
som vidtas i syfte att stärka dessa människors ställning på den öppna 
arbetsmarknaden. 

De slirskilda beredskapsarbetenas omfattning och fördelning på olika 
arbetsobjekt under budgetåret 1970/71 framgår av följande samman

ställning. 

Arbetsobjekt Antal dags- Nedlagda kostnader• Dagsverkskostnader• 
verken (milj. kr.) (kr.) 
(tuse.ntal) 

Totalt AMS' andel Totalt AMS' andel 

Vägar 170 64 56 377 330 
Vatten o. avlopp 279 120 46 428 163 
Hus byggnad 139 69 35 495 252 
Skogsvård 442 59 48 132 108 
Natur- o. landskapsvård 173 26 20 150 120 
Kultur- o. fornminnesvärd 80 13 12 166 147 
Militära arbeten 18 6 6 . 344 ·338 
Turism o. fritid 30 14 7 453 216 
Jnd. beredskapsarbeten 165 31 15 1852 92 
Övriga arbeten 775 124 61 160 79 

Summa 2271 525 307 231 135 

Statliga arbeten 999 192 162 192 162 
Kommunala arbeten 1 046 288 115 275 109 

därav s.k. T-arbcten 585 77 30 132 51 
Enskilda arbeten 226 46 31 203 136 

1 Exkl. lönekostnadspålägg och sociala kostnader. 
2 Bruttokostnad före försäljning av tillverkade produkter. 
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Den av arbetsmarknadsstyrelsen förordade ökade satsningen på in
dustriella beredskapsarbeten kan jag tillstyrka endast i fråga om tillfäl

liga insatser i samband med företagsnedläggningar. Sådana insatser har 
i några fall bestått i att staten har arrenderat företag som har gått i kon

kurs och drivit dessa som industriella beredskapsarbeten under några 
månader. Härigenom har såväl anställda och arbetsförmedling som kon
kursförvaltning fått värdefullt rådrum för omställningen. Jag finner det 

lämpligt att ytterligare försök får göras med åtgärder av detta slag. 
Industriella beredskapsarbeten av andra slag kan i allmänhet inte startas 
och avvecklas på så kort tid som är önskvärt. Permanenta skyddade 
verkstäder drivs f. n. normalt i kommunal regi, och jag anser att man 
bör avvakta resultatet av utredningen rörande den skyddade sysselsätt

ningen innan staten engagerar sig ytterligare som huvudman för dylika 
arbetsplatser. 

Jag beräknar ett mcdelsbehov av 353 (+ 26) milj. kr. för särskilda 
beredskapsarbeten under nästa budgetår. Vid budgetårets slut bör ar
betsmarknadsstyrelsen redovisa hur stort belopp som har förbrukats för 
väg- och gatuarbeten. Detta belopp bör räknas av mor automobilskatte
medlen. Uppskattningsvis kan beloppet anges till 50 milj. kr. 

Arkivarbetena har under det senaste året ökat snabbt i omfattning. 

Det belopp som för innevarande budgetår har tagits upp för verksam
heten har bcriiknats under antagandet att antalet arkivarbetsplatser utgör 
10 000, vilket gäller som riktpunkt för arbetsmarknadsstyrelsens plane

ring. Ärenden om löneförmåner vid arkivarbete och musikcrhjälp hand
läggs av en hos arbetsmarknadsstyrelsen inrättad lönedclegation som 
i vissa fall dock kan överlåta prövningen till länsarbetsnämnd. Som jag 
anmälde i 1971 års statsverksproposition (bil. 13 s. 67) finns inte något 
hinder för att kollektivavtal skall kunna träffas även för i arkivarbete 
sysselsatta. Efter framställning från TCO:s statstjänstemannasektion har 
Kungl. Maj:t uppdragit åt arbetsmarknadsstyrclsen att i samråd med 
statens avtalsverk ta upp förhandlingar om löne- och övriga arbetsvillkor 
för denna grupp. En sådan avtalsreglering torde medföra att löncdelega
tionens sammansättning bör ändras, eftersom arbetstagarrepresentation 
då ej längre är motiverad. 

En allmän översyn av arkivarbetet och musikerhjälpen har gjorts 
inom inrikesdepartementet och nyligen redovisats i promemorian (Ds In 

1971: 15) Beredskapsarbet_e inom kontor och förvaltning. Jag räknar 
inte med att de förslag som har förts fram i promemorian kommer 
att påverka medclsbehovct under budgetåret 197:2173. Trots de ökade 
insatserna för att förbättra de äldres och de handikappades möjligheter 
att få och behålla ansfällning på den öppna marknaden måste man utgå 
från att särskilda sysselsättningsskapande åtgärder i form av arkivarbete 

blir nödvändiga också framdeles. För arkivarbete beräknar jag för nästa 
budgetår ett belopp av 193 ( + 29) milj. kr. 
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Halvskyddad sysse/sä11ning. Nuvarande bidragssystem för den halv
skyddade sysselsättningen innebär i princip att företag som anordnar 

sådan verksamhet erhåller bidrag med 2 500 kr. per belagd plats och 
halvår. Systemet som infördes på försök år 1967 har inte gett åsyftat 
resultat. Arbetsmarknadsstyrelsen har därför lagt fram förslag till änd
rade grunder för ersättning vid halvskyddad sysselsättning. Förslaget 
innebär att det nuvarande bidraget ersätts med dels ett fast bidrag om 
l 200 kr. per år och belagd arbetsplats, dels ett rörligt bidrag om 5 000 
kr. för varje fullt antal av 1 200 arbetstimmar som vid företaget fullgörs 
i verksamhetsformen. 

Utredningen rörande den skyddade sysselsättningen, som enligt sina 
direktiv har att överväga om delvis nya former av halvskyddad syssel
sättning kan behöva anordnas för att tillgodose föreliggande behov, 
konstaterar i sitt remissyttrande över styrelsens förslag att den halv
skyddade sysselsättningen är en arbetsvårdsform, som arbetsplatsmässigt 
är integrerad i det ordinarie arbetslivet och som i många avseenden är 

att föredra framför de mer institutionsbundna skyddade verkstäderna. 
Utredningen finner att arbetsmarknadsstyrelsens förslag uppfyller flera 
av de kriterier som bör ställas på en bra bidragskonstruktion. Förslaget 
stimulerar emellertid enligt utredningens mening inte påtagligt till en 
gynnsammare Iöneutveckling. Utredningen förordar därför att statsbi
draget fastställts till 40 % av den bruttolön som betalas ut till de anställ

da, dock - som ett garantibelopp - minst 1 20.0 kr. per år och an
ställd. Utredningens förslag till bidragsutformning tillstyrks av LO och 
TCO. SAF kan för sin del acceptera såväl arbetsmarknadsstyrelsens 
som utredningens förslag till bidragskonstruktion men yrkar att bidrags

procenten bestäms till 50. 
Möjligheten att bereda halvskyddad sysselsättning bedömer jag som 

ett värdefullt inslag i åtgärderna för att inpassa personer med olika slag 
av handikapp i arbete vid företag på den öppna arbetsmarknaden. Med 
hänsyn till den redovisade utvecklingen anser jag det därför angeläget 
att pröva om man genom en omläggning av bidragssystemet kan öka 
såväl företagens som de fackliga organisationernas intresse för verksam
heten. Enligt min mening bör bidragsgivningen få sådan form att den 
innebär en reell stimulans för de engagerade företagen att medverka till 
en gynnsammare löneutvcckling för de anställda. Jag ansluter mig där

för i huvudsak till den av utredningen föreslagna bidragskonstruktioncn. 

Statsbidrag bör således utgå med 40 0;0 av den kontantlön, inkl. semes
terersättning, som betalas ut till arbetstagarna. Lägsta bidrag bör dock 
vara 1 200 kr. per belagd godkänd plats och . år. Jag biträder vidare 

arbetsmarknadsstyrelscns förslag om vidgning av verksamheten till den 
statliga sektorn så till vida som bidrag bör kunna utgå också vid nyan

ställning av handikappade i affärsdrivande verk. 
Jag vill i detta sammanhang understryka att syftet med verksamheten 
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är att bereda plats åt handikappade med nedsatt arbetsförmåga som an
nars inte kan få sysselsättning i den öppna arbetsmarknaden. Som LO 

har utvecklat närmare får verksamheten inte resultera i att företagen 

avlastas ansvaret för handikappade som redan är anställda hos dem i 

annan mån än enligt de år 1969 införda bestämmelserna, som innebär 
att ett företag efter särskild prövning av arbetsmarknadsverket i vissa 

fall kan få överföra redan anställd handikappad till halvskyddad syssel

sättning om nedsättningen i arbetsförmågan är avsevlird eller annat 

särskilt skäl föreligger. Av de halvskyddade platserna får dock högst 

hälften vara belagda av personer som på detta sätt har överförts inom 

företaget. Enligt vad jag har inhämtat från arbetsmarknadssyrelsen har 

överföring beviljats endast i förhållandevis ringa utsträckning. 

För att tillräckliga erfarenheter skall kunna vinnas bör verksamheten 

med halvskyddad sysselsättning bedrivas på försök ytterligare i minst 

två år. För budgetåret 1972173 räknar jag med en fördubbling av anta

let platser. Eftersom belastningen under de senaste budgetåren har varit 

väsentligt lägre än beräknat nödvändiggör de av mig förordade bidrags

förbättringarna inte någon ökning av medelstilldelningen. Jag beräknar 

~åledes oförändrat 25 milj. kr. för ändamålet. 

Skyddad sysselsättning. Arbetsmarknadsstyrelsen har lagt fram för

slag om ändrade grunder för anordnings- och driftbidrag till verkstäder 

för skyddad sysselsättning. Förbättringar av anordningsbidragct genom

fördes fr. o. m. innevarande budgetår. Sålunda ökades den bidragsberät
tigade golvytan per arbetsplats från högst 15 eller i vissa fall 30 m~ till 

högst 25 resp. 40 m~. Som jag tidigare har framhållit beräknas utred
ningen rörande den skyddade sysselsättningen lägga fram förslag i bl. a. 
dessa bidragsfrågor under innevarande år. Jag är därför inte beredd att 
biträda styrelsens förslag. Mcdelsbehovet bestäms för anordningsbidra

gcn av betalningsutfallct och för driftbidragen huvudsakligen av antalet 
utförda arbetstimmar. Med hänsyn till belastningen beräknar jag me

delsbehovct under delprogrammet till 92,3 ( + 20) milj. kr. Härav bör 
i enlighet med styrelsens förslag 350 000 kr. beräknas för utbildning av 

föreståndare och arbetsledare vid verkstäder för skyddad sysselsättning. 

Liksom under innevarande år bör arbctsmarknadsstyrelsen få bevilja 

anordningsbidrag till verkstäder inom arbetsvården inom en ram av 25 

milj. kr. Ramen torde möjliggöra att ytterligare ca 1 500 platser anord

nas. Kung!. Maj:t bör liksom hittills ha möjlighet att vidga ramen om 

behov uppkommer. Jag förordar att Kungl. Maj:t utverkar riksdagens 

bemyndigande härtill. 

Mcdelsbehovet för hemarbete bör beräknas till oförändrat 2,4 milj. kr. 
Jag vill i sammanhanget erinra om den försöksverksamhct med hem

arbete i glesbygder som redovisas i det följande under anslaget Sär

skilda stödåtgärder i glesbygder. 
Det sammanlagd::i medelsbehovet för de i programmet Sysselsättnings-
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skapande åtgärder för svårplacerade ingående delprogrammen bör så
ledes berliknas till 707 milj. kr. Härtill kommer programmets andel 

av arbetsmarknadsverkets administrationskostnader (se s. 65). 
För innevarande budgetår har arbctsmarknadsstyrelsen bemyndigats 

att på vissa villkor besluta om avskrivning av lånefordran, uppkommen 
inom arbetsmarknadsverkct, till belopp inte överstigande 3 000 kr. I lik
het med styrelsen förordar jag att styrelsen får samma bemyndigande 

även för nästa budgetår. 
Med hänvisning till den sammanställning av medelsberäkningen för 

nästa budgetår som har gjorts i det föregående (s. 119) hemställer jag 
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att 

1) medge, att Kungl. Maj:t får bemyndiga arbctsmarknadsstyrel

sen att under budgetåret 1972/73 besluta om avskrivning av 
lånefordran, uppkommen inom arbetsmarknadsverket, till be

lopp inte överstigande 3 000 kr., beträffande vilken antingen 
omständigheterna ger vid handen att vederbörande inte kan 
betala sin skuld och enligt styrelsens bedömande ingen eller 
ringa möjlighet föreligger att i framtiden ta ut betalning eller 

också åtgärder för att bevaka och driva in fordringen bedöms 

förenade med arbete och kostnader i sådan utsträckning att 
åtgärderna inte är ekonomiskt lönande, allt under förutsätt
ning att sådana åtgärder ändå inte anses påkallade av andra 

än ekonomiska förhållanden, 
2) medge att beslut om bidrag till anordnande av verkstäder för 

handikappade under budgetåret 1972/73 meddelas intill ett 
belopp av 25 milj. kr., 

3) bemyndiga Kungl. Maj:t att besluta om ökning av den under 

2 upptagna ramen för budgetåret 1972/73, 
4) godkänna de ändringar av grunderna för bfdrag till ar~ets

hjmpmedel åt handikappade samt till halvskyddad sysselsätt
ning som jag har förordat, att tillämpas fr. o. m. den 1 juli 
1972, 

5) till Särskilda åtgiirder för arbetsanpassning för budgetåret 
1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 790 000 000 kr., 
varav förslagsvis 50 000 000 kr. att avräknas mot automobil
skattemedlen. 

B 5. Kontant stöd vid arbetslöshet 

1970/71 Utgift 1257 178 000 
1971/72 Anslag 1272 672 000 

1972/73 Förslag 371000000 

1 Beloppen avser motsvarande anslag eller delar av anslag enligt riksstaten 
för ifrågavarande budgetår (se tablå s. 36). 
5* Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bil. 13 



Prop. 1972: 1 Bilaga 13 Inrikesdepartementet 138 

Från anslaget skall bestridas utgifterna för programmet Kontant stöd 

vid arbetslöshet. 

1970/711 1971/721 Ändring 1972/73 
Utfall Beräknat 

Basförslag AMS 

Delprogram: 
Ersättning till arbetslös-
hets kassor 220 745 000 241000000 1-90 000000 
Kommunalt kontant-
understöd 1674000 l 500000 
Omställnings bidrag 31 604000 27 000 000 8 000000 
Gemensamma kostnader 3 155 000 3172000 +391 000 + I 400000 

Summa: 257178 000 272 672 000 -:-391 000 --- 99 400 000 

1 Överslagsvis översättning till program. 

Ersättning till arbetslöshctskassor utgår enligt förordningen (1956:630, 

omtryckt 1968. ändrad 1971: 141) om statsbidrag till erkända arbets

Jöshetskassor som statsbidrag på vissa grunder för av kassorna utbetala

de ersättningar samt för förv~dtningskostnader. Statsbidrag betalas ut i 
efterskott för försäkringsår (den I september-den 31 augusti) men kan, 

niir behov föreligger, utgå i förskott. Bidraget utgår i form av grund

statsbidrag, dagpenningbidrag, burntilläggsbidrag, förlängningsbidrag och 

förvaltningsbidrag. Dessutom kan särskilt bidrag utgå till erkända ar

betslöshetskassor med speciclli stora ersiittningsutbetalningar eller el

jest otillriickliga ekonomiska resurser. 

Kommunalt kontantunderstöd enligt arbetsmarknadskungörclsen av
ser att bereda den som har blivit arbctsli_is tillfällig försörjning i avvak

tan på arbete i öppna marknaden, utbildning eller beredskapsarbete. 

Statsbidrag utgår till kon)mun med 20 % av kostnaderna för kontant

understöd till svenska medborgare· och med hela kostnaden för under

stöd till utfonningar. 
Omstiillningsbidrag kan enligt arbetsmarknadskungörclsen utgå till 

äldre arbetslösa och skall utgöra ett försörjningskydd i avvaktan på nytt 

arbete. Bidraget är helt statsfinansierat och är icke tidsbegränsat. 

A rbctsmark nadssty rc/sen 

E r s ä t t n i n g t i I I a r b e t s l ö s h e t s k a s s o r. De kostnader 

fi_ir sta<sbidrag till arbetslöshetskassorna som väsentligen bestiimmer me

delsbehovet för budgetåret 1972173 avser försäkringsåret den 1 sep

tember 1971-den 31 augusti 1972. Till en del betalades dock bidrag ut 

i förskott. Under budgetåret 1970/71 uppgick dl! utbetalade förskotts

bcloppen till 116.3 milj. kr. Styrelsen räknar med att utbetalningarna av 

förskott under s[1v~il budgetåret 1971172 som 1972/73 kommer alt över

stiga denna niva. 

Departements-
chefen 

+89 820000 

' 8 000000 ' -1- 508 000 

-;- 98 328 000 
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Medlemsantalet beriiknas till 2 200 000 både i vad avser ersättningen 
och förvaltningsbidraget. Antalet ersiittningsdagar per årsmedlem under 
förs:ikringsåren 1968/ 69 och 1969/70 var 4,1 resp. 2,9 och beräknas 

under försäkringsåret 1970/71 till 3,4. Styrelsen beräknar att ordinarie 
ersättningsutbetalningar under budgetåret 1972/73 kommer att motsva
ra 3,6 dagar per årsmedlem. 

Det genomsnittliga grundstatsbidraget under budgetåret 1972/73 be
riiknas till 18 kr. per ersiittningsdag. Med ledning härav beräknas utgif
ten för grundstatsbidrag till 147,4 milj. kr. Det tillägg till grundstatsbidra
get, som utgår till kassor med stort antal ersättningsdagar p<:r årsmed
lem, beräknas uppgå till 20,1 milj. kr. 

Dagpenningbidraget beräknas på grundval av erfarenheterna under 
senare år till 38 % av den del av dagpenningbeloppet som inte täcks 
av grundstatsbidrag eller tillägg till grundstatsbidrag. Utgiften för dag
penningbidrag skulle hiirigenom bli 92,0 milj. kr. Statsbidrag utgår vida
re med 75 'X. av kassornas utgifter för barntillägg. Utgiften härför be
räknas till 4,9 milj. kr. 

Anshtgsbehovet för bidrag till kassornas ordinarie ersättningsutbetal
ningar beräknas således till 264,4 milj. kr., vartill kommer 9,1 milj. kr. 
för statsbidrag till kassornas förvaltningskostnader. 

För extra kassaersättning till iildre arbetslösa under högst 300 dagar 
utöver den ordinarie ers[ittningstiden utgår statsbidrag (s. k. förläng
ningsbidrag) med 93 % av utgiften för dagpenning och b<lrntilfägg. För 

budgetåret 1972/73 beräknas antalet extra ersättningsdagar per medlem 
till 0,4. viiket medför ett medelsbehov för förlängningsbidrag av 42,3 
milj. kr. 

Den fortgående strukturomvandlingen inom vissa branscher kan kom
ma att medföra ökade ekonomiska påfrestningar på arbetslöshetskas
sorna. Det rådande konjunkturli.iget torde komma att få kraftig åter
verkan pa sysselsiittningen inom vissa områden. Enligt styrelsens upp
fattning kan de kategorier arbetstagare, vilka kan komma att främst 
drabbas av arbetslöshet, inte ytterligare belastas med större avgiftshöj
ningar eller med särskild uttaxering i någon mer betydande utsträck
ning. Med hänsyn hiirtill föreslår styrelsen att medlen för särskilt stöd 
åt erkända arbetslöshetskassor ökas från f. n. 7,5 milj. kr. till 15 milj. 
kr. för budgetåret 1972/7 3. 

Av arbetslöshetskassornas sammanlagda inkomster under försiikrings

årct 1971/72 beräknas 315 milj. kr. utgöra statsbidrag, 105 milj. kr. av
gifter och 31 milj. kr. ränteinkomster från kassornas fonder. 

K om m u n a 1 t k o n t a n tu n d e r st i.i d. Per den 31 december 
1970 uppgick antalet undcrstödsrum till 6 100 och antalet understöds
dagar till 72 000. Under andra htill'ten av budgetåret ökade verksamhe

ten i omfattning. Totalt uppgick utgifterna för budgetåret 1970/71 till 
1,7 milj. kr., motsvarande ca 255 000 understödsdagar. Med nu gällan-
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de bidragsbestämmelser räknar styrelsen inte med att verksamheten 
skall öka i omfattning under de närmaste åren. 

Styrelsen beräknar anslagsbchovet för kommunal kontantunderstöds
verksamhet under budgetåret 1972173 till 1,5 milj. kr., vilket belopp 
motsvarar 220 000 understödsdagar. 

0 m s t ä 11 ni n g s b id r ag. Kostnaderna för statligt omställnings
bidrag uppgick under budgetåret 1970171 till 31,6 milj. kr., motsvaran- _ 
de 984 800 bidragsdagar. Styrelsen räknar med ett behov av omställ

ningsbidrag under budgetåret 1972/73 av ungefärligen samma storlek 

som under budgetåren 1970171 och 1971172, varför medelsbehovct upp
går till 35 milj. kr., vilket belopp motsvarar 1 160 000 understödsda

gar. 
Det totala medels behovet under programmet för budgetåret 1972/7 3 

beräknas till (264,4 + 9,1 + 42,3 + 15,0 + 1,5 + 35,0 + 3,7) avrundat 
371 milj. kr. 

Departementschef en 

KSA-utredningen har den 28 maj 1971 avlämnat sitt betänkande 

(SOU 1971: 42-44) Försäkring och annat kontant stöd vid arbetslöshet. 
Utredningen föreslår vissa ändringar i fråga om arbetslöshetsförsäkringen. 
Vidare föreslår utredningen att det nuvarande kommunala kontantstö

det och det statliga omställningsbidraget skall ersättas av ett statligt kon
tantunderstöd vid arbetslöshet. Remissbehandlingen av betänkandet har 
nyligen avslutats. Enligt min mening bör prövningen av utredningens för

slag samordnas med ställningstagandet till resultatet av sjukpenningut

redningens överväganden i fråga om förutsättningarna för att beskatta 
dagpenningen vid arbetslöshetsförsäkring m. m. Jag är därför inte beredd 
att nu ta ställning till KSA-utredningens förslag. Jag räknar med att en 
reformering av arbetslöshetsförsäkringen grundad på de båda berörda 
utredningarnas förslag skall kunna föreläggas 1973 års riksdag. 

Mot arbetsmarknadsstyrelsens beräkning av medelsbchovet under pro
grammet har jag ingen erinran. Anslaget bör föras upp med ett till 
371 milj. kr. avrundat belopp. Jag har därvid beräknat medel för särskilt 
stöd åt erkända arbetslöshetskassor med 15 milj. kr. Jag hemställer att 
Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Kontant stöd vid arbetslöshet för budgetåret 1972/73 
anvisa ett förslagsanslag av 371 000 000 kr. 
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B 6. Totalförsvarsvcrksamhet 

1970/71 Utgift 1 13935000 
1971/72 Anslag 121296000 
l 972/7 3 Förslag 24 000 000 

1 Beloppen avser motsvarande anslag eller delar av anslag enligt riksstaten 
för ifrågavarande budgetår (se tablå s. 36). 

Från anslaget skall bestridas utgifterna för programmen Försvars~ och 

beredskapsplanering samt Vapenfria tjänstepliktiga. 

1970/71 1 1971/721 Ändring 1972/73 
Utfall Beräknat 

Basförslag AMS 

Försvars- och 
beredskapsplancring 
Bidrag till frivillig 
försvars verksamhet 1100000 1 750000 500 000 
Gemensamma kostnader 4 280 000 4 366 000 + 580 000 -:--2 634 000 

5 380 000 6116 000 + 580 000 +3134 000 

Vapenfria tjänstepliktiga 
Vapenf riverksamhet 7 455 000 14 000 000 T 730 000 +2000 000 
Gemensamma kostnader 1100000 1 180 000 -- 120 000 + 220 000 

8 555 000 15180 000 + 850 000 +2 220 000 

Summa 13 935 000 21296 000 +1430 000 +5 354000 

1 Överslagsvis omräkning till program. 

Programmet Försvars- och beredskapsplancring 

Programmet är ej indelat i delprogram. 
Verksamheten syftar till att planlägga utnyttjandet av landets arbets

kraft under beredskaps- och krigstillstånd, att samordna den frivilliga 

försvarsverksamheten inom totalförsvarets civila delar samt att plan
Higga <lfbetsmarknadsverkets krlgsorganisation. Verksamheten, son1 hu
vudsakligen är av utrednings- och informationskaraktär, handhas i ar
betsmarknadsstyrelscn av försvarssektioncn, vilken organisatoriskt utgör 
en del av utredningsbyrån men i praktiken intar en självstlindig ställ

ning. Regionalt handhas beredskapsplaneringen av länsarbetsnämnderna. 

Programmet belastas, förutom av en viss andd av arbetsmarknads~ 
verkets gemensamma administrationskostnader,· endast av kostnader för 
statsbidrag till vissa frivilliga försvarsorganisationer. 

A rbet sn wrk nad sstyre Isen 

Under budgetåret 1970/71 har sedvanlig fördelning av 47-åringar 
ägt rum till ett antal av 36' 700 personer. Tillämpningsanvisningar för 

personnlplaniäggning har utarbetats och förberedelser vidtagits för att 

Departe-
mentschefen 

+ 634000 

+ 634000 

+1950000 
+ 120000 
+2070000 

+2704000 
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anpassa uppskovshanteringcn till krigsmaktens nya personalrcdovisnings
rutiner. Den under budgetåret 1969/70 påbörjade utbildningsverksam
heten för länsarbetsnämndernas försvarsplanläggningspersonal har fort
satt. 

Under de närmaste åren kommer en fortlöpande detaljplanering av 
personalförhållandena inom flera områden av den krigsviktiga företags
sektorn att ske. Vidare skall outnyttjade personaltillgångar över värn
pliktsåldern inventeras i syfte att främja rekryteringen till bl. a. civil
försvarsuppgifter. 

Av departementschefcns uttalande i prop. 1970: 18 angående ökat 
statligt stöd till de frivilliga försvarsorganisationerna framgår (s. 36) att 
arbetsmarknadsstyrelscn skall svara för samordningen av myndigheter
nas medverkan i frivilligarbetet inom de civila delarna av totalförsvaret 
samt att statsbidragen inom dessa områden skall utgå från anslag till 
styrelsen under elfte huvudtiteln. Myndigheternas insatser består bl. a. 
i att utfärda bestämmelser om utbildning, rekrytering och registrering 
av frivilliga. Av en utredning, som styrelsen har gjort i samråd med 
länsstyrelser och länsarbetsnämnder, framgår att den administrativa 
handläggningen av frivilligfrågorna skall ske vid länsarbetsnämnderna. 
En v1isentlig uppgift för dessa blir att kontrollera, att de frivilliga ge
nomför stadgad repetitionsutbildning. Statsmakternas beslut om ökat 
statligt stöd till den frivilliga försvarsvcrksamheten innebär nya och 
omfattande uppgifter för arbetsmarknadsverkcts regionala enheter. Nå
gon omfördelning av personal för dessa nya arbetsuppgifter är inte möj
lig med hänsyn till befintliga arbetsuppgifter utan nämndernas personal 
måste förstärkas. 

Programmet Vapenfria tjänstepliktiga 

Verksamheten under programmet, som inte är indelat i delprogram. 
avser utbildning, redovisning och registrering av värnpliktiga som har 
fått tillstånd att fullgöra vapenfri tjänst. Utbildningen syftar till att de 
vapenfria skall kunna fullgöra en för samhället betydelsefull tjiinst inom 

totalförsvaret. 
Bestämmelserna om vapcnfriverksamheten finns i lagen (1966: 413, 

ändrad 1971: 167) om vapenfri tjänst och i kungörelsen (1966: 414, änd
rad senast 1971: 101) med vissa bestämmelser om vapenfria tjlinstc
pliktiga. Enligt dessa bestämmelser handhar arbctsmarknadsstyrelsen de 
vapenfrias redovisning och registrering samt bestämmer vilket slag av 
tjänstgöring de vapenfria skall fullgöra och när dessa skall kallas in till 

tjänstgöring. 

Arbetsmarknadsstyrclscn 

Programmet belastas av kostnader för ekonomiska och sociala för
måner åt vapenfria tjänstepliktiga. Dessa förmåner, som utgår enligt 
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samma regler som gäller för övriga v~irnpliktiga. avser bl. a. avlöning, 

inkvartering, förplägnad, personalvård, visst antal fria resor samt fa
miljebidrag i vissa fall. Programmet belastas vidare av kostnaderna för 

den personal hos arbetsmarknadsstyrelsen som handlägger ärenden an

gående de vapenfria och kostnader för ersättningar för vissa utbildnings

kostnader till de myndigheter som har hand om utbildningen av de 

vapenfria. 

1. Förmåner åt vapenfria 
tjänstepliktiga 

2. Familjebidrag m. m. 
3. Vapcnfrisektionens admi-

nistrationskostnader 
4. Ersättning för utbildnings-

kostnader m. m. 

1':171/72 
Beräknat 

10 200 000 
I 000 000 

800 000 

2 000 000 

14 000 000 

Beräknad ändring 1972/73 

AMS Departemcnts
chefen 

+I 720 000 -i-1670000 

·I· 80 000 

200 000 

-:-2 000 000 

80000 

...L 200000 

-!·1950 000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 730 000 kr. 

2. Vad beträffar förmåner åt vapen/ ria tjänstepliktiga grundas me

Llclsberäkningen på dels erforderligt antal tjänstgöringsdagar, dels ge

nomsnittlig kostnad per dag. Budgetåret 1970/71 uppgick antalet tjänst

göringsdagar till ca 250 000. Under budgetåret 1971/72 får högst 

:?.70 000 dagar tas i anspråk, vilket medger grundutbildning av ca 700 

vapenfria samt repetitionsövningar om ca 20 000 tjänstgöringsdagar. 

Med hänsyn till det stora antalet oavgjorda ärenden hos vapenfrinämn

den och till att antalet ansökningar om vapenfri tjlinst synes öka rliknar 

styrelsen för budgetåret 1972/73 med ett behov av ca 300 000 dagar. 
Styrelsen beaktar härvid att tjänstgöringstiden för vapenfria tjänsteplik

tiga har minskats genom beslut av statsmakterna år 1971. Dagskostna

den beräknas till mellan 39 och 40 kr., vilket medför ett medclsbehov 

av 11 no 000 kr., varav 450 000 kr. utgör prisomräkning. 

Departementschef en 

Enligt statsmakternas beslut i anledning av prop. 1970: 18 angående 

ökat statligt stöd till de frivilliga försvarsorganisationerna och hemvär

net (SU 1970: 87, rskr 194) utgår statsbidrag till frivilligverksam

heten inom totalförsvarets civila delar från anslag som står till arbets

marknadsstyrelsens förfogande under elfte huvudtiteln. Enligt vad jag 

har inhämtat har kostnaderna hittills bestritts från anslaget Arbetsmark

nadsutbildning och ber~iknas innevarande budgetår uppgå till nära 1,8 

milj. kr. Jag kan inte biträda styrelsens förslag till uppräkning av medlen 

för iindamålet. 
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Vad härefter beträffar vapcnfriverksamhcten grundas styrelsens me
delsberäkning för de vapenfrias förmåner på ett behov av 300 000 tjänst

göringsdagar och en dagskostnad av drygt 39 kr. Jag förordar styrelsens 
förslag. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningarna i det föregående 

hemställer jag att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Totalförsvarsverksamhet för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett förslagsanslag av 24 000 000 kr. 

B 7. Arbctsmarknadsverkct: Utrustning 

1 971/72 Anslag 115 125 000 

1972/7 3 Förslag 1 7 000 000 

1 Beloppet avser motsvarande delar av anslag pii riksstaten för budgetäret 
1971/72 (se tablå s. 36). Härutöver disponeras t.o.m. innevarande budgetår 
vissa inkomster m. m. för invcsteringsändamål. 

Från detta anslag skall utgifterna för arbetsmarknadsverkets investe

ringar i viss utrustning bestridas. 

Arbetsmarknadsstyrelsen 

De investeringar som enligt arbetsmarknadsstyrelsens uppfattning be

höver göras under budgetåret 1972173 fördelar sig på program (kost

nadsbärare) och kostnadsslag enligt vad som framgår av följande sam
manställning. 

Program Objekt Anskaffningsviirde, 
tusental kr. 

Arbetsmarknadsinformation Tryckerimaskiner 40 

» Tjänstebilar 125 

Yrkesmässig och 
geografisk rörlighet 

Sysselsiittningsskapandc 
ätgiirder för arbetslösa 

)) 

Sysselsättningsskapande 
atgärder för svårplacerade 

)) 

)) 

Förläggnings byggnader 15 I 00 

Maskiner och fordon 
för beredskapsarbeten 1 575 

Vagnar och bodar för 
beredskapsarbeten 878 

Maskiner och fordon för 
beredskapsarbeten I 925 
Vagnar och bodar för 
beredskapsarbeten I 072 

Maskiner för industriella 
beredskapsarbeten 2 000 

Summa 22 715 
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För att främja arbetskraftens rörlighet behöver styrelsen under de 
närmast följande budgetåren anskaffa tillfälliga bostäder med omkring 

2 000 platser. Under budgetåret 1972173 behövs 300 nya förläggnings

platser för utbildningselever och 300 för uthyrning till kommuner och 
industrier för överflyttad arbetskraft. Investeringskostnaderna härför be
räknas till 9 milj. kr. Som komplement till förläggningsbyggnader avser 

styrelsen att upphandla köks- och matsals- samt fritidsbyggnader för 
ca 800 000 kr. Styrelsen planerar vidare att byta ut förläggningar med 

sammanlagt 350 platser mot nya för en kostnad av 5,3 milj. kr. 

För beredskapsarbetena kommer under budgetåret 1972/73 att behöva 
ersättningsanskaffas maskiner och fordon för 3,5 milj. kr., om den tek

niska standarden skall kunna hållas på oförändrad nivå. Nyanskaff

ningar av maskiner beräknas ske i huvudsak endast för de industriella 

beredskapsarbetena, vilka enligt styrelsens uppfattning bör bedrivas i 

ökad omfattning. 
Av det beräknade investeringsbehovct för vagnar och bodar avser ca 

1,2 milj. kr. ersättningsanskaffning av vagnar och 750 000 kr. nyan

skaffning av personalvagnar. Styrelsen har inte tillräckligt många per

sonalvagnar som passar för byggnads- och skogsarbeten. 

Departeme11tschefe11 

Från detta anslag skall bestridas anskaffning av i första hand mera 

kostnadskrävande objekt som skall ingå i arbetsmarknadsverkets utrust

ningskapital. Kostnaderna för avskrivning och förräntning av detta skall 

bestridas från resp. programanslag och levereras in till inkomsttiteln 

J\ II. 53 Ersättning för vissa komplementkostnader vid vissa myndig

heter m. m. 
För nyanskaffning av förläggningsbyggnader beräknar jag ett medels

bchov av 3,3 milj. kr. Huvuddelen av de nya förläggningarna torde be

hövas inom arbetsmarknadsutbildningen. Jag finner det angeläget att 

förläggningarna utformas och placeras så att de nära ansluter till övrig 
bebyggelse. Större koncentrationer av kategoribosfäder bör om möjligt 

undvikas. I takt med att tillgången på fögenheter på den . allmänna bo

stadsmarknadcn förbättras bör också behovet av provisoriska bostäder 

minska. Någon ytterligare ökning av antalet tillfälliga bostäder för ut

hyrning till kommuner och företag kan jag därför inte tillstyrka. 

I övrigt har jag inget att erinra mot arbetsmarknadsstyrelsens beräk

ning av medelsbehovct för investeringar. Jag förordar därför, att an

slaget förs upp med 17 milj. kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Arbetsmarknadsverket: Utrustning för budgetåret 1972/73 

anvisa ett reservationsanslag av 17 000 000 kr. 
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B 8. Arbetsdomstolen 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

504 358 

560 000 

637 000 

Arbetsdomstolen tar upp och avgör mål rörande kollektivavtal samt 

andra mål enligt särskilda bestämmelser. Domstolen består av ordförande 

och åtta ledamöter. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Publikationstryck 

Summa utgifter 

Uppbörds medel 
Publikationen 
Arbetsdomstolens domar 

Nettoutgift 

A rbeisdomstolen 

1971/72 

3 
3 

6 

492 500 
800 

4000 
48 000 
14 700 
30000 

590 000 

30 000 

560 000 

Löne- och prisomräkning 76 000 kr. 

Departeme11tschefe11 

Beräknad ändring 1972/73 

Arbetsdom- Departements-
stolcn chefen 

+32 000 

-!-44 000 
+ 1 000 

+77 000 

+77 000 

+32 000 

+44000 
+ 1 000 

+77 000 

+77 000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 

att till Arbetsdomstolen för budgetåret 1972/7 3 anvisa ett för

slagsanslag av 637 000 kr. 
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B 9. Statens förlikningsmannaexpedition 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

630 891 

580 000 
612 000 

Statens förlikningsmannaexpedition är central myndighet för det stat

liga förlikningsväsendet och leds av en styrelse. Chef för förliknings

mannaexpeditionen är en byråchef. 

1971/72 

Personal 
Handläggande personal 2 
Övrig personal 3 

5 

Anslag 
Lönekostnader 274 000 
Ersättning till förlikningsmän 
m. fl. 252 000 
Sjukvård 200 
Resecrsättningar 24 200 
Lokalkostnader 18 600 
Expenser 8 000 
Ersättningar för 
distriktsförlikningsmänncns 
expenser 3 000 

580 000 

St.atens förlikningsmannaexpedition 

l. Löne- och prisomräkning 27 000 kr. 

Beräknad ändring 1972/73 

Statens för- Departcments-
Iikningsmanna- chefen 

expedition 

-+-38 000 

+ 2400 
+ 4300 
- 1000 

500 

+43 200 

-+-27 000 

+ 2200 
+ 4300 

I 000 

500 

+32 000 

2. Tjänsten som byråchef bör höjas från C 1 till C 3. 

Departementschefen 

Förslaget om höjning av byråchefstjänsten kan jag inte biträda. Med 

hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. Maj:t före

slår riksdagen 

att tiU Statens förlikningsmannaexpedition för budgetåret 1972/73 

anvisa ett förslagsanslag av 612 000 kr. 
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B 10. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

14 552 

9 000 
9 000 

148 

Från anslaget bestrids utgifter för statens nämnd för arbetstagares 

uppfinningar. Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat 
bdopp. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar för budget

året 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 9 000 kr. 
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C INVANDRING M. M. 

Allmänna synpunkter 

Under större delen av 1960-talet medförde den stora efterfrågan på 
arbetskraft en omfattande invandring till Sverige. Medan nettoinvand

ringen i genomsnitt per år under 1950-talct uppgick till ca 11 000 per
soner, steg den under 1960-talets första hälft till närmare 18 000 för 
att under åren 1965-1970 nå upp till inemot 32 000 personer. In
vandringens omfattning under åren 1967--1970 framgår av följande 

sammanställning. 

År Bruttoinvandring Utvandring Nettoinvandring 

Icke Icke 
Totalt Nordbor nordbor Totalt Nordbor nordbor Totalt Nordbor 

1967 27 100 14100 13 000 14 600 9 500 5 100 12 500 4 600 
1968 32 700 21 700 11 000 16 600 9 900 6 700 16100 11 900 
1969 59 600 44000 15 600 14100 9 200 4 900 45 500 
1970 73 600 48 000 '25 600 21 500 15 600 5 900 52100 

Det dämpade konjunkturläget under år 1971 har medfört minskat 
behov av arbetskraft. Detta förhållande avspeglas i en avsevärt lägre 
invandring än under de närmast föregående åren. Bruttoinvandringen 
sjönk sålunda från 51 300 personer under de tre första kvartalen 1970 
till 28 900 under samma tid år 1971. Härav var 33 600 resp. 15 000 
nordbor. Under nämnda period år 1971 utvandrade 17 700 nordbor 
jämfört med 10 200 under samma tid år 1970. lnvandringsöverskottet 
av nordbor på 23 400 personer de tre första kvartalen 1970 förbyttes 
alltsa i ett utvandringsöverskott på 2 700 personer motsvarande tid år 
1971. 

Såväl brutto- som nettoinvandringen av icke-nordbor har minskat 
endast i mindre grad och har under tiden januari-november 1971 
uppgått till ca 17 100 resp. 10 100 personer. Invandrarna har i stor 
utsträckning varit anhöriga till personer, som har invandrat tidigare, 
eller personer som har bedömts ha särskilda skäl att få stanna i lan

det. 
Det bör anmärkas, att de åberopade siffrorna är preliminära för åren 

1970 och 1971 bl. a. beroende på att anmälningsskyldigheten vid utflytt
ning fullgörs bristfälligt. 

34 900 
32400 

Antalet arbetsanmälda utlänningar, som den 1 oktober 1960 upp

gick: till 115 000, hade fram till den 1 oktober 1970 stigit till 228 000, 
dvs. så gott som fördubblats. Härav utgjorde nordborna år 1960 
66 % eller 76 000 och år 1970 ca 64 % eller 146 000. Under år 

Icke 
nordbor 

7 900 
4200 

10 600 
19 700 
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1971 har antalet arbetsanmälda utlänningar sjunkit. I relation till det 
totala antalet sysselsatta i landet utgjorde de utländska medborgarna 
något under 6 % enligt arbetskraftsundcrsökningarna både i oktober 

1970 och i oktober 1971. Följande tabell visar antalet arbetsanmälda ut
länningar den 1 oktober åren 1967-1971. 

År Totala antalet Nordbor lcke-nordbor 

1967 172 000 103 000 69 000 
1968 173 000 106 000 67 000 
1969 192 000 120 000 72 000 
1970 228 000 146 000 82000 
1971 220 000 141 000 79 000 

Minskningen under år 1971 får anses som måttlig. Den bör dess
utom relateras till antalet hos arbetsförmedlingen anmälda arbetslösa 
utlänningar, som i september 1971 uppgick till ca 3 500, dvs. 6 % av 
hela antalet arbetslösa som var 57 800. Motsvarande siffror i septem
ber 1970 var 900 eller 3,2 % av totalt 27 750 anmälda arbetslösa. Det 
föreligger enligt hittillsvarande erfarenheter en tidsförskjutning mellan 
konjunkturvariationerna och ändringen av antalet utlänningar på den 
svenska arbetsmarknaden. Förändringarna i antalet arbetsanmälda har 
sålunda inträffat någon tid efter motsvarande föriindring i den totala 
efterfrågan på arbetskraft. 

Inom ramen för den gemensamma nordiska arbetsmarknaden har åt
g~irdcr vidtagits i syfte att effektivisera samarbetet mellan arbetsmark
nadsmyndigheterna i Finland och Sverige. På förslag av en gemensam 
finsk-svensk arbetsgrupp har försöksvcrksamhet inletts med gemensam 
utbildning och utbyte av arbetsförinedlingstjänstemän. Vidare har in
formationsinsatscrna förstärkts för att öka de arbetssökandes benägen
het att utnyttja arbetsförmedlingen vid flyttning mellan de båda länderna. 

Antalet i Sverige bosatta utländska medborgare uppgick i början av 
[ir 1971 till ca 411 000 mot ca 365 000 år 1969 och ca 320 000 året 
dessförinnan. Vid bedömning av antalet här bosatta personer av ut
ländsk härkomst bör uppmärksammas att ca 205 000 har fått svenskt 

medborgarskap under åren 1941-1970. 
Antalet utlänningar som under åren 1965-1970 har fått svenskt 

medborgarskap framgår av följande sammanställning. 

År Totalt Nordbor Icke-nordbor 

1965 10 529 4408 6 121 
1966 11 533 5 544 5 989 
1967 9 413 4 717 4 696 
1968 8 164 4 618 3 546 
1969 Il 655 8 172 3 483 
1970 11 539 7 066 4473 
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Omkring 500 flyktingar har under fjolåret förts till Sverige från 
läger i Italien och Österrike inom ramen för den sedan många :!r be
drivna kollektiva överföringen av flyktingar. Med stöd av riksdagens 
bemyndigande i fråga om kollektiv överföring till Sverige av vissa 
socialt handikappade zigenare har under år 1971 ett 30-tal zigenare 
förts över från Italien. Ytterligare överföringar av flyktingar och zige

nare kommer att äga rum under första kvartalet 1972. 

Den avgiftsfria undervisningen i svenska språket m. m. har vuxit 
snabbt i omfattning, vilket framgår av följande tabell. 

Budgetår 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 

Studiecirklar 4 200 4 600 5 000 8 600 14100 
Studietimmar 110 200 124 100 143 900 311 400 641 600 
Kostnader 
milj. kr. 6,3 6,7 8,2 17,8 

1 Preliminärt belopp. 

Under föregående budgetår har som försöksverksamhet ett 100-tal 
särskilda kontaktkurser för hemarbetande invandrarkvinnor anordnats 
av skolöverstyrelsen och invandrarverket i samarbete med studie

förbunden. l anslutning härtill har försök gjorts med uppsökande 
verksamhet och barnpassning. Vidare har speciella studiecirklar i sam
hällsorientering försöksvis genomförts. Inom ramen för arbetsmark
nadsL!tbildningen har dessutom undervisning i svenska språket med

delats som en förberedelse till yrkesutbildning eller arbetsplacering. 
Härför har använts ca 90 000 studietimmar. 

Viss del av den undervisning i svenska språket m. m. som bedrivs 
under innevarande budgetår grundar sig på avtal mellan vcdcrbön~nde 
fackliga organisation och resp. arbetsgivare om ersättning från denne 
till arbetstagare, som deltar i undervisningen. 

Genom beslut av riksdagen hösten 1968 (prop. 1968: 142, SU 196, 
rskr 405) Jades riktlinjerna för utlänningspolitikcn fast. Beslutet inne
bar bl. a. att anpassningsfrågorna skulle beredas ökat utrymme. Före
dragande departcmcntschcfcn framhöll därvid som ett väsentligt mål 
att invandrarna skall få möjlighet att leva under samma betingelser 
som den inhemska befolkningen, dvs. ha samma levnadsstandard. Som 
också hade angetts i direktiven för den kort dessförinnan tillsatta in
vandrarutredningen borde en riktpunkt vara att samhällets anpass
ningsåtgärder byggs in i de allmänna välfärdsanordningarna för be

folkningen i dess helhet. Speciella åtgärder enbart för att tillgodose in
vandrarnas behov borde inte föreslås utan att andra vägar visade sig 
vara stängda. 

Med dessa princ!piella utgångspunkter föreslog föredragande de
partcmentschefcn att ansvaret för att konkreta åtgärder på skilda om-

40,2 

1970/71 

26 300 
691 700 

48,5 1 
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råden vidtas för att främja invandrarnas anpassning i vårt land och 
för att i övrigt ge dem stöd och hjälp skulle åligga de myndigheter 

som svarar för motsvarande uppgifter i fråga om svenska medborgare. 
I avvaktan på att invandrarutredningen i enlighet med sitt uppdrag 

lägger fram förslag till ett samlat handlingsprogram för samhällets olika 
aktiviteter för att främja invandrarnas anpassning finns det anledning 

att, på grundval av hittills gjorda erfarenheter, erinra om den sålunda 

fastslagna ansvarsfördelningen. Det åligger således resp. fackmyndig
het att inom sitt verksamhetsområde planera och genomföra de åt

gärder för invandrarnas anpassning som framstår som nödvändiga för 
att . det uppställda målet för anpassningspolitiken skall nås. Härvid 
bör invandrarverkets kunskaper och erfarenheter utnyttjas för att till
gängliga resurser skall användas på bästa sätt samtidigt som erforderlig 
samordning sker av insatserna. 

Mot bakgrund av det anförda föreslås för nästa budgetår en be
gränsad förstärkning av invandrarverkets resurser för anpassningsverk
samheten. Även för verksamheten i övrigt förstärks verkets personal. 

Jnvandrarutredningen har som delredovisning av sitt uppdrag lagt 
fram förslag om grundutbildning i svenska för vuxna invandrare 
(SOU 1971: 51). Förslaget har remissbehandlats och bereds f. n. i be
rörda departement. I avvaktan på ett ställningstagande till förslaget, 

som kräver fortsatta överväganden, bör arbetsmarknadsstyrelsen kunna 
som villkor för kollektiv överföring av utländsk arbetskraft kräva 
att arbetsgivaren förbinder sig att bereda invandrarna undervisning i 
svenska i viss omfattning på betald arbetstid eller mot likvärdig ersätt
ning i annan ordning. Även i övrigt förutsätts viss del av undervisningen 
ske på betald arbetstid. Inom den nuvarande försöksverksamheten räk
nas för nästa budgetår med särskilda kontaktkurser för hemarbetande 
invandrarkvinnor. 

Medel beräknas dessutom för övergång till ADB-rutiner vid handlägg
ningen av tillstånds- och medborgarskapsfrågor. 

C l. Statens invandrarverk 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

10 244 985 
10 855 000 

16 230 000 

Statens invandrarverk är central förvaltningsmyndighet för invandrar
och medborgarskapsfrågor i den mån de inte ankommer på annan myn
dighet. Verket skall fortlöpande bevaka behovet av samt föreslå och 
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samordna åtgärder för att främja invandrares anpassning i Sverige. 

Invandrarverket leds av en styrelse. Chef för verket är en general

direktör. Inom verket finns fyra byråer. Dessa är tillståndsbyrån, med

borgarskapsbyrån, anpassningshyrån och kanslibyrån. Till verket är knut

na utlänningsnämnden med kansli och en rådgivande expertgrupp. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Invandrar- Departements-
verket chefen 

Personal 

Handläggande personal 63 +52 -:-5 
Övrig personal 150 -i-16 

213 +68 +5 

Anslag 

Lönekostnader 
a) Avlöningsfönnåner m. m. 9 095 000 5 586 000 + 1990000 
b) Ersättning för konsultupp-

drag 110 000 
Sjukvård 54000 + 15 000 
Rescersättningar 50 000 35 000 ' 5 000 

Därav utrikes resor (12 000) (-1- 13 000) 
Lokalkostnader 441 000 520 000 + 325 000 
Expenser 605 000 + 748 000 + 105 000 

Därav I) engångsutgifter (+ 480 000) 
2) representation (5 000) 

Utbildnings- och instruktions-
verksamhet 50 000 -;- 100 000 
Rationali~erings- och utveck-
lingsarbete 450 000 + 2 950 000 -;- 2 950 000 
Översättningskostnader + 100000 

10 855 000 +10 054 000 + 5375000 

Statens invandrarverk 

1. Löne- och prisomräkning 1 982 000 kr. 

2. Verkets byråer bör tillföras följande nya tjänster, nämligen 

;i/lståndsbyrån 1 avdelningsdirektör för att avlasta byråchefen vissa 

kvalificerade arbetsuppgifter, främst beslut om utlännings avlägsnande 

ur riket, jiimte 4 byrådirektörer för handläggning av sådana kvalificera

de ärenden samt 1 kvalificerat biträde (486 000 kr. inkl. följdkostna
der), 

medborgarskapsbyrån 1 kanslist och 1 kvalificerat biträde för bedöm

ning av vissa villkorsfrågor i samband med erhållande av svenskt med~ 

borgarskap samt 1 byrådirektör och 2 assistenter· för handläggning av 

en väntad ökning av antalet naturalisationsärenden, varvid hittills anvi

sade medel för tillfällig förstärkning av byråns personal bör utgå 

(173 000 kr.), 

anpassningsbyrån 1 byrådiiektör/byråsekreterare och 1 byråsekretera

re för utbildningsfrågor, 7 byrådirektörer/byråsekreterare med uppgift 
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att följa behovet av åtgärder för invandrarna inom kommunernas verk
samhetsområden, varvid 1 befintlig tjänst som byrådirektör kan dras in, 
2 byrådirektörer/byråsekretcrare och 1 byråsekreterare för arbetsmark

nads- och arbetarskyddsfrågor, 2 byrådircktörer/byråsekrctcrare och 1 
byråsekreterare med uppgift att samordna och ta initiativ i fråga om 
skilda myndigheters åtgärder för invandrare, 1 byrådirektör/byråsek
rcterare för handläggning av stöd till organisationer verksamma bland 

invandrare, 1 byrådircktör/byråsekreterare för utvecklings- och plane
ringsarbete inom anpassningsområdet, 3 konsulenter för individuell hjälp 
till invandrare samt 5 biträden, varav 3 kvalificerade (1 645 000 kr.), 

kanslibyrån 1 byrådirektör för budgetfrågor och viktigare kamerala 
iirenden, 1 byrådirektör/byråsekreterare med uppgift att handlägga re
missärenden samt utarbeta instruktioner och tjänsteföreskrifter, 1 byrå
sekreterare för tjänstetillsättningar och beredskapsfrågor, 1 byråsekrete
rare för internutbildning, l byrådirektör/byråsekreterare och 1 byrå
sekreterare för ökade administrativa uppgifter till följd av föreslagen 
utbyggnad av anpassnings- och informationsverksamheterna samt 1 
kanslist och 1 kvalificerat biträde (541 000 kr.). 

3. Under hänvisning till statsmakternas uttalanden i samband med 
inrättandet av statens nämnd för samhällsinformation (prop. 1971: 56, 
FiU 1971: 23, rskr 1971: 182) och den stora invandringen under senare 

år samt hittills gjorda erfarenheter av åtgärder för information till och 
om invandrarna föreslås att en särskild injo.rmationsbyrå inrättas med 

sammanlagt 18 tjänster, nämligen 1 informationschef (byråchef), 1 press
chef tillika biträdande informationschef (avdelningsdirektör - motsvaras 
av befintlig tjänst), 1 byråsekfeterare för att biträda byråledningen, 1 bi
trädande presschef (byrådirektör/byråsekreterare), 2 byrådirektörer/ 
byråsekreterare för publikationsverksamhet, l byrådirektör/byråsekre
tcrarc för utlandskontakter samt 1 byrådirektör/byråsekretcrare, 2 byrå
sekreterare och 2 assistenter för skilda inforniationsuppgifter jämte 3 
biträden varav 2 kvalificerade samt 1 expeditionsvakt (1 I 53 000 kr.). 

4. För att tillgodose behovet av översättningsarbetc bör inrättas en 
särskild språksektion, bestående av 1 föreståndare (byrådirektör/byrå
sckrcterare) och 4 huvudöversättare (byråsekreterare) samt 1 kvalificerat 

biträde. Sektionen bör organisatoriskt knytas till kanslibyrån. De under 
anslaget Anpassningsåtgärder för invandrare (p. C 3) anvisade medlen 

till översättningsarbete avseende anpassningsverksamheten bör därvid 

föras över till myndighetsanslaget (387 000 kr.). 

5. Till följd av ökad belastning på utlänningsnämndens kansli bör 
personalen förstärkas med 1 byrådircktör/byråsekreterare och 1 kvali
ficerat biträde (127 000 kr.). 

Av de föreslagna tjänsterna motsvarar 8 tjänster på anpassningsby

rån och 4 tjänster på informationsbyrån samt de 6 tjänsterna på språk
sektionen sådana funktioner som f. n. utförs med anlitande av arvodes-
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anställd personal, vilka avlönas med medel från anslaget Anpassnings

åtgärder för invandrare (p. C 3). 
6. Särskilda medel . fordras för kostnader avseende översättningar, 

som inte kan utföras av den föreslagna språksektionens fasta personal 

(100 000 kr.). 
7. Rationaliserings- och utvecklingsarbete. För framtagning av be

slutsunderlag för handläggning av tillstånds-, avlägsnande- och med

borgarskapsärenden bör ADB-rutiner införas. Omläggningen till ADB 

föreslås ske efter de riktlinjer som anges i systemförslaget Informations

system för utlänningar SU, vilket utarbetats av en arbetsgrupp inom 

verket och i princip godkänts av Samarbetsorganet för ADB inom 

rättsväsendet (RI). Ett genomförande av förslaget beräknas medföra att 

ca 100 tjänster - främst biträdestjänster på kanslibyrån - dras in och 

att en ny registerenhet om ca 55 tjänster i stället byggs upp. System

förslaget föranleder viss ytterligare omorganisation av kanslibyrån. 
Kostnaderna för att bygga upp systemet beräknas till ca 560 000 kr. 

under innevarande budgetår och till ca 3,4 milj. kr. under budgetåret 
1972/73. Den årliga driftkostnaden har beräknats till ca 1,4 milj. kr. 

Sedan verket flyttat till Norrköping beräknas denna öka med 200 000 kr. 

Remissyttrande 

Statskontoret tillstyrker i allt väsentligt förslaget om införande av 

ADB-rutiner vid invandrarverket. 

Departementschef en 

Mellan budgetåren 1969170 och 1970171 ökade antalet kvalificera

de tillståndsärenden hos invandrarvcrket från drygt 1 500 till ca 2 400. 
Utlänningsnämndens arbetsbelastning har under samma tid så gott som 
fördubblats. Den förhållandevis låga invandringen under år 1971 har 
inte minskat arbetsbelastningen för nämnden och tillståndsbyrån. Tvärt
om har bl. a. antalet kvalificerade ärenden - främst ärenden om ifråga

satt avlägsnande av utlänning ur landet - fortsatt att öka kraftigt. Jag 

beräknar därför medel för förstärkning av tillståndsbyrån med en av

delningsdirektör i Be 6 för vissa kvalificerade arbetsuppgifter och av ut
länningsnämndens kansli med en byrådirektör/byråsekreterare i högst 

Ac 28. 

Verket har begärt en omfattande ökning av de personella resurserna 

för anpassnings- och informationsverksamheter. I avvaktan på att ett 
samlat program för samhällets olika aktiviteter för att friimja invand

rarnas anpassning i vårt land läggs fram kan jag inte biträda verkets 

förslag i vidare mån ä_n att jag beräknar medel för en byrådirektör/ 

byråsekreterare i högst Ae 28 på anpassningsbyrån för samordnande och 

initiativtagande funktioner i fråga om bl. a. skilda myndigheters åtgärder 

för invandrare. I anslutning härtill vill jag erinra om vad jag inledningsvis 
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har anfört om ansvarsfördelningen mellan skilda myndigheter i fråga om 
planering och genomförande av åtgärder för invandrarnas anpassning. 

Kanslibyrån bör tillföras en tjänst som byrådirektör i Ae 28 för bud
getfrågor och kamerala ärenden samt en tjänst som byrådirektfä/byrå
sekreterare i högst Ae 28 för att handlägga remisser, instruktioner och 
tjänsteföreskrifter. fag beräknar medel härför. 

För att tiicka kostnader för översättningar som inte kan utföras av 

tillgänglig personal bör särskilda medel som hittills tas upp under ansla
get Anpassningsåtgärder för invandrare (p. C 3). 

I det framlagda förslaget till införande av ADB-system föreslås att 
invandrarverkets manuella register ersiitts av ett ADB-register samt att 
beslutsutskrifter, viss delgivning, förfallobevakning och balansbevak
ning skall ske maskinellt. Härigenom kan en personalbesparing om ca 
45 tjänster göras. Vidare uppnås mera svårmätbara effektivitetsvins
ter i form av ökad säkerhet och tillförlitlighet i materialet samtidigt 
som ärendehandläggningen förenklas och påskyndas. Förslaget inne
fattar vidare ett maskinellt register för arbetsgivaranmälningar, vilket 

snabbt kan ge skilda myndigheter aktuellt underlag för planering av åt
gärder för invandrarna. Betydande rationaliserings- och planeringsvins
ter kan alltså göras. Jag förordar därför att medel anvisas för in
förande av ADB-rutiner vid invandrarverket och att arbetet bedrivs 
så att systemet kan vara i drift vid ingången av budgetåret 1973/74. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen i det föregående be
räknar jag anslaget till 16 230 000 kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslar riksdagen 
att till Statens invandrarverk för budgetåret 1972173 anvisa ett 

förslagsanslag av 16 230 000 kr. 

C 2. Åtgärder för flyktingar 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

119 248 000 

117 768 000 

18 200 000 

1 Beloppen avser motsvarande anslag eller delar av anslag enligt riksstaten 
för ifrågavarande budgetår exkl. de av socialstyrelsen disponerade medlen (se 
tablå s. 36). · 

Från anslaget skall bestridas utgifterna för det i programbudgeten 
för arbetsmarknadsverket upptagna programmet Åtgärder för flyktingar. 

Programmet består av delprogrammen Överföring av flyktingar och 
Omhändertagande av flyktingar. 
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Delprogram: 

1970/71 1 

Utfall 

1971/721 

Beräknat Basförslag 

Överföring av flyktingar 272 000 500 000 
Omhändertagande av 

157 

Ändring 1972/73 

AMS Departe-
mentschefen 

flyktingar 15 871 000 14 000 000 --:-- I 400 000 + 2 000 000 
Gemensamma kostnader 3 105 000 3 268 000 -'- 337 000 · l-1 223 000 +432 000 

~~~~~~~~~~~~~~~-'----~~~~-'---'--~:.._:_:_ 

Summa 19248000 17768000 +1737000 +2223000 +432000 

1 Överslagsvis översättning till program. 

A rbctsmarknadsstyrelscn 

ö v c r f ö r i n g a v f 1 y k t i n g a r . Den ko1Jektiva överföringen 
av flyktingar under budgetåret 1970/71 omfattade omkring 500 perso
ner. Kostnaderna för verksamheten uppgick till 272 000 kr., varav 
191 000 kr. för uttagning och 81 000 för transporter. 

Under budgetåret togs vidare ett 30-tal socialt handikappade zigenare 
ut för överföring under sommaren 1971 till Sverige från Italien. 

Styrelsen räknar med att verksamheten under budgetåret 1972173 
kommer att omfatta överföring av ett 1 000-tal personer inkl. zigenare. 
Medelsbehovet beräknas till 500 000 kr. 

0 m händertagande av f I y k tingar. Under sistlidna 
budgetår omhändertogs ca 500 kollektivt överförda flyktingar jämte 
ett antal enskilt inrcsta utlänningar som jämställts med flyktingar. Rese
och starthjälp vid arbetsplacering lämnades med sammanlagt ca 3,8 
milj. kr. Vidare betalades kostnader för återresa till hemlandet för så
dana medellösa personer från utomnordiska länder som önskade re
sa tillbaka sedan det hade visat sig att de inte kunde få arbeta i Sverige. 

Medelsbchovet för budgetåret 1972173 beräknas till 16 milj. kr., var
av 15 milj. kr. för omhändertagande av omkring 1 000 kollektivt över
förda flyktingar och omkring 500 med dem jämställd::i enskilt inrcsta 
utfanningar samt 900 000 kr. för omhändertagande av ett 40-tal so
cialt handikappade vuxna zigenare jämte barn. För bidrag till hemresor 

beräknas I 00 000 kr. 

Departementschefen 

Under år 1971 överfördes omkring 500 flyktingar till Sverige från 
fager i Italien och Österrike. Vidare togs ca 1 200 enskilt inresta ut
ländska medborgare om hand och bistods på motsvarande sätt som gäller 

för flyktingar sedan de fått tillstånd att stanna kvar i landet och av sta

tens invandrarverk hade bedömts vara jämstiillda med flyktingar. 
Med stöd av riksdagens bemyndigande har under år 1971 försöks

verksamhet avseende överföring till Sverige av vissa socialt handikap-
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pade ?:igenare påbörjats. Under sommaren 1971 fördes ett 30-tal zige
nare över från Italien. Efter ankomsten har de tagits om hand i en av 
arbctsmarknadsstyrelsens mottagningsförläggningar, där de bl. a. har 
fått praktisk yrkesoricntering och undervisning i svenska. F. n. pågår 

utflyttning av dem till familjebostäder samtidigt som undervisningen i 
svenska fortsätter vid sidan av arbetsplaceringar och yrkesutbildning 
m.m. 

Under senare delen av år 1971 har beslut fattats om ytterligare kol
lektiv överföring av flyktingar. Vidare har linnu ett antal zigenare tagits 
ut för att föras till Sverige under de närmaste månaderna. 

Det är f. n. inte möjligt att bedöma i vilken omfattning kollektiv 
överföring av flyktingar till Sverige kan behöva ske i fortsättningen eller 
i vad mån åtgärder i övrigt som bekostas från anslaget behöver vidtas. 
Jag räknar emellertid med att verksamhetens omfattning kommer att 
ligga i nivå med vad som har gällt under senare år och förordar där
för att anslaget förs upp med 18,2 milj. kr. för budgetåret 1972/73. Där

vid förutsätter jag att Kungl. Maj:t i enlighet med hittills tillämpade 
principer också i fortsättningen kan besluta om kollektiva överföringar 
samt om de överförd as omhändertagande och. om andra åtgärder som 
bedöms erforderliga. Vidare utgår jag från att anslaget liksom hittills 
skall kunna tas i anspråk för bidrag till hemresa för medellösa icke
nordbor, som inte har fått tillstånd att vistas och arbeta i Sverige. 

Från motsvarande anslag för innevarande budgetår betalas, förutom 
arbetsmarknadsstyrelsens kostnader för överföring och omhändertagan

de av flyktingar, också socialstyrelsens kostnader för sjuka flyktingar. 
Som chefen för socialdepartementet har förordat tidigare denna dag bör 
sistberörda kostnader betalas från anslag under femte huvudtiteln. 

Med hänvisning till sammanstmlningen i det föregående hemställer 
jag att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Atgärder för flyktingar för budgetåret 1972173 anvisa 
ett förslagsanslag av 18 200 000 kr. 

C 3. Anpassningsåtgärder för invandrare 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

2 600 404 

4050 000 

4 325 000 

Reservation 513 276 

Från anslaget utgår bidrag för att täcka underskott hos den stiftelse 
som ger ut Invandrartidningcn. Vidare bekostas från anslaget sådana 
anpassningsåtglirder i övrigt för invandrare för vilka medel inte står 
till förfogande i annan ordning. 
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1971/72 

1. Bidrag till Stiftelsen In-
vandrartidningen 1080000 

2. Publikationstryck 750 000 
3. Försöksverksamhct 

a) Tolkutbildning 425 000 
b) Bidrag till organisationer 

m. fl. för anpassnings-
åtgärder 725 000 

c) Informations- och kon-
taktverksamhet 475 000 

4. Översättningsarbete av-
seende anpassningsverk-
sam het en 320 000 

5. Kurativ verksamhet för 
särskilda grupper 

6. Andra anpassningsåtgärder 275 000 
4 050 000 

Beräknad ändrin~ 1972/73 

Invandrar- Departements- · 
verket chefen 

-1080000 
+ 910000 

320 000 

+ 475 000 

250 000 

320 0001 

+ 150 000 
·+ 250 000 
+ 955 000 

+ 50000 
+100000 

+ 50 000 

+ 25 000 

·+ 50000 

+275000 

1 Minskningen av anslagsposten förutsätter att sammanlagt 487 000 kr. anvisas 
under anslaget Statens invandrarverk (p. C 1) för inrättande av en språksektion 
med sex tjänster samt för övriga översättningar. I annat fall bör en uppräkning 
ske med 167 000 kr. 

Statens invandrarverk 

1. Pris- och löneomräkning 168 000 kr. 
2. Bidrag till Stiftelsen Invandrartidningen. Anslagsposten förutsätts 

utgå eftersom medlen fr. o. m. budgetåret 1971/72 i sin helhet dispo~ 
neras av stiftelsen. 

3. Publikationstryck. Under anslagsposten beräknas 1 015 000 kr. för 
revideringar och omtryck av handböcker och broschyrer, varav 250 000 
kr. för handboken Ny i Sverige och 560 000 kr. för broschyren Invand
rare i Sverige samt 100 000 kr. för fackordlistor för tolkar. Vidare be
räknas 370 000 kr. för skilda nya publikationer, vartill kommer 200 000 
kr. för utgivning av en facktidskrift avsedd att vara ett ide-, informations
och kontaktforum. 

4. Tolkutbildning. Pågående försöksverksamhet omfattar främst 
rättstolkningskurser, examinationer av rättstolkar och fackkurser inom 
ett antal ämnesområden såsom arbetsmarknads-, social- och sjukhustolk
ning. I avvaktan på att förslag läggs fram om de framtida formerna 

för tolkutbildningen bör ökade medel anvisas för en vidgning av verk
samheten. 

5. Bidrag till organisationer m. fl. för anpassningsåtgärder. Under 

innevarande budgetår pågår en kartläggning av invandrarnas organisa
tioner och religiösa samfund samt en utvärdering av den hittillsvaran
de försöksverksamhetcn. Möjligheterna att via bidragsgivning stimulera 
invandrarorganisationcrna och svenska organisationer m. fl. till anpass

ningsåtgärder bör ökas. 
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6. lnf ormations- och kontaktverksamhet. En omfattande kurs- och 
konfcrensverksamhet planeras med sikte på bl. a. sådana målgrupper 
som fackliga funktionärer, personaltjänstemän hos företag och tjänste

män hos kommunerna. Vidare förbereds en väsentligt breddad kontakt 
med massmedia för att skapa ökad förståelse för invandringsproble
men. Film, AV-material och utställningar bör produceras för att ge 
en meningsfull information till allmänheten, särskilt skolungdomen. 
För verksamheterna krävs ökade medel. 

7. Med anlitande av medel från förevarande anslag har enligt 
Kungl. Maj:ts medgivande särskild kurativ service hittills anordnats 
för ett fåtal grupper invandrare med speciella problem. Sådan verk
samhet bör påbörjas också bland andra invandrargrupper med ut
talade svårigheter t. ex. flyktingar med kvalificerad utbildning och 
utorncuropciska invandrare från helt annorlunda kulturmiljöer. Sär

skilda medel bör ställas till förfogande för ändamålet. 

Stif te/sen In vandrartidningen 

Invandrartidningen ges f. n. ut på fem språk och ut.kommer årligen 
med 46 nummer, varav flertalet har fyra sidor. En mindre prenume
rationsavgift tas ut. Under budgetåret 1970/71 har antalet prenume
rationer gått upp till inemot 36 000. 

Antalet språkeditioner bör ökas till tio och varje nummer bör inne
fatta åtta sidor, vilket bl. a. skulle ge utrymme för en önskvärd repe
tition av samhällsinformcrandc artiklar och en bättre täckning av ak
tuellt material. Den föreslagna vidgningen av tidningen medför att un
derskottet i verksamheten ökar med ca 1,4 milj. kr. till sammanlagt in
emot 2,5 milj. kr. 

Remissyttrande 

Statens invandrarverk tillstyrker stiftelsens anslagsframställning i dess 
helhet. 

Departementschefen 

I likhet med föregående år har en kraftig. vidgning av Invandrar
tidningen föreslagits med avseende på antalet språkeditioner och antalet 
sidor. Förslaget innebär en uppräkning av statsbidraget för att täcka 

underskottet i tidningsverksamhcten från f. n. ca 1,1 milj. kr. till nära 
2,5 milj. kr. Jag är inte beredd att bitdida förslaget. Bidraget till tid

ningen bör emellertid iikas med ett mindre belopp, som i förening 
med en höjd prenumerationsavgift täcker beräknade kostnadsökningar 
vid oföriindrad omfattning av tidningsvcrksamhetcn. 

Under anslagsposten Publikationstryck beräknar jag en mindre höj
ning av anvisade medel för att möjliggöra för invandrarvcrkct att för

söksvis ge ut en facktidskrift på svenska för behandling av skilda in-
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vandrarfrågor. Jag förutsätter därvid att en mindre prenumerationsav
gift tas ut. 

Under anslaget har fr. o. m budgetåret 1969170 medel tagits upp 
för bidrag till organisationer m. fl. för anpassningsåtgärder. Syftet här
med har, när det gäller sammanslutningar för invandrare, varit att eko

nomiskt stödja bildandet av sådana samt att stärka och bygga ut dem. 
Invandrarnas organisationer har viktiga uppgifter att fylla som infor
mationskanaler och som stöd för den enskilde invandraren framför allt 
under tiden omedelbart efter ankomsten till Sverige. I fråga om svenska 
organisationer och institutioner har ändamålet med bidrag varit att sti
mulera till åtgärder som leder till bättre information om invandrarna, 
intensivare kontakter mellan invandrare och svenskar samt ett ökat en
gagemang i svenskt föreningsliv från invandrarnas sida. Genom en 
kraftig uppräkning av medlen för ändamålet för innevarande budgetår 
har utrymmet för sådana insatser vidgats väsentligt. Jag finner det ange
läget att det ekonomiska utrymmet för dessa syften också i fortsätt

ningen står till invandrarverkets förfogande. 
För översättningar som inte kan utföras av verkets personal bör, som 

jag har nämnt i det föregående (s. 156), ökade medel anvisas. 
Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att 

Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Anpassningsåtgärder för invandrare för budgetåret 1972173 

anvisa ett reservationsanslag av 4 325 000 kr. 

C 4. Undervisning för invandrare i svenska språket m. m. 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

27 874 703 

41000000 
41 000 000 

Från anslaget bestrids utgifter för avgiftsfri undervisning i svenska 
språket m. m., som studieförbunden anordnar för utlänningar vilka är 
stadigvarande bosatta i Sverige. 

Sko/överstyre/sen 

I samråd med statens invandrarverk och arbetsmarknadsstyrclsen 
får överstyrelsen under innevarande budgetår som fortsatt försöksverk

samhet i samarbete med studieförbunden anordna avgiftsfri under
visning för invandrare i svenska språket och samhällsorientering. 

överstyrelsen uppskattar behovet av utbildning under budgetåret 

1972/73 till 850 000 timmar, dvs. en ökning med 200 000 timmar. Av 

ökningen beräknas 80 000 timmar falla på undervisning på betald arbets-

" Riksdagt'll 1972. 1 sam/. Nr 1. Bil. 13 
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tid, 50 000 timmar på kontaktkurser för invandrarkvinnor och 70 000 

timmar på vidgad undervisningsvolym till följd av väntad ökning av in

vandringen. Kostnaderna härför beräknas komma att uppgå till 15 

milj. kr. 
För att stimulera invandrarkvinnor att delta i utbildningen föreslår 

överstyrelsen att särskilda medel beräknas för uppsökande verksam
het (100 000 kr.) och för barnpassning i anslutning till undervis
ningen (150 000 kr.). 

Den hittillsvarande verksamheten med studiecirklar i samhällskun
skap och folkhögskolekurser . i svenska språket med samhällsoriente
ring bör utvidgas genom ett ökat antal studietimmar resp. kurser. För 
ändamålen krävs ökade medel (244 000 kr.). 

För lärarutbildning och pedagogiskt utvecklingsarbete samt admi
nistration beräknas medelsbehovet till 950 000 kr. 

Departementschefen 

Som jag har upplyst i det föregående är invandrarutredningens för
slag om grundutbildning i svenska för vuxna invandrare föremål för 
fortsatta överväganden inom berörda departement. 

Enligt skolöverstyrelsens redovisning av försöksvcrksamheten med 
undervisning för invandrare i sven.ska språket och samhällsorientering 
anordnades under budgetåret 1970/71 ca 26 300 studiecirklar omfat
tande sammanlagt inemot 692 000 studietimmar. Den verkliga kostnaden 
härför uppgår enligt överstyrelsen till ca 43 milj. kr. Härtill kommer vissa 
administrations- och pensionskostnader. Jämfört med budgetåret 1968/69 
har antalet timmar mer än fördubblats och kostnaderna nästan tredubb

lats. 
Den beskrivna utvecklingen av utbildningens volym och kostnaderna 

härför samt erfarenheterna i övrigt av hittillsvarande försöksverksamhet 
har föranlett att en översyn av verksamheten har satts i gång inom Kungl. 
Maj:ts kansli. I sammanhanget kommer bl. a. nuvarande regler för stats
bidragsgivningen och tillämpningen av dessa att ses över. Jag har för 

avsikt att sedan översynen har avslutats föreslå Kungl. Maj:t de åtgärder 
som kan finnas påkallade för att anvisade medel för försöksverksamheten 

skall användas så effektivt som möjligt. 

överstyrelsen har föreslagit att medel anvisas för kontaktkurser för 
hemarbetande invandrarkvinnor. I anslutning härtill har medel begärts 
för uppsökande verksamhet och för barnpassning. Jag ansluter mig till 
styrelsens uppfattning att sådana kontaktkurscr bör anordnas som ett 

led i den pågående försöksverksamheten. Under våren 1971 genom

förde skolöverstyrelsen och invandrarverket i samarbete med studie
förbunden vissa försök med uppsökande verksamhet och barnpassning. 
Kostnaderna härför bestreds från anslaget Anpassningsåtgärder för in
vandrare. Jag anser det angeläget att dessa försök kan forsätta i syfte att 
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ge ökade erfarenheter och förutsätter att medel från anslaget Anpass
ningsåtgärder för invandrare kan disponeras härför. 

För verksamheten under budgetåret 1972/73 beräknar jag oförändrat 

medelsbehov, 41 milj. kr. Jag utgår därvid från att omfattningen av 
svenskundervisningen i form av studiecirklar ryms inom 550 000 studie

timmar. Verksamheten bör i största möjliga utsträckning inriktas på 
studiecirklar som grundar sig på avtal med arbetsgivare om ersättning 
från arbetsgivaren till arbetstagare som deltar i undervisningen. Som jag 
tidigare har anfört bör arbetsmarknadsstyrelsen kunna som villkor för 
kollektiv överföring av utländsk arbetskraft kräva att arbetsgivaren 
förbinder sig att bereda invandrarna undervisning i svenska i viss omfatt
ning på betald arbetstid eller mot likvärdig ersättning i annan ordning. 
Vidare räknar jag med en mindre ökning av folkhögskolekurserna i svens

ka med samhällsorientering för invandrarna och antalet studietimmar för 
studiecirklar i samhällskunskap. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Undervisning för invandrare i svenska språket m. m. för 
budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 41 000 000 kr. 
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D REGIONAL UTVECKLING 

Allmänna synpunkter 

Genom beslut av 1970 års riksdag (prop. 1970: 75, SU 103, rskr 270) 

fastställdes riktlinjerna för den treårsperiod för regionalpolitiskt stöd som 
inleddes med budgetåret 1970/71. Dessa riktlinjer innebar i flera avse

enden en förstärkning av de regionalpolitiska stödmedlen. Bl. a. infördes 

sysselsättningsstöd och transportstöd. Ökade resurser ställdes till förfo
gande för lokaliseringslån och Jokaliseringsbidrag och tillämpbarheten 
av dessa stödformer vidgades. 

För regionalpolitiskt stöd under treårsperioden har fastställts en ram 

på 1 200 milj. kr., varav 200 milj. kr. har beräknats för lokaliscringsbi
drag/ avskrivningslån, 800 milj. kr. för lokaliseringslån, 100 milj. kr. 
för utbildningsstöd, 25 milj. kr. för syssclsättningsstöd och 75 milj. kr. 
för transportstöd. Härutöver får Kungl. Maj:t bevilja lokaliseringsstöd 
med belopp motsvarande vad som vid utgången av den femåriga för
söksperioden kvarstod outnyttjat av ramarna för lokaliseringsbidrag och 
lokaliseringslån, sammanlagt 87 milj. kr. 

Enligt beslut av 1970 års riksdag (prop. 85, SU 106, rskr 272) skall 
Stiftelsen Norrlandsfonden under vart och ett av kalenderåren 1971-
1973 erhålla ett tillskott på 5 milj. kr. inom ramen för det regionalpo
litiska stödet. Anslag härför anvisas under trettonde huvudtiteln. För 
samordning mellan de centrala lokaliseringsorganens åtgiirder och den 
av Norrlandsfonden bedrivna stödverksamheten samråder fonden fortlö
pande med arbetsmarknadsmyndigheterna. 

Under budgetåret 1970/71 beviljades 251 företag lokaliseringsstöd 
med 67 milj. kr. i bidrag och 336 milj. kr. i lån, sammanlagt 403 milj. 
kr. Vidare lämnades lånegarantier för rörelsekapital i lokaliseringssyfte 
för lån på tillhopa 4,2 milj. kr. Av det sammanlagda stödet har 83 % 

utgått till 207 företag i det allmänna stödområdet. En tredjedel av bi
dragen och en sjättedel av hela lokaliseringsstödet under budgetåret ut

gick till företag i det inre stödområdet. 
Av 39 nyetableringar som under budgetåret 1970/71 ägde rum med 

lokaliseringsstöd skedde 26 i stödomriidet, varav hälften i det inre stöd

området. 
De investeringar som under budgetåret 1970171 har skett med loka

liseringsstöd har av företagen beräknats medföra en ökning av antalet 
sysselsatta med 4 800 personer, därav 3 500 eller 73 % i stödområdet. 
I jämförelse med motsvarande uppgifter för den föregående fcmårsperio-
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den innebär detta en viss förskjutning till förmån för stödområdet. Sam
ma tendens kan iakttas i fråga om omfattningen av det beviljade stö

det. Medan 72 % av lokaliseringsstödet under femårsperioden utgick 
till företag inom stödområdet, är för budgetåret 1970/71 motsvarande 
andel 83 % . Förhållandet beror delvis på att stödområdet har utvidgats 
med vissa kommunblock i Kopparbergs och Värmlands län och på att 
betydande lokaliseringsstöd i oktober 1970 beviljades Aktiebolaget Sta
tens Skogsindustrier för vissa investeringar i Norrbottens län. 

De företag som har fått lokaliseringsstöd under tiden den 1 juli 1965-
utgångcn av år 1970 har i sina ansökningar angivit, att stödet skulle 

medföra en sysselsättningsökning på 18 600 personer, varav 12 300 inom 
stödområdet. Av denna beräknade ökning hade vid årsskiftet 1970-
1971 13 000 nya arbetstillfällen realiserats, varav 8 400 inom stödom
rådet. I runt tal 70 % av den beräknade sysselsättningsökningen i dessa 
företag hade alltså förverkligats vid nämnda tidpunkt. Procenttalet mot
svarar i stort sett den andel av planerade investeringar som då hade hun
nit slutföras. I takt med investeringarnas färdigställande torde - om inte 
oförutsedda hinder möter - den faktiska sysselsättningseffekten komma 
att överstiga den beräknade nivån. En inventering av den verkliga syssel

sättningseffekten i stödföretagen vid kalenderårsskiftet 1971-1972 kom

mer att vara genomförd inom kort. 
Beslut om utbildningsstöd har under budgetåret 1970171 fattats i över 

400 ärenden och omfattat sammanlagt 56 milj. kr. Mer än hälften av det 
beviljade utbildningsstödet har utgått i form av s. k. schablonstöd. Ge
nom stödet beräknas utbildning komma att beredas 8 300 personer, varav 

6 500 inom stödområdet. 
Sysselsättningsstöd har hittills beviljats 168 företag inom det inre stöd

området med 7,5 milj. kr. Den sysselsättningsökning i dessa företag mel
lan åren 1969 och 1970 för vilken stöd har utgått uppgick till ca 1 490 
årsarbetskrafter. 

För innevarande budgetår har till lokaliseringsbidrag/ avskrivningslån, 
lokaliseringslån, utbildningsstöd och syssclsättningsstöd anvisats sam
manlagt 375 milj. kr. För nästa budgetår föreslås i huvudsak oföränd
rade anslag. En ökning med 2,5 milj. kr. föreslås i fråga om medelsanvis
ningen till sysselsättningsstöd. 

Genom företagareförcningarna lämnades under budgetåret 1970171 
lån ur statens hantverks- och industrilåncfond med 71 milj. kr., vilket 
delvis möjliggjordes genom särskild förstärkning av fonden på tilläggs
stat. I form av industrigarantilån beviljades kreditstöd med 32 milj. kr. 

Den minskade efterfrågan på lånegarantier torde ha samband med bl. a. 
lättnaderna på kapitalmarknaden. För statliga lånegarantier och lån 

genom företagareföreningarna beräknas under nästa budgetår oförändrad 
kreditkapacitet stå till förfogande, dvs. totalt ca 160 milj. kr. 

Lokaliseringssamråd enligt lagen (1970: 725) om lokaliseringssamråd 
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började tillämpas den 1 april 1971. För samrådsverksamheten har in
rättats en särskild delegation inom arbetsmarknadsstyrelsen. Verksam
heten har pågått alltför kort tid för att några slutsatser skall kunna 
dras rörande resultaten av samrådsförfarandet. 

1969 års sakkunniga för planering av turistanläggningar och frilufts
områden m. m. har under hösten 1971 avlämnat betänkandet (Ds Jo 
1971: 7) se Statligt lokaliseringsstöd till rekreationsanläggningar. Betän
kandet remissbehandlas f. n. Glesbygdsutredningen räknar med att lägga 
fram sitt slutbetänkande under våren 1972. Industricentrautredningen 
har under hösten 1971 företagit en enkät. för att utröna företagens in
tresse för etablering i industricentraanläggningar i fyra orter i det inre 
stödområdet. I anknytning till arbetet med att utforma ett regionalpoli
tiskt handlingsprogram för hela landet har inom inrikesdepartementet 
påbörjats en översyn av de nuvarande regionalpolitiska medlen. 

Tillkomsten av lokaliseringsstödet vid mitten av 1960-talet innebar 
början till en kraftig expansion av det statliga kreditstödet till näringsli
vet. Vid sidan av det regionalpolitiskt inriktade kreditstödet har staten 
under denna tid vidtagit också en rad andra åtgärder i syfte att under
lätta näringslivets kreditförsörjning. Som ett resultat härav har den ute
stående volymen av statliga krediter till företagen vuxit till betydande 
belopp. Lokaliseringsstöd har under de sex budgetåren 1965/66-1970/ 
71 beviljats med 1,5 miljarder kr., varav 1,2 miljarder kr. i lokaliserings
lån. Utestående lokaliseringslån uppgick i september 1971 till över 900 
milj. kr. Volymen av utestående industrigarantilån och av företagareför
eningarna administrerade hantverks- och industrilån uppgår f. n. till 
sammanlagt ca 450 milj. kr. Medräknas utbetalade lokaliseringsbidrag/ 
avskrivningslån uppgår statens utestående engagemang i skilda former 
av regionalpolitiskt stöd f. n. till ca 1,7 miljarder kr. 

Med denna omfattande stödgivning följer krav på uppföljning och 
bevakning i syfte att säkerställa ändamålet med stödet och förebygga 
förluster i stödverksamheten, bl. a. med hänsyn till att krediterna i re
gel innebär en hög grad av risktagande. Med anledning härav uppdrogs 
åt 1968 års lokaliseringsutredning att överväga hur uppföljningsverk
samheten i framtiden borde ordnas. Riksdagens revisorer har därefter 
i skrivelser den 29 september 1970 och den 25 november 1971 fäst upp
märksamhet på vikten av att åtgärder vidtas i syfte att minska förlusterna 

i den kreditstödjande verksamheten. 
Lokaliseringsutredningen lade i juli 1971 fram vissa förslag i ämnet 

i betänkandet (Ds In 1971: 8) Om uppföljningen av stödföretag m. m. 
Remissbehandlingen av betänkandet har nyligen avslutats. Under hösten 
1971 redovisade vidare 1968 års kommerskollegieutredning resultatet 
av sitt arbete i betänkandet (SOU 1971: 69) Näringspolitiken - ny 
verksorganisation. Där föreslås en rad genomgripande reformer med av
seende på organisationen av de statliga aktiviteterna på näringspolitikens 
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område, däribland handhavandet av den regionalpolitiska stödverksam
heten. De frågor som kommerskollcgieutredningen har aktualiserat står 
i flera avseenden i intimt samband med de organisatoriska problem som 
lokaliseringsutredningcn har behandlat. Samtidigt pågår inom Kungl. 
Maj:ts kansli utredningar som syftar till att rationalisera och bättre 

samordna handläggningen av olika former av statligt kreditstöd. 
Mot denna bakgrund synes tidpunkten inte lämplig att nu ta upp 

de av lokaliseringsutredningcn behandlade uppföljnings- och bevak
ningsfrågorna till ett mera långsiktigt avgörande. 

Vid min behandling av anslaget Bidrag till företagareföreningar m. fl.: 

Administrationskostnader återkommer jag till frågan om förstärkning 
av föreningarnas resurser för uppföljningsverksamhetcn. 

Som framgått av den tidigare redogörelsen under avsnittet B Arbets

marknad m. m. (s. 27) föreslås att programbudgetering införs för ar
betsmarknadsområdet fr. o. m. budgetåret 1972i73. Det nya redovisnings

systemet omfattar även de delar av den regionalpolitiska stödverksam
heten och andra verksamheter med regionalpolitisk anknytning som 

handhas av arbetsmarknadsmyndigheterna. Enligt mitt förslag till pro
gramindelning skall ifrågavarande verksamheter tas upp under ett sär
skilt program, betecknat Regionalpolitiska stödåtgärdcr. Programmet 

omfattar delprogrammen lnvesteringsfonder, Lokaliseringssamråd, Lo

kaliseringsbidrag, Lokaliseringsutbildning, Sysselsättningsstöd och Loka
liseringslån. De två första delprogrammen omfattar arbetsmarknadsmyn

digheternas befattning med de verksamheter som regleras i förordningen . 
(1955: 256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning (ändrad 
senast 1970: 910) resp. lagen (1970: 725) och kungörelsen (1971: 51) om 

lokaliseringssamråd. övriga fyra delprogram avser den stödverksamhet 
som grundar sig på kungörelsen (1970: 180) om statligt regionalpolitiskt 
stöd (ändrad senast 1971: 1031). 

Utgifter som hänför sig till programmet Regionalpolitiska stödåtgärder 
bestrids f. n. från de på driftbudgeten uppförda anslagen Lokaliserings
bidrag, Stöd till lokaliseringsutbildning, Infriande av statlig garanti för 
lån i lokaliseringssyftc till rörelsekapital och Sysselsättningsstöd samt 
det på kapitalbudgeten under fonden för låneunderstöd upptagna an
slaget Lokaliseringslån. I samband med de ändrade budgeteringsprinci
perna bör i enlighet med vad jag tidigare har anfört de fyra nämnda 

driftbudgetanslagen sammanföras under ett nytt förslagsanslag, benämnt 

Regionalpolitiskt stöd: Bidragsvcrksamhet. Lokaliseringslån bör som hit
tills utlämnas från ett särskilt investcringsanslag på kapitalbudgeten. 
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D 1. Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksamhet 

1970/71 Utgift 1s5 262 426 

1971/72 Anslag 1128 247 000 

1972/7 3 Förslag 131 125 000 

168 

1 Beloppen avser motsvarande anslag eller delar av anslag enligt riksstatcn 
för ifrågavarande budgetår (se tablås. 36). 

Från anslaget skall bestridas utgifterna för det i programbudgeten 

för arbetsmarknadsverket upptagna programmet Regionalpolitiska stöd

åtgärder med undantag av delprogrammet Lokaliseringslån. Delprogram

men Jnvesteringsfonder och Lokaliseringssamråd belastas endast av ad
ministrationskostnader. 

1970j71 1971/72 Ändring 1972/73 
Utfall Beräknat 

Basförslag AMS 

Delprogram: 
Lokaliscringsbidrag 45 307 444 65 000000 -:- 10 000 000 
Lokaliseringsutbildning 32 542 982 50000 000 
Sysselsättningsstöd 4 793 000 10000 000 
Infriande av statlig garanti 
för lån i lokaliseringssyfte 
till rörelsekapital I 000 
Gemensamma kostnader 2 619 000 3 246 000 +324000 +854000 

85 262426 128 247 000 + 324 000 + 10 854 000 

Av den av 1970 års riksdag fastställda medelsramen för regional

politiskt stöd om 1 200 milj. kr. under treårsperioden 1970171-1972173 
har för beslut om lokaliseringsbidrag och avskrivningslån beräknats 200 

milj. kr. Kungl. Maj:t har bemyndigats att härutöver ta i anspråk 3 milj. 

kr. som vid ingången av treårsperioden kvarstod outnyttjat av beslutsra
men för lokaliseringsbidrag från föregående femårsperiod. 

Under budgetåret 1970171 har beslut fattats om lokaliseringsbidrag 

med 67,3 milj. kr. Formen avskrivningslån har kommit till endast be

gränsad användning. För beslut under innevarande budgetår och budget

året 1972173 kvarstår av den beräknade ramen för lokaliseringsbidrag 

(3+200 - 67,3) 135,7 milj. kr. 
För treårsperioden har för utbildningsstöd beräknats ett medelsbehov 

på 100 milj. kr. Under budgetåret 1970/71 fattades beslut om utbild

ningsstöd med sammanlagt 56 milj. kr. Utbildning beräknas ha kunnat 

beredas 8 300 personer, varav 6 500 inom stödområdet. Av stödbeloppet 

har 29 milj. kr. (52 % ) beviljats i form av s. k. schablonstöd. Denna del 

beräknas svara mot en utbildning av 5 400 personer (65 % ). 

Departe-
mentschefen 

--;-2 500 000 

; 378 000 

+2878000 
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Medelsbehovet för sysselsättningsstöd under treårsperioden har beräk

nats till 25 milj. kr. Sådant stöd har under år 1971 beviljats 168 företag 
med sammanlagt 7,5 milj. kr., vilket representerar en sysselsättningsök

ning på ca 1 490 årsarbetare mellan åren 1969 och 1970. Av det sålunda 
beviljade sysselsättningsstödet har 4,8 milj. kr. utbetalats under budget

året 1970/71. 
Infriande av garantier för lån i lokaliseringssyfte till rörelsekapital har 

hittills inte förekommit. 

A rbetsmarknadsstyrelsen 

L o k a I i se r i n g s b i d r ag. Styrelsen anger för budgetåret 1972/ 

73 ett medelsbehov av 75 milj. kr., utgörande återstoden av vad som be

räknats för ändamålet under treårsperioden. 

Ut bi 1 d ni n g s stöd. Styrelsen förutsätter en betydande ökning 

av utbildningsvolymen under de närmaste åren, dock inte så kraftig som 

mellan budgetåren 1969/70 och 1970171 då ökningen uppgick till ca 

3 000 personer. Styrelsen .beräknar, att ca 11 000 personer under budget
året 1972/73 kommer att genomgå. lokaliseringsutbildning. Medelsbe

hovet härför beräknas t.ill 50 milj. kr., dvs. samma belopp som för inne

varande budgetår. 

S y s s e 1 s ätt n i n g s s t ö d. Meddsbebovet för delprogrammet be

räknar styrelsen till 10 milj. kr., dvs. vad som återstår av det beräknade 

medelsbehovet för denna stödform under treårsperioden. 
Infriande av statlig garanti för lån i lokalise

r i n g s s y f t e t i 11 r ö r e 1 s e k a p i t a I. Styrelsen förordar ett oför

ändrat formellt belopp av 1 000 kr. 
Till täckande av arbetsmarknadsverkets administrationskostnader för 

förevarande program beräknas 4,1 milj. kr. 

Departementschefen 

Som jag tidigare har berört har för perioden 1970/71-1972/73 en. 
ram på 200 milj. kr. beräknats för beviljande av lokaliseringsbidrag/ 

av~:krivningslån. Härtill kommer 3 milj. kr., som vid periodens början 

kvarstod outnyttjat av bidragsramen för den femåriga försöksperioden. 

Under anslaget för ändamålet har för budgetåren 1970/71 och 1971/72 

anvisats sammanlagt 125 milj. kr. 

Under budgetåret 1970/71 beviljades lokaliseringsbidrag med 67,3 

milj. kr. Samtidigt skedde dock utbetalningar med endast 45,3 milj. kr. 

Denna eftersläpning hänger samman bl. a. med att bidragen betalas ut i 

takt med investeringarnas fullföljande. På grund härav har den kassamäs

siga reservationen på bidragsanslaget ökat från 45,2 milj. kr. vid in

gången av budgetåret 1970/71 till 59,9 milj. kr. vid budgetårets utgång. 

6'-' Riksdagen 1972. 1 saml. Nr 1. Bil. 13 
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Enligt vad jag har förordat i det föregående vid anmälan av riktlin

jerna för programbudget för arbetsmarknadsvcrket skall kostnaderna 
för de olika regionalpolitiska bidragsformerna bestridas från ett gemen

samt förslagsanslag. Vid utgången av budgetåret 1971/72 kvarstående 
reservation på det f. n. på riksstaten uppförda rcservationsanslaget Lo
kaliseringsbidrag bör härvid användas för utbetalning av redan bevilja
de lokaliseringsbidrag. Med hänsyn härtill anser jag det tillräckligt att 
under förevarande anslag för nästa budgetår ta upp ett belopp av 65 milj. 
kr. till lokaliseringsbidrag. 

Under budgetåret 1970/71 beviljades utbildningsstöd med samman

lagt ca 56 milj. kr. Anslaget belastades dock med utbetalningar på en
dast 33 milj. kr., främst på grund av den eftersläpning som följer av 

stödets konstruktion. Det för budgetåret 1970/71 anvisade anslaget på 
35 milj. kr. visade sig således vara tillräckligt trots den stora besluts
volymen. 

För innevarande budgetår har till utbildningsstöd anvisats 50 milj. kr. 
Att döma av utvecklingen under den gångna hösten kommer besluts
volymen under detta budgetår knappast att öka. Tillgängliga uppgifter 

tyder emellertid på att betalningsutfallct kommer att bli större än un
der föregående budgetår. Någon ytterligare uppräkning av anslaget sy
nes dock inte erforderlig. Jag förordar därför att för utbildningsstöd 
under budgetåret 1972/73 beräknas oförändrat 50 milj. kr. 

Som jag inledningsvis nämnt har sysselsättllingsstöd hittills beviljats 
168 företag inom det inre stödområdet med totalt 7,5 milj. kr. Stödet 
har medverkat till en sysselsättningsökning hos ifrågavarande företag 
med ca 1 490 årsarbetskrafter mellan åren 1969 och 1970. Om denna 
ökning har bibehållits i företagen under år 1971 kommer dessa att vara 
berättigade till ytterligare sysselsättningsstöd av samma omfattning un
der år 1972. Härtill kommer nya ansökningar om förstaårsstöd. 

För innevarande budgetår har för sysselsättningsstöd beräknats 10 
milj. kr. Med hänsyn till att utfallet av stödverksamheten under år 1971 
tyder på något högre sysselsättningsökning än som ursprungligen be

räknades förordar jag att för sysselsättningsstöd under budgetåret 1972/ 

73 beräknas 12,5 milj. kr. 
Sysselsättningsstöd utgår endast till företag som driver industriell verk

samhet. Gränsen mellan vad som skall betraktas som industri resp. 

industriliknande verksamhet är emellertid flytande. Om riksdagen inte gör 

erinran häremot bör Kungl. Maj:t ha möjlighet att besluta om sysselsätt
ningsstöd till företag, vilkas verksamhet vid en snäv tolkning skulle kunna 
anses falla utanför det egentliga industribegreppet, om det mot bakgrund 

av sysselsättningsförhållandena inom det inre stödområ<lct kan anses be
fogat. 

Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag i fråga om medelsbe
hovet för infriande av lånegarantier i lokaliseringssyf te under budget-



Prop. 1972: 1 Bilaga 13 Inrikesdepartementet 171 

året 1972/73. 

Under åberopande av Jet anförda och med hänvisning till samman
ställningen i det föregående hemställer jag att Kungl. Maj:t föreslår 
riksdagen 

att till Regionalpolitiskt stöd: Bit!ragsverksamhet för budgetåret 
1972/73 anvisa et~ förslagsanslag av 131 125 000 kr. 

D 2. Särskilda stödåtgärder i glesbygder 

1970/71 Utgift 

1971 /72 Anslag 

1972/73 Förslag 

4 463 300 

5 000 000 

5 000 000 

Reservation 6 258 700 

Från anslaget betalas kostnader för försöksverksamhet i form av 
stöd till hemarbete i vissa glesbygder och för andra stödåtgärder m. m. 
som kan aktualiseras för att förbättra levnadsförhållandena för befolk
ningen i glesbygderna. Verksamheten handhas av kommerskollegium och 

företaga reföreningarna. 

K ommerskolle gium 

I en redogörelse för försöksverksamheten framhåller kommerskol
legiet att glesbygdsstödet under budgetåret 1970/71 har gett ca 1 400 
personer arbete (hel- eller deltid). Detta motsvarar enligt företagare

föreningarnas beräkningar heltidsarbete för 950 personer, vilket inne
bär en ökning med ca 300 heltidsarbeten jämfört med föregående 
budgetår. 

Företagareföreningarna har under budgetåret 1970/71 beviljat bi
drag till företag som bereder sysselsättning för hemarbetare i glesbyg
der med ca 3 milj. kr. Föreningarnas administrationskostnader har upp
gått till inte fullt 800 000 kr. Kostnaderna per arbetstillfälle varierar 
mellan 1 535 kr. och 5 230 kr., vilket motsvarar en genomsnittlig dags

verkskostnad av 12: 72-46: 30 kr. 
Arbetstillfällena har främst erhållits från företag tillhörande textil

och träindustrin men även från plast-, skinn- och elektronikföretag. 85 % 
av arbetstillfällena har skapats genom medverkan av företag inom det 

egna länet. 
Drygt hälften av stödet har utgått till företag som lagt ut legoarbete, 

medan ca en tredjedel har utgått till små lokala företag inkl. hemslöjda
re. I 0 % av stödet har utgått till samarbetsorgan (t. ex. hemslöjdsför
ening). 



Prop. 1972: 1 Bilaga 13 Inrikesdepartementet 172 

Av stödet har två tredjedelar avsett investeringar i maskiner och ar
betsredskap samt transportkostnader medan återstoden gällt utbildning 
och instruktion. Stödet har sällan kombinerats med andra former av 
samhällsstöd. 

Kommerskollegium . framhåller att försöksverksamheten är relativt 
ny och att den hittills för varje budgetår fortlöpande ökat i omfattning. 
Kollegiet hemställer att för budgetåret 1972/73 anvisas oförändrat 5 

milj.kr. 

Departementschefen 

Försöksverksamhcten med hemarbete i glesbygder är huvudsakligen in
riktad på att stimulera hemslöjd och legoarbeten för industriföretag. 
Under föregående budgetår ökade denna form av sysselsättning i en 
omfattning som motsvarar 300 arbetstillfällen på heltid. De positiva 
erfarenheterna av verksamheten visar att den bör fortsättas och ytter
ligare utvecklas. 

För att möjligheterna att öka sysselsättningen i glesbygder skall kun
na tas till vara behövs insatser för att bl. a. förbättra marknadsföring· 
och produktutveckling för hemarbetare och glesbygdsföretag. Jag vill 
erinra om att Kungl. ·Maj:t mot denna bakgrund 'har ställt medel till 
förfogande från anslaget för inrättande av en privat hemarbetscentral 
i en glesbygdskommun och för produktutveckling i ett kommunalt företag 
i en annan kommun. 

Enligt Kungl. Maj:ts medgivande har, efter förslag av glcsbygdsut
redningen, försöksverksamhet inletts med intensifierad kommunal sys
selsättningsplanering. En inventering 'av arbetskraftstillgångar och möj
liga arbetsuppgifter har genomförts i Älvdalens och Bergs kommuner 
samt kommunerna i Åsele kommunblock.· Inventeringsarbetet har ut
förts av kommunerna i samarbete med glesbygdsutredningen och resp. 
länsarbetsnämnd. Genom inventeringen av arbetskraftstillgångarna på
visas behovet av ytterligare arbetstillfällen i olika delar av de berörda 
kommunerna. Inventeringen av tillgången på arbetsobjekt visar att re
lativt betydande sysselsättningsmöjligheter kan skaffas fram. De berörda 
kommunerna har nu gjort framställning om statsbidrag för att påbörja 
vissa arbetsobjekt som har tagits fram vid den gjorda planeringen. Fram~ 
ställningarna har sänts ut på remiss. 

Den genomförda försöksinvcnterin'gen visar att det är möjligt att fin~ 
na åtskilliga arbetsobjekt i glesbygderna. Det är angeläget att man kan ta 
till vara sysselsättningsmöjlighcter för arbetskraft som är geografiskt 
bunden till områden, där det har visat sig svårt att förbättra sysselsätt

ningsläget genom lokaliseringspolitiska insatser. I avvaktan på glesbygds
utredningens förslag hur sysselsättningsproblemen i glesbygdsområdena 

skall lösas finns det anledning att överväga en utökning av försöksverk
samheten till ytterligare några kommuner. 
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Kostnaderna för glesbygdsverksambeten torde med hänsyn till reser
vationen på anslaget rymmas inom ramen för oförändrad medelsanvis
ning för nästa budgetår. Anslaget bör därför föras upp med 5 milj. kr: 

Enligt vad jag har erfarit räknar glesbygdsutredningen med att i bör-· 

jan av år 1972 lägga fram förslag till vissa åtgärder i glesbygderna. 
Eftersom det är angeläget att i särskilda fall snabbt kunna få i gång 

åtgärder av försökskaraktär bör Kungl. Maj:t liksom hittills ha möj

lighet att inom anslagets ram ställa medel till förfogande för åtgärder 
som är ägnade att förbättra levnadsförhållandena för befolkningen 

glesbygderna. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Särskilda stödåtgärder i glesbygder för budgetåret 1972/73 
anvisa ett rescrvationsanslag av 5 000 000 kr. 

D 3. Bidrag tiU företagareföreningar m. fl.: Administrationsk~stn~der 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

7 355 000 
8 500 000 

10 000 000 

Reservation 730 227 

Från anslaget utgår statsbidrag till täckande av administrationskost-· · ' · · 

nader för företagareföreningarna, Företagareföreningarilas förbund och 
vissa centrala organisationer på hantverkets, småindustrins och turist

näringens områden. Bestämmelser rörande föreningarnas kreditstödjan-. 
de verksamhet återfinns i kungörelsen (1960: 372) om statligt kredit- · 
stöd till hemslöjd, hantverk och småindustri (omtryckt 1968: 354, ändrad.· 
1970: 181 och 1971: 450). 

Kommerskollegium 

Företagareföreningarna har för budgetåret ·1972/73 anmält behov 
av bidrag till sina administrationskostnader ined 11 679 000 kr., varav 
100 000 kr. beräknas för bidrag till företagareföreningen i Norrbottens · 

län att användas för stöd åt företagsamheten i Tornedalen: 

Vidare har Företagareföreningarnas förbund, Sveriges hantverks- och 

industriorganisation, Svensk industriförening samt Svenska turisthotel
lens riksförbund hemställt om bidrag för organisationernas verksam

het budgetåret 1972/73 med 100 000 kr., 70 000 kr., 15 000 kr. resp. 

15 ooo kr. 
Enligt föreningarnas stater för kalenderåret 1971 beräknas den tota

la administrationskostnaden komma att uppgå till närmare 19;3 milj. kr., 

:,-_ 

·.i 
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varav löner inkl. sociala kostnader ca 13,5 milj. kr. Intäkterna under 
samma tid har beräknats till drygt 18,9 milj. kr., varav statliga admi
nistrationsbidrag ca 8,9 milj. kr., landstingsmedel ca 5,9 milj. kr. och 
övriga intäkter ca 4,1 milj. kr. För kalenderåret 1972 har föreningarna 
preliminärt beräknat sina kostnader till sammanlagt ca 22,6 milj. kr. 
och intäkter till ca 22,2 milj. kr. Ett statligt administrationsbidrag på 
ca 10,8 milj. kr. har härvid bedömts erforderligt. Bidrag av landstings
medel har uppskattats till 6,6 milj. kr. och övriga intäkter till 4,8 milj. kr. 

I sitt yttrande beträffande föreningarnas behov av administrations
bidrag för budgetåret 1971/72 betonade kommerskollegiet vikten av att 
föreningarna erhöll ett kraftigt ökat stöd för sin verksamhet. De syn
punkter som kollegiet då anförde vill kollegiet fortfarande starkt under
stryka. Konkurrensläget för den svenska industrin har ytterligare skärpts, 
vilket bl. a. ställer ökade krav på föreningarnas arbete med bevakning, 

uppföljning m. m. av företag som erhållit statligt stöd. Kollegiet erinrar 
om de synpunkter beträffande uppföljning m. m. som har anförts av 
riksdagens revisorer i granskningspromemoria nr 3/1970 samt i 1968 
års lokaliseringsutrednings betänkande Om uppföljningen av stödföretag 
m. m. Kollegiet åberopar även departementschefens uttalande i 1971 års 
statsverksproposition angående vikten av att den däri föreslagna ök
ningen av administrationsbidragen förenas med sådana villkor att ga
rantier skapas för en intensifierad bevakning och uppföljning av ut
vecklingen hos företag som har erhållit statligt stöd. 

Trots att föreningarna har erhållit avsevärt ökat statligt stöd för sin 
verksamhet under senare år anser kollegiet att utvecklingen inom den 
mindre och medelstora industrin motiverar en viss ytterligare förstärk
ning av föreningarnas resurser. I sitt nyssnämnda yttrande anförde kol
legiet att ett bidrag från staten på 9,6 milj. kr. - inbegripet bidrag till 
berörda centrala organisationer - var väl motiverat. Beaktas de automa
tiska kostnadsstegringarna, bör enligt kollegiets uppfattning beloppet 
för budgetåret 1972/73 uppräknas till 10,2 milj. kr. Kollegiet anser 
mot bakgrund av utvecklingen inom näringslivet att därutöver en för
stärkning av föreningarnas administrationsbidrag bör ske med 500 000 
kr. Vid beräkningen av bidragets storlek bör enligt kollegiet också be
aktas att den intensifierade uppföljningsverksamheten kommer att ställa 
ökade krav på föreningarna. 

Kollegiet hemställer sålunda, att för budgetåret 1972/73 anvisas 10,7 

milj. kr., varav 10,6 milj. kr. till täckande av företagareföreningarnas 
administrationskostnader m. m. och 100 000 kr. till Norrbottens före
tagareförening som stöd åt företagsamheten i Tornedalen. 

Yttranden 

Företagareföreningamas förbund erinrar om att admir:istrationsbidra

gen till föreningarna höjdes med 1 milj. kr. för budgetåret 1971/72 och 
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att denna höjning främst motiverades med önskemålet om en intensifie
rad bevakning av utvecklingen i företag som erhållit statligt kreditstöd. 
Någon kompensation för de automatiska kostnadsstcgringarna erhöll 
föreningarna inte enligt förbundet, vilket - särskilt med hänsyn till de 
ökade lönekostnaderna - har inneburit en beskärning av deras aktivi
tetsutrymme. Förbundet hemställer att anslaget förs upp med 16 milj. kr. 

Sveriges hantverks- och industriorganisation hemställer att anslaget 
beräknas så att företagareföreningarna får ökade möjligheter att bistå 
företagen med allmän teknisk och ekonomisk rådgivning. 

Departementschefen 

De riktlinjer för företagarcföreningarnas verksamhet som beslutades 

av 1968 års riksdag och den därefter följande utvecklingen har inne
burit att föreningarnas tjänster i allt större utsträckning har tagits i an
språk för uppgifter inom ramen för statens kreditstödjande verksamhet 

med regionalpolitisk inriktning. Det åligger sålunda föreningarna bl. a. 

att göra företagsekonomiska utredningar i ärenden om lokaliseringsstöd 
och att medverka vid uppföljningen av utvecklingen i företag som har 
fått sådant stöd. Samtidigt skall föreningarna ombesörja sina traditionella 

uppgifter som förmedlare av lån ur statens hantverks- och industrilåne
fond, som beredningsorgan i ärenden om statlig kreditgaranti och som 
organ för ekonomisk och teknisk rådgivning åt de mindre och medel

stora företagen. 
Från statens sida har intresset under senare år särskilt knutits till frå

gan om föreningarnas medverkan vid uppföljningen av utvecklingen i 
företag som har fått statligt kreditstöd. För att göra det möjligt för för

eningarna att i ökad omfattning medverka till förebyggande av förluster 

i kreditstödsverksamheten har administrationsbidragen till dem höjts suc
cessivt - från 5 milj. kr. för budgetåret 1968/69 till 8,5 milj. kr. för inne
varande budgetår. 

Som jag har framhållit inledningsvis under förevarande avsnitt med
verkar förctagareförcningarna vid bevakningen av statliga engagemang 
på 1,7 miljarder kr. Med sin lokala anknytning och sin goda kännedom 
om näringslivet i resp. län har föreningarna goda förutsättningar att på 
ett tidigt stadium fästa myndigheternas uppmärksamhet på sådana för
hållanden hos stödföretag som kan påfordra åtgärder i syfte att till
varata statens intressen som kreditgivare. Från denna synpunkt fram

står en ytterligare förstärkning av föreningarnas resurser som önskvärd. 

Under åberopande av vad jag sålunda har anfört föreslår jag att före

varande anslag för nästa budgetår tas upp med 10 milj. kr., vilket inne

bär en höjning med 1,5 milj. kr. Härav beräknar jag 600 000 kr. för 

automatiska kostnadsökningar i föreningarnas verksamhet. Återstoden 
av höjningen. dvs. 900 000 kr., bör avses till förstärkning av för

eningarnas resurser för uppföljningsverksamhet. Tillsammans med vad 
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som bar beräknats för sådant ändamål av administrationsbidragen för 
innevarande budgetår innebär detta att minst 2,4 milj. kr. skall användas 
till uppföljningsverksamhet. 

Av förevarande anslag bör liksom tidigare 100 000 kr. beräknas för 
bidrag till Norrbottens företagarcförening som stöd åt företagsamheten 
i Tornedalen och lika mycket beräknas för stöd till vissa organisationer. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till företagareföreningar m. fl.: Administrationskost

nade.r för budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag 
av 10 000 000 kr. 

D 4. Täckande av förluster i anledning av statligt stöd till hantnrks- och 

industriföretag m. fl. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

14 604 573 
9 000 000 

12 ooo·ooo 

Statens förbindelser till följd av utfärdade garantier för lån till hant
verks- och industriföretag och för lån till turisthotellnäringen infrias 

från förevarande anslag, då behov därav uppkommer. Förluster i före
tagareföreningarnas långivning från statens hantverks- och industrilåne

fond skall föreningarna i första hand täcka med medel ur egna förlust
täckningsfonder. Kungl. Maj:t kan emellertid efter särskild prövning 
medge förening bidrag från detta anslag för att täcka förluster. 

K ommerskollegium 

Från garantigivningens tillkomst den 1 juli 1954 t. o. m. den 30 juni 
1971 har bemyndiganden meddelats företagareförcningarna att teckna 
garanti för lån på tillhopa ca 577 milj. kr. samt riksbankens avdelnings
kontor att teckna garanti för lån till turisthotell på tillhopa ca 17 ,9 milj. 
kr. Summan av statens slutgiltiga förluster och utestående fordringar på 
grund av infriade garantiåtaganden uppgick den 30 juni 1971 till ca 56 
milj. kr. Under budgetåren 1966/67-1970/71 fattades beslut om infrian
de av garantier med ca 9;4, 10,5, 12.2, 2,9 resp. 14,2 milj. kr. Från före
varande anslag har därjämte utbetalats ca 1,5 milj. kr. till täckande av 
förluster på lån som lämnats av företagareföreningarna, varav ca 

700 000 kr. under budgetåret 1970/71. 

Under budgetåret 1970/71 har enligt kollegiet ca 1,1 milj. kr. in
flutit i förlusttäckningsavgifter jämlikt 19 § 2 st. kungörelsen (1960:372) 

om statligt kreditstöd till hemslöjd, hantverk och småindustri. 

Mot bakgrund av det alltmer skärpta konkurrensläget samt med hän: 
syn till de infriade garantibeloppens storlek under de senaste budget-
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åren och då utbetalningar sker också till täckande av förluster i före
tagareföreningarnas verksamhet hemställer kollegiet, att anslaget för 

budgetåret 1972/73 höjs till 15 milj. kr. 

Departementschefen 

Som kommerskollegiet har framhållit företer belastningen på före
varande anslag stora variationer år från år. En klar tendens under de 
senaste åren har emellertid varit att förlusterna i statens kreditstödjan
de verksamhet har ökat. Den främsta anledningen härtill är naturligtvis 
den ökade volymen av de statliga kreditåtagandena i form av hant
verks- och industrilån och garantilån. Efter hand har emellertid också 
kreditstödets karaktär förskjutits i riktning mot ett större risktagande. 

Sålunda har framför allt industrigarantilån i växande utsträckning ut
nyttjats som ett medel i den statliga regionala politiken med tonvikt på 

insatser som syftar till att vidmakthålla sysselsättningen i krisdrabbade 
företag på orter som i det akuta läget inte kan erbjuda arbetskraften 
alternativa utkomstmöjligheter. Huvudmotivet för insatserna har inte säl
lan varit att vinna tid för att uppnå mera långsiktiga lösningar, varvid 

risken för förlust på statens kreditåtagande har varit påtaglig. Med hän
syn till att alternativet i sådana fall i regel har varit omedelbar friställ
ning av arbetskraften med åtföljande krav på omfattande arbetsmark

nadspolitiska åtgärder m. m. har ett uppehållande kreditstöd vid en sam
hällsekonomisk totalavvägning ofta framstått som fönnånligt. Det bör 

dock understrykas, att detta tillvägagångssätt i princip har förbehållits 

fall, där förutsättningar för en rekonstruktion av företaget har bedömts 

vara för handen. 
De förluster som drabbar staten i dess kreditstödjande verksamhet och 

som kommer tiU uttryck bl. a. genom belastningen på förevarande an
slag får sålunda till inte ringa del betraktas som kostnader för infriande 
av statens regional- och sysselsättningspolitiska åtaganden. Att j;imställa 
dessa förluster med dem som kan förekomma i en bankmässig kredit
givning skulle vara missvisande. 

Med vad jag nu har sagt vill jag inte förringa betydelsen av att ef

fektiva åtgärder vidtas för att söka förebygga risken för förluster i sta

tens kreditstödjande verksamhet. Med anledning av bl. a. en av riks
dagens revisorer avgiven skrivelse i ämnet framhöll jag i prop. 1971: I 
(bil. 13 s. 116) vid behandlingen av anslaget till företagareföreningarnas 

administrationskostnader vikten av att så skedde. Som ett led i denna 

strävan förstärktes företagareföreningarnas administrationsbidrag för in
nevarande budgetår, varvid som villkor skulle gälla att medlen utnyttjades 
för en intensifierad bevakning av utvecklingen i företag som fått statligt 

stöd. För samma ändamål har jag förordat en ytterligare uppräkning av 
adrninistrationsbidragen för nästa budgetår. 
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I revisorernas nyssn1imnda skrivelse aktualiserades även vissa frå
gor angående redovisningen av förlusttäckningsmedel. Enligt gällande 
bestämmelser skall låntagare erlägga en förlusttäckningsavgift som mot
svarar en halv procent årlig ränta på utestående kapitalbelopp i fråga om 

lån som säkerställts genom statlig industrilånegaranti, s. k. hotellgaranti 
eller lokaliseringsgaranti. Revisorerna förordade att influtna förlusttäck
ningsmedel skulle tillföras resp. förlusttäckningsanslag i stället för 

att som nu redovisas på driftbudgetens inkomstsida under titeln övriga 
diverse inkomster. Med en sådan ordning skulle det bli möjligt att di
rekt ur budgetredovisningcn utläsa i vad mån principen om täckning för 
infriade garantier hade uppnåtts, vilket enligt revisorerna skulle med
föra stora praktiska fördelar. En omläggning i angiven riktning skulle 
också stå i god samklang med principerna för modern programbudge
tering. 

Det var vidare enligt revisorernas uppfattning önskvärt att en lik
artad redovisning lämnades beträffande lokaliseringslånen. Därvid bor
de som intäkter tas med dels såsom förlusttäckningsavgift beräknad an
del av till staten influtna räntor på lokaliseringslåncn, dels i konkurser 
eller vid ackord återvunna medel, medan till kostnader borde hänföras 
vad statsverket förlorar vid konkurser och vid ackord eller rekonstruk
tioner. En sammanställning härav borde lämpligen redovisas i statsverks

propositionen. 
Med anledning av revisorernas uttalande vill jag erinra om att förlust

täckningsavgiften på industrigarantilån enligt vad föredragande departe

mcntschefen anförde i prop. 1968: 61 angående företagarcföreningarnas 
organisation och verksamhet m. m. (s. 100) i princip bör avvägas så 
att den motsvarar de förluster som normalt uppstår på långivningen. 
Utvecklingen under senare år har dock visat, att en sådan princip inte 
har kunnat strikt upprätthållas. Den successiva förändringen i fråga 
om inriktningen av garantigivningen har, som jag redan berört, inne
burit att industrilånegarantierna som stödform i viss utsträckning har 
kommit att användas som ett medel för statsmakternas regional- och sys

selsättningspolitiska strävanden. 

Garantiformen utgör ett synnerligen smidigt redskap i nyssnämnda 
syfte. Mot den bakgrunden kan det knappast bli fråga om att strikt 

hävda att garantigivningen i princip skall vara självbärande, i varje fall 

inte i lägen med så stora förluster som under de senaste åren. 
Riksdagens intresse av att kunna avläsa nettoförlusterna på garanti

och långivningen bör tillgodoses genom att uppgift om inlevererade för
lustfäckningsavgifter liimnas i statsvcrkspropositioncn vid anmälan av 
resp. täckningsanslag. Som kommerskollegict har anmält i sin an

slagsframställning uppgick förlusttäckningsavgiftcrna för industrigaranti

lån under budgetåret 1970/71 till I, I milj. kr. 
Eftersom lokaliseringslånen iir statliga lån tillfaller influtna låne-
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räntor i sin helhet statsverket. Räntans nivå, som är densamma som 

för industrigarantilån, får förutsättas vara bestämd så att den i skälig 

omfattning skall täcka förluster på långivningen. Om en halv procent 

på influtna räntor - motsvarande förlusttäckningsavgiften på industri
garantilån - antas ha sådant syfte, skulle statens inkomst för förlust

täckning på lokaliseringslångivningen under budgetåret 1970/71 utgöra 

ca 1,5 milj. kr. 
Mot bakgrund av det anförda och under åberopande av i huvudsak <le 

skäl som kollegiet har anfört beräknar jag medelsbehovet under anslaget 

för nästa budgetår till 12 milj. kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår 

riksdagen 
att till Täckande av förluster i anledning av statligt stöd till 

hantverks- och industriföretag m. fl. för budgetåret 1972/73 

anvisa ett förslagsanslag av 12 000 000 kr. 
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E BOSTADSBYGGANDE M. M. 

E 1. Bostadsstyrelsen 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

9 979 301 
11637000 
12 761 000 

180 

Bostadsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet med uppgift att 
främja bostadsförsörjningen. Den är också chefsmyndighet för läns
bostadsnämnderna. 

I styrelsens uppgifter ingår främst att handha den statliga låne- och 
bidragsverksamhetcn för att främja bostadsförsörjningcn. 

Bostadsstyrelscn leds av en styrelse. Chef för bostadsstyrelsen är en 

generaldirektör. Inom verket finns fem byråer. Dessa är kanslibyrån, 
låne- och bidragsbyrån, planeringsbyrån, tekniska byrån och värde
ringsbyrån. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

Därav representation 
Publikationstryck 
Automatisk data
behandling 

1971 /72 

85 
67 

152 

8 604 000 
27 000 

177 000 
(10 000) 
929 000 

1155000 
(2 000) 

170 000 

785:000 

11847000 

Uppbördsmedel 210 000 

Nettoutgift Il 637 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Bostads
styrelsen 

+2 
+1 
+3 

+1210000 
+ 3 000 
+ 5 000 

+ 32 000 
57 000 

30000 

+1163 000 

+1163 000 

Departements
chefen 

+1 

+1 

+1096000 
+ 3 000 
+ 5 000 

+ 47 000 
+ 3 000 

30000 

+1124000 

+1124000 
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Bostadsstyrelsen 

1. Löne- och prisomräkning m. m. l 075 000 kr. 
2. Kanslibyråns personalsektion behöver förstärkas med en byrådi

rektör ( + 71 000 kr.) samt ett kontorsbiträde ( + 33 000 kr.). 
3. Värderingsbyrån behöver förstärkas med en tjänst som byrådi

rektör med hänsyn till· styrelsens medverkan i arbetet med kommunal

ekonomisk planering m. m. (+78 000 kr.). 
4. Styrelsen föreslår, att en tjänst som byrådirektör (+78 000 kr.) 

inrättas för handläggning av ärenden rörande internationellt bostadspoli
tiskt samarbete. Samtidigt kan anslaget minskas med de medel som an
visats för bestridande av lönen till en tjänsteman med motsvarande ar

betsuppgifter (-68 000 kr.) i samband med att denne entledigas från sitt 

förordnande. 
5. Minskningarna av anslagsposterna Expenser och Automatisk da

tabehandling sammanhänger med att anvisade engångsbelopp för inne
varande budgetår utgår. 

Departementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
12 761 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ytterligare en 
byrådirektör (3) på värderingsbyrån för vissa uppgifter med kommunal

ekonomisk långtidsplanering, som f. n. bekostas från anslaget Inrikes

departementet (p.A 1). 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bostadsstyrelsen för budgetåret 1972/73 anvisa ett för

slagsanslag av 12 761 000 kr. 

E 2. Länsbostadsnämnderna 

1970/71 Utgift 21 021 584 
1971/72 Anslag 22 106 000 
1972/73 Förslag 24 657 000 

Det finns en Iänsbostadsnämnd i varje län utom Gotlands·, där läns

styrelsen fullgör de uppgifter som åvilar länsbostadsnämnd. Nämnden 
är länsmyndighet för den statliga verksamheten för att främja bostadsför

sörjningen. Den fattar beslut om lån och bidrag m. m. samt förvaltar 

utestående lån. 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Personal 
Handläggande personal 157 
Övrig personal 262 

419 

Anslag 
Lönekostnader 18 507 000 
Sjukvård 34000 
Reseersättningar 680 000 
Lokalkostnader 1830000 
Expenser 1055000 

22106 000 

Bostadsstyrelsen 

Bostads
styrelsen 

+5 

+5 

+2 303 000 
+ 11 000 
+ 30000 

293 000 
+ 10000 

+2647 000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 2 441 000 kr. 

Departernents
chefen 

+2097000 
+ 11000 
+ 30000 -
+ 318 000 
+ 95000 

+2551000 

2. På grund av långivningens ökade omfattning behövs förstärkning 
av länsbostadsnämndemas personal med tre kanslister och två kvalifice
rade biträden (+206 000 kr.). 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Länsbostadsnämnderna för budgetåret 1972/73 anvisa ett 
förslagsanslag av 24 657 000 kr. 

E 3. Statens hyresråd 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1290014 
1 735 000 
1770000 

Statens hyresråd är central myndighet för handläggning av mål och 
ärenden på hyresregleringens område. Hyresrådet har också hand om 
vissa centrala administrativa uppgifter för den statliga hyresnämnds
och arrendenämndsorganisationen. 

Hos hyresrådet finns ett fast kansli och arvodesavlönade extra före

dragande. 
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1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Hyresrådet Departements-
chefen 

Personal 
Handläggande personal JO -1 -1 
Övrig personal 17 -2 -2 

27 -3 -3 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 1459000 + 1 800 + 2000 
Sjukvård 6000 
Reseersättningar 3 300 + 1 500 + 1 500 
Lokalkostnader 79 200 + 7700 ...!... 9000 
Expenser 187 500 +62000 +55 500 

1735000 -1-73000 +68000 

Uppbörds medel -33 000 -33000 

Nettoutgift 1735000 -1-40 000 +35000 

Hyresrådet 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 156 000 kr. 
2. Antalet till hyresrådet inkomna besvärsmål har under en lång 

följd av budgetår minskat för att under de två senaste budgetåren un
dergå en mera markant minskning. Även arbetsbalansen har nedgått 
kraftigt under de senaste budgetåren. Vilka förändringar i måltillström
ningen vid hyresnämnderna och hyresrådet som kan följa av de änd
ringar i hyresregleringslagen som träder i kraft den 1 oktober 1972 är 
f. n. omöjligt att uttala sig om. Särskilt vanskligt är det enligt rådet att 
bedöma vilken betydelse övergången från systemet med generella hyres
höjningar till ett förfarande med individuell prövning av bashyran ge
nom överenskommelse kan komma att få. 

Personalen vid hyresrådets kansli har successivt minskat i antal un
der senare år. Två av rådets sju byrådirektörstjänster är vakanta och 
även flera kontorsbiträdestjänster är obesatta. Med hänsyn till ovisshe
ten rörande den framtida arbetsbelastningen anser emellertid rådet att 
man inte nu bör genomföra några större personalinskränkningar. Hyres

rådet anser att minskningen av antalet besvärsmål motiverar att en by
rådirektörstjänst (-71000 kr.) och två kontorsbiträdestjänster (-66 000 
kr.) utgår ur organisationen. 

3. Anslagsposten Expenser behöver ökas för bestridande av kostnader 

för publikationstryck, blankettframställning, utbyte av föråldrad kon

torsutrustning m. m. (+62 000 kr.). 
4. Försäljningsintlikterna av publikationen Praxis i hyresmål be

räknas till 33 000 kr. 
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Departe1ne11tschefen 

I likhet med hyresrådet finner jag att det inte är möjligt att nu be
döma hur de ändringar i hyresregleringslagen som träder i kraft den 
1 oktober 1972 kan komma att påverka rådets arbetsbelastning. Rå
dets anslagsberäkning, som alltså inrymmer en viss osäkerhet i detta 

avseende, bör godtas. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 
att till Statens hyresråd för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslags

anslag av 1 770 000 kr. 

E 4. Statens nämnd för samlingslokaler 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

152 501 
193 000 

263 000 

Statens nämnd för samlingslokaler handlägger frågor om statslån för 
anordnande av allmänna samlingslokaler och av studentkårlokaler samt 

om rekonstruktionsbidrag enligt kungörelsen (1957: 367) om statslån 
för anordnande av allmänna samlingslokaler m. m. (ändrad 1960: 315), 
brev den 20 maj 1960 om rekonstruktionsbidrag till ailmänna samlings
lokaler samt kungörelsen (1964: 398) om lån för anskaffning av student

kårlokaler. 
Hos nämnden finns en sekreterare och ett fast kansli jämte arvodes

avlönade föredragande. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Uppbörds medel 
Försäljning av publikation 

Bidrag till vissa riksorga11isa
t io11er för samli11gs/okaler 

Nettoutgift 

1971/72 

2 

2 

129 400 
100 

5 200 
8 500 
5 000 

148 200 

200 

45 000 

193 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Nämnden Departements
chefen 

+14 200 

+ 300 
+ 300 

+14 800 

+ 200 

+1s:ooo 

+14 200 

+ 
' T 

300 
300 

+14 800 

+ . 200 

+ssooo 
+70000 
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Statens niimnd för samlingslokaler 

Löne- och prisomräkning m. m. 15 000 kr. 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
263 000 kr. Jag har därvid - med hänsyn till det betydelsefulla arbete 

som vissa riksorganisationer för samlingslokaler utför i samband med 

handläggningen av låne- och bidragsärenden - räknat med en höjning 

av bidraget till dessa organisationer med 55 000 kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens niimnd för samlingslokaler för budgetåret 1972/7 3 

anvisa ett förslagsanslag av 263 000 kr. 

E 5. Räntebidrag 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

2 352 421 
1000000 

1 000 

Från anslaget bestrids utgifter för räntebidrag enligt bestämmelserna 

räntebidragskungörclsen (1962: 541, upphävd 1967: 553). Dessa be
stämmelser innebär att räntebidrag utgår för att täcka den del av ränte
kostnaderna för primär- och sekundärlån som hänför sig till ränta över 
en bestämd räntesats (basränta). Räntebidrag utgår dock endast för 
täckande av räntekostnader för tid t. o. m. utgången av år 1967. 

Bostads.\'fyrelsen 

Förseningar, bl. a. i fråga om de slutliga lånebesluten, har föranlett 
utbetalningar av drygt 2,3 milj. kr. i räntebidrag under budgetåret 
1970/71. För eventuellt försenade utbetalningar under innevar~nde 

budgetår har anvisats ett anslag på 1 milj. kr. 
Även under budgetåret 1972/73 bör möjlighet finnas för utbetalning 

av räntebidrag. Anslaget bör föras upp med ett formellt belopp av 

1 000 kr. 

De partementsche fen 

Jag biträder bostadsstyrclsens förslag. Jag hemställer att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 

att till Räntebidrag för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsan
slag av 1 000 kr. 
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E 6. Viss bo!>iadsförbättringsverksamhet m. m. 

1970/71 Utgift 114 852 186 

1971/72 Anslag 130 000 000 
1972/73 Förslag 132 000 000 

Från anslaget bestrids utgifter för förbättringslån i den mån de är 
ränte- och amorteringsfria, invalidbostadsbidrag, förvaltningsbidrag till 

förmedlare av bostadsegnahem samt vinterbidrag. Anslaget, som är ett 
förslagsanslag, anvisas med det belopp som erfordras för utbetalning av 
lån och bidrag. 

Bestämmelserna om förbättringslån finns i kungörelsen (1962: 538) 
om förbättringslån (ändrad senast 1971: 1184). Lån, som utgår för för

bättring och i vissa fall uppförande av bostad för åldringar, handikappa

de, samer eller zigenare, är helt eller delvis räntefritt och stående. Be
loppet av sådan subvention får i allmänhet uppgå till högst 12 000 kr. 

Invalidbostadsbidrag utgår enligt bestämmelser i räntelånekungörelsen 
(1967: 553, ändrad senast 1971: 1183). Bidraget utgår för sådan in

redning av bostadslägenhet och i vissa fall sådant extra lägenhetsut

rymme som rörelsehindrad invalid eller person med starkt nedsatt syn
förmåga behöver, dock i regel med högst 15 000 kr. för varje lägenhet. 

Bestämmelserna om vinterbidrag, som även de finns i sistnämnda 
kungörelse, innebär i korthet att bidrag utgår i samband med bostads
lån för den särskilda kostnad som beräknas· ha uppstått genom att bygg
nads företaget har utförts vintertid. 

För beslut om räritefria förbättringslån fastställer riksdagen årligen en 
medelsram för det löpande kalenderåret och en preliminär ram för det 
närmast följande. Riksdagen har medgivit att sådana lån får beviljas 
med högst 100 milj. kr. under vart och ett av åren 1971 och 1972 
(prop. 1971: 1bil.13, CU 12, rskr 92). 

Bostadsstyrelsen 

Bostadsstyrelsen föreslår viss ändring av räntevillkoren för förbättrings
lån. Styrelsen föreslår vidare, att den för år 1972 preliminärt fastställ
da ramen för beslut om räntefria förbättringslån fastställs slutligt, att 

ramen för år 197 3 bestäms preliminärt till 110 milj. kr. samt att anslaget 
för budgetåret 1972/73 ökas med 7 milj. kr. till 137 milj. kr. 

Lån och bidragsgivningens omfattning belyses av följande uppgifter. 

Under budgetåret 1970/7 l inkom 11 610 ansökningar om förbättrings

lån mot 11 990 under budgetåret 1969/70. Under budgetåret 1970/71 
meddelades 11 390 beslut om lån avseende 12 510 lägenheter, jämfört 
med I 1 210 resp. 12 550 under närmast föregående budgetår. 

Under budgetåret 1970/71 beviljades förbättringslån med 152,0 
milj. kr. varav 104,4 milj. kr. utgjorde räntefria lån eller delar av sådana 
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lån. Motsvarande belopp budgetåret 1969/70 var 142,9 milj. kr. resp. 
92,6 milj. kr. 

Det genomsnittliga lånebeloppet per lägenhet uppgick till 12 140 
kr. under budgetåret 1970/71 jämfört med 11 390 kr. under närmast 
föregående budgetår, vilket innebär en ökning med knappt 7 % . Det 
räntefria beloppet per lägenhet uppgick till 8 340 kr. jämfört med 
7 380 kr. för budgetåret 1969/70, dvs. en ökning med 13 % . 

Under budgetåret 1970/71 beviljades invalidbostadsbidrag till 2 370 
lägenheter med ett belopp av 21,6 milj. kr. Detta innebär en fortsatt 
ökning. Närmast föregående budgetår beviljades bidrag till 1 760 lägen
heter med ett belopp av 16,6 milj. kr. 

Vinterbidrag beviljades under budgetåret 1970/71 med 8,3 milj. kr. 
Beträffande räntevillkoren för f örbättringslån anför styrelsen följande. 
Enligt nuvarande bestämmelser gäller skilda villkor vid övertagande 

av byggnad, vari utestår förbättringslån, beroende på om den nye 
ägaren avser att använda byggnaden som årsbostad eller inte. 

Om byggnaden inte skall användas som årsbostad, skall llinsbostads
nämnden uppsäga förbättringslånet till inbetalning. Nämnden får dock 
i stället för att säga upp lånet bestämma kortare amorteringstid, om visst 
anstånd med betalningen är ägnat att bättre trygga statens fordran än 
en omedelbar uppsägning. I sådant fall får nämnden fastställa en amor
teringstid av högst 10 år. Ränta utgår efter samma räntesats som för 
bostadslån. 

Ny ägare som ämnar nyttja byggnaden som årsbostad har möjlighet 
att få överta förbättringslånet. Bifalls en ansökning om övertagande 
av lånet, övertar enligt huvudregeln den nya låntagaren lånet på oföränd
rade villkor. Emellertid avskrivs, om inte särskilda skäl talar för annat, 
en tiondel av lånet i vad det är räntefritt och stående för varje helt år 
som gått sedan lånet utbetalades. Beträffande återstoden av lån eller 
lånedel som nyss sagts kan nämnden, med beaktande av låntagarens 
ekonomiska förhållanden, föreskriva att återstoden skall helt eller del
vis löpa med ränta och amorteras från en av nämnden bestämd dag. Rän
tesatsen för sådant amorteringslån skall utgöra 4 % , såvida inte lånet 
har beviljats före den 1 januari 1959, i vilket fall ränta utgår med 
3 %. 

Från vissa länsbostadsnämnder har styrelsen erfarit, att det särskilt i 
tätorter inte är ovanligt att fastigheter, som upprustat~ med förbätt
ringslån och har en förhållandevis god standard. övergår till personer 
som använder byggnaderna som årsbostäder. Nämnderna anser att 
nyssnämnda räntesatser måste anses som mycket låga i nuvarande ränte
läge och därför omotiverade när det gäller nya låntagare som bedöms 
sakna förutsättningar för att kunna åtnjuta räntefrihet. 

Styrelsen delar denna uppfattning och föreslår i enlighet härmed att 
i ärenden, som föranleder beslut om övertagande tidigast den 1 juli 
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1972, räntan skall - såvida den nye låntagaren inte uppfyller gällande 
villkor för förbättringslån - på vad som återstår av det ursprungliga 
lånet utgå efter den räntesats som Kungl. Maj:t årligen fastställer för 

statliga bostadslån m. m. 
I fråga om låneramarna anför styrelsen att en sammanställning av 

länsbostadsnämndernas uppgifter om det beräknade behovet av medel 
för beslut om räntefria förbättringslån visar på ett belopp av 109 milj. 
kr. för såväl år 197 I som för år 1972. Detta innebär i vad gäller år 

1971 i stort sett samma belopp som enligt nämndernas motsvarande be
räkningar förra året. Under år 1970 meddelade länsbostadsnämnderna 
beslut till ett belopp av 98 milj. kr. inom den av Kungl. Maj:t fastställ
da ramen pä 100 milj. kr. Bostadsstyrelsen förutsätter att Kungl. Maj:t 

har riksdagens bemyndigande att utvidga ramen såvida detta skulle vi
sa sig nödvändigt. Den för år 1972 preliminärt fastställda ramen på 
100 milj. kr. behöver därför inte räknas upp. För år 1973 bör prelimi
närt fastställas en ram på 110 milj. kr. 

Utbetalningen av räntefria lån beräknas till ca 105 milj. kr. under 

budgetåret 1972/73 under förutsättning att långivningen under åren 
1972 och 1973 får en omfattning som motsvarar de föreslagna ra

marna. Besluten om lån under ett budgetår resulterar under samma bud
getår i utbetalning i huvudsak endast i form av förskott, uppskattningsvis 
i en omfattning motsvarande två tredjedelar av det beviljade beloppet. 
Återstoden kan till större delen beräknas bli utbetald under följande 
budgetår. 

Utbetalningen av invalidbostadsbidrag kommer enligt Iänsbostads
nämndernas beräkningar att uppgå till 23 milj. kr. för budgetåret 1972/ 

73. 

För vinterbidrag uppskattas utbetalningen till 9 milj. kr. för budget
året 197'2/73. 

Det totala anslagsbehovet för budgetåret 1972/73 beräknas således 
till (105 + 23 + 9) 137 milj. kr. 

Departementschefen 

Enligt gällande bestämmelser om ränta på förbättringslån, som över
tas av ny ägare till fastigheten, utgår ränta efter 4 % eller, för vissa 
äldre lån, 3 % . Detta gäller både lånedel som från början varit ränte

biirande och lånedel som ursprungligen varit räntefri men som ändras 
till att bli räntcbiir~mdc i samband med övertagandet. Bostadsstyrelsen 

anser att dessa räntesatser innefattar en omotiverad subvention i de fall 
där den nye ägaren inte uppfyller förutsättningarna för att få åtnjuta 
räntefrihet. Styrelsen föreslår dlirför att ränta i sådana fall skall utgå ef

ter samma räntesats som för bostadslån. 
Jag delar bostadsstyrelsens uppfattning och förordar att räntevillko

ren ändras i enlighet med styrelsens förslag. 
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Ränta och amortering på förblittringslån erläggs i form av lika stora 
annuiteter. Annuiteten bör grundas på en fast räntesats för att den inte 
skall behöva räknas om vid förändringar i låneräntan. Eftersom bostads
låneräntan är rörlig förordar jag att annuiteten i här avsedda fall grun
das på en fast räntesats som bör bestämmas till 6,5 % . Skillnaden mel
lan aktuell bostadslåneränta och den ränta som annuiteten beräknas på 
bör beaktas vid varje aviseringstillfälle så att ränteskillnaden läggs till 
eller dras av från annuiteten. 

De av mig förordade ändrade bestämmelserna bör träda i kraft den 
1 juli 1972 men inte gälla i fall där beslut om övertagande medelats 
tidigare. 

Den för år 1972 preliminärt fastställda ramen 100 milj. kr. bör i en
lighet med bostadsstyrelsens förslag fastställas slutligt. För att syssel
sättningsstödjande åtgärder skall kunna genomföras snabbt med hjälp 
av ökad förbättringslångivning synes det llimpligt att Kungl. Maj:t lik
som tidigare utverkar riksdagens bemyndigande att vidga ramen om 
det behövs. Ramen för år 1973 bör preliminärt bestämmas till samma 

belopp som för år 1972 eller 100 milj. kr. 
Medelsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 132 milj. kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
I) godkänna de ändringar av villkoren för förbättringslån som 

jag har förordat, 
2) medge att räntefria förbättringslån beviljas med högst 

100 000 000 kr. under vart och ett av åren 1972 och 1973, 
3) bemyndiga Kungl. Maj:t att vid behov besluta om ökning av 

den under 2) upptagna ramen för långivningen under år 1972, 
4) till Viss bostadsförbiittringsverksamhet m. m. för budgetåret 

1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 132 000 000 kr. 

E 7. Byggnadsforskning 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

2 400 000 
4 200 000 
6 000 000 

I det följande redovisas, förutom byggnadsforskningsrådets anslags
framställning m. m., vissa förslag som byggindustrialiscringsutredningen 

(BIU)t har lagt fram och remissyttranden däröver. 

BIU, som tillkallades den 19 november 1964 för att utreda och före

slå åtgärder för främjande av byggandets industrialisering, avlämnade 
den 2 juli 1971 slutbetänkandet (SOU 1971: 52) Byggandets industralise-

1 Landshövdingen Gustav Cederwall, ordförande, riksdagsledamoten Per 
Bergman, generaldirektören Lennart Holm, andre förbundsordföranden Börje 
Jönsson, direktören Sten Källenius och riksdagsledamoten Erik Tobe. 
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ring. Betänkandet innehåller dels en sammanfattning av utredningens 
tidigare verksamhet, dels en principiell och översiktlig diskussion av 

medlen att främja byggandets industrialisering. Såsom ett medel i detta 

syfte har BIU föreslagit statligt stöd till sådant forsknings- och utveck

lingsarbete (FoU-arbete) inom byggnadsområdet som är företagsbundet. 

I det följande lämnas en redogörelse för betänkandet i denna del. 

över betänkandet har yttranden avgetts av byggnadsstyrelsen, riks
revisionsverket, statens pris- och kartellnämnd, bostadsstyrelsen, statens 

råd för byggnadsforskning, statens institut för byggnadsforskning, sta

tens planverk, styrelsen för teknisk utveckling (STU), bygglagutredning

en, byggkonkurrensutredningen, Svenska kommunförbundet, Svenska 
landstingsförbundet, Näringslivets byggnadsdelegation, Svenska bygg

nadsentreprenörföreningcn, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag 

(SABO), Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsföreningars riksför

bund u.p.a. (HSB), Svenska riksbyggcn, Byggherrcförcningen, Svenska 

byggnadsarbetareförbundet och Föreningen Sveriges praktiserande arh 
tekter. 

Byggindustrialiseringsutred11i11gen 

BIU konstaterar inledningsvis att avgörande för takten i det tekniska 

utvccklingsarbetet är bl. a. förctagsstrukturen inom byggandet. Få stora 

och många små företag är verksamma, och endast ett fåtal har sådan 

omfattning att de förmår driva självständigt FoU-arbete parallellt med 

den löpande produktionen. Förutsättningarna för FoU-verksamhet har 

åtminstone hittills varit större inom material- och komponentindustrin 
än inom cntreprenörförctagen. Konstruktionen av en byggnadsforsk

ningsavgift år 1952 för att därigenom möjliggöra finansiering av FoU

arbete inom byggnadsverksamheten var enligt BIU ett ofrånkomligt sätt 
att skapa utvccklingsstimulans. Förutsättningarna har ännu inte föränd
rats så att den kollektiva finansieringsformen blivit inaktuell. 

Förutom företagsstrukturen spelar även byggnadsproduktionens sto
ra geografiska spridning stor roll såtillvida att denna spridning ger otill

räckligt underlag för inriktning och satsning på långa kontinuerliga se

rier för produkter och rutiner. 

BIU framhåller att det inte är tillräckligt med en systematisk, till fö

retagen riktad informationsverksamhet avseende utvecklingsbara FoU

resultat för att därigenom skapa ett ökat informationsflödc och en bred

dad marknad. Tekniskt utvecklingsarbcte inom byggnadsföretagen bör 

stimuleras även med direkta åtgärder, vilka bör syfta till att ge före

tagen möjligheter att utnyttja kvalificerad teknisk personal med vana vid 

FoU-arbete och resurser för forskning och provning samt till att förbätt

ra de finansiella förutsättningarna för att bedriva sådan verksamhet rela
tivt oberoende av löpande produktion. 

För att få tillgång till personella och institutionella resurser bör före-
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tagen lägga ut uppdrag till institut och högskoleinstitutioner i form av 
preciserade utvecklingsprojekt, inpassade i företagens allmänna struktur 
och rutiner. 

Även om skilda forskningsinstitutioner kan biträda industrin i dess 
FoU-arbete är det ändå troligt att varje företag för sig i de flesta fall 
är för litet och saknar den kapitalbakgrund som erfordras för exploate
ring och marknadsföring särskilt av mera genomgripande tekniska in
novationer. Därför anser BIU det vara angeläget att en kollektiv sam
verkan mellan byggnadsföretagen stimuleras i syfte att bära utvecklings. 

uppgifterna. 
Förutom att skapa praktiska och lättillgängliga former för uppdrags

forskning och stimulera till en kollektiv samverkan mellan byggnadsföre
tagen kan samhället underlätta och stimulera företagens utvecklingsar
bete genom direkt finansiellt stöd. 

Företagens egna finansiella resurser för utvecklingsarbete är oftast 
starkt begränsade. Flertalet företag inom producent- och byggherreledet 
saknar tillräckligt kapital för en målmedveten och långsiktig satsning 
på utveckling av metoder och produkter. Byggnadsforskningsfonden har 
hittills använts för ekonomiskt stöd i form av bidrag utan återbetal
ningsskyldighet. Bidragen från fonden har uteslutande avsett FoU-pro
jekt av generell karaktär som inte är bundna till ett visst företag. Bygg
nadstekniskt utvecklingsarbete med kommersiellt syfte har därför inte 
kunnat erhålla stöd från byggnadsforskningsfonden. övriga möjligheter 
för finansiellt stöd från staten är starkt begränsade. 

Med hänsyn till att många företag i dag har begränsade kapitalresur
ser är enligt BIU ett ökat offentligt stöd starkt motiverat. Byggnadsforsk
ningsrådets nuvarande stödformer bör kompletteras med lånemöjligheter 
för företagsbundet utvecklingsarbete. Lån med relativt stort risktagan
de och generösa återbetalningsvillkor bör ·kunna utgå för utvecklings
arbete gällande bygg~ystem, byggmetoder, maskiner och andra hjälp- . 
medel samt för nya material och komponenter. 

En sådan komplettering av byggnadsforskningsrådets nuvarande verk
samhet nödvändiggör en ökning av byggnadsforskningsfondcns kapaci
tet. BIU föreslår därför att byggnadsforskningsavgiften höjs till en nivå 
som gör det möjligt att inrymma även utvecklingslån i byggnadsforsk
ningsrådets verksamhetsområde. 

Remissyttrandena 

Utredningens förslag att byggnadsforskningsrådets nuvarande stöd
former kompletteras med I å n e m ö j 1 i g h e t e r f ö r f ö r e t a g s
b u n d e t u t v e c k I i n g s a r b e te har vunnit stöd hos flertalet re
missinstanser. 

Statens planverk, Näringslivets byggnadsdelegation och HSB instäm
mer allmänt i utredningens förslag. Byggnadsstyrelsen framhåller att det 
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är av stort värde att industrin får möjligheter att bedriva eget forsknings

arbete. Den direkta kontakten mellan företagens utvecklingsarbete och 
övrig byggnadsforskning skulle få stor betydelse för att få forskningen 
anknuten till de praktiska problemen inom byggandet. Styrelsen anser 
vidare att man så långt som möjligt bör ställa krav på öppen redovisning 
av forskningsresultaten. Byggkonkurrensutredningen anför att en stimu

lans av byggföretagens utvecklingsarbete är väsentlig inte minst för kon
kurrensen inom byggandet. Att företagen utvecklar metoder och produk

ter som ger ökad produktivitet innebär att konkurrensen mellan företagen 
kan skärpas. Utredningen betonar emellertid att man bland företagsbund
na utvecklingsprojekt bör prioritera sådana som har större allmänintresse. 

I fråga om låneverksamheten understryker utredningen att denna bör 

gälla även byggherreföretagen då det får anses vara angläget att få dessa 
företag engagerade i ett utvecklingsarbete gällande förvaltnings- och 

byggherreuppgifter. Enligt byggnadsforskningsrådets mening är utred

ningens motiveringar för förslaget starka. Rådet hänvisar till att det i sin 
anslagsframställning för budgetåret 1972/73 förklarar sig berett att starta 
en försöksverksamhet med utbetalning av anslag med återbetalningsskyl
dighet. STU tillstyrker utredningens förs!ag och förklarar att styrelsens 
erfarenheter av stöd till industriell utveckling med villkorlig återbetal

ningsskyldighet är synnerligen goda. STU konstaterar samtidigt att dess 
resurser är små i förhållande till behoven inom det vida område där STU 
har att verka. Svenska byggnadsentreprenörföreningen anför att uppbyg

gandet av utvecklingsfunktioner inom byggföretagen måste underlättas, 
bl. a. genom lån och bidrag. Den kollektiva forskningen blir annars av 
mindre värde. Det som enligt föreningens mening framför allt brustit i 
hittillsvarande hyggnadsforskningsverksamhet är kontakterna med forsk
ningsresultatens avnämare. 

Några remissinstanser accepterar förslaget med vissa reservationer. 
Statens institut för byggnadsforskning och Föreningen Sveriges prakti

serande arkitekter stöder en utvidgning av byggnadsforskningsrådets nu
varande stödformer under förutsättning att detta inte medför någon 
minskning av de totala ramarna för den forskning som f. n. bekostas via 
byggnadsforskningsfonden. Institutet hoppas att en låneverksamhet skall 
medge ökad satsning på experimentell försöksverksamhet i fråga om 

byggnads- och samhällsplanering. SABO framhåller att låneverksamhe

ten inte får medföra att en ytterligare utveckling mot företagsbundna 
slutna system understöds och att nuvarande ram för byggnadsforsk
ningen inte får begränsas. SABO ifrågasätter vidare om inte STU vore 
mera lämpad att handha verksamheten, bl. a. med hänsyn till att detta 
skulle möjliggöra forskningsprojekt som går över branschgränserna. 
Stöd till byggnadstekniskt utvecklingsarbete bör enligt SABO:s mening 

bedömas enligt samma kriterier som gäller för övriga sektorer. Svenska 

kommunförbundet ifrågasätter liimpligheten att splittra resurserna för 
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byggnadsforskning och pekar på att en mera praktisk inriktning av forsk
ningen bör övervägas. Om utredningens förslag genomförs bör som vill
kor för lån gälla att utvecklingsarbetet öppet redovisas, för att man diir
igenom skall kunna undvika att slutna företagsbundna system utvecklas. 
Under alla förhållanden bör enligt förbundets mening den nuvarande 
forskningens resurser inte begränsas genom att en ny stödform införs. 
Svenska riksbyggen anser det tveksamt om en långivning för utvecklings
ändarnål är tillräckligt stimulerande för att företagen skall satsa på ut
vecklingsarbete. En hårdare prioritering av nuvarande forskningsuppdrag 
torde i stället vara mer motiverad. 

Förslaget om en h ö j n i n g a v b y g g n a d s f o r sk n i n g s a v
g i f ten i syfte att inrymma även utvecklingslån i byggnadsforsknings
rådets verksamhetsområde tillstyrks av majoriteten av remissinstanserna. 
Byggkonkurre11sutredni11gen anför att en höjning av avgiften till 0,6 % 

bör ge byggnadsforskningsrådet möjligheter att starta en låneverksam
het. Även byggnadsstyre/sen tillstyrker en höjning till nämrtda procent
sats. STU befarar att byggnadsforskningsfonden vid ett avgiftsuttag om 
0,5 % kommer att visa sig helt otillräcklig för stöd till såväl forskning 
som töretagsbundet utvecklingsarbete inom ett område som svarar för 
ca 20 % av de inhemska bruttoutgifterna. Statens pris- och kartellnämnd 

tillstyrker i princip förslaget om höjd byggnadsforskningsavgift men an
ser att höjningens storlek måste prövas restriktivt med hänsyn till den 
kostnadshöjande effekten. Svenska byggnadsarbetareförbundet tillstyr
ker också en höjning men framhåller att en sådan bör kombineras med 
en förutsättningslös prövning av byggnadsforskningsmedlens fördelning 
på olika projekt. Vad gäller samordningen av olika forskningsprojekt 
finns det enligt förbundet fog för viss kritik. 

Riksrevisionsverket anser sig inte kunna ta ställning till frågan om av
kriftens storlek på grundval av det material som utredningen har redovisat. 
Enligt verket bör en omfördelning av nuvarande byggnadsforsknings
ändamål i första hand övervägas. Näringslivets byggnadsdelegation och 
Svenska byggnadsentreprenörföreningen anser det vara olämpli&>t att 
ändra avgiftens storlek, bl. a. med hänsyn till det programarbete som nu 
pågår inom byggnadsforskningsområdet. Delegationen anför att finan
sieringen av utvecklingslån bör kunna ske incirri ramen för nuvarande 
budget genom en noggrann angelägenhetsgradering av anslagsberätti
gade projekt. 

Förslaget om höjning av byggnadsforskningsavgiften avstyrks av HSB. 

Statens råd för byggnadsfo,rskning 

Stöd till visst FoU-arbete inom byggnadsområdet. I. prop. 1971: 4 

med förslag till lag om ändring i förordningen (1960: 77) angående 
byggnadsforskningsavgift, m. m. fastslog departementschcfen att stöd till 

7 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr I. Bil.13 



Prop. 1972: 1 Bilaga 13 Inrikesdepartementet 194 

byggnadstekniskt utvecklingsarbetc inom producerande företag med 
kommersiellt syfte hittills inte har kunnat utgå. Samtidigt framhöll de
partemcntschefen att det satts i fråga om byggnadsforskningsrådet inte 
borde ha möjligheter att ge sådant stöd. Departementschefen ansåg sig 
emellertid inte då ha tillräckligt underlag för ett ställningstagande i frå
gan. 

Den uppmärksamhet som riktats på problemet i nämnda proposition 
har tillsammans med det förslag om generösa lånemöjligheter för före
tagsbundet utvecklingsarbete som BIU lagt fram gett rådet anledning 
att överväga den hittills förda anslagspolitiken. 

Rådet understryker att det givetvis inom byggnadsföretagcn uppstår 
värdefulla ideer till produktutveckling eller till ny produktionsteknik 
som inte kan prövas på grund av bristande ekonomiska resurser. På 
grund av konkurrensläget eller därför att riskmarginalen är ovanligt 
hög kan det vara omöjligt att finansiera projekt på traditionella vägar. 
I sådana speciella fall kan det vara motiverat att utvecklingsarbetet stöds 
med medel från staten. Rådet är medvetet om att det genom sin över
blick av byggnadsområdet och där förekommande forskning har goda 
möjligheter att bedöma i första hand de samhällsekonomiska och tek
niska förutsättningarna som berör produktionsmetoden och angclägen
hetsgraden för utvecklingsprojekt från samhällsvetenskapliga synpunk
ter. 

Rådet är därför villigt att åta sig en försöksverksamhet med utdel
ning av anslag med återbetalningsskyldighet för utvecklingsarbete som 
gäller ny produktionsmetodik eller nya produkter och förutsätter att 
försöksverksamhcten kan bedrivas i samarbete med STU. Rådet räknar 
med att kraven på insatser blir betydande om verkliga resultat skall kun
na nås med denna verksamhet. Först efter relativt lång tid kan intäkterna 
väntas bli påtagliga, eftersom ett av motiven med verksamheten är att 
ta risker som de kommersiella finansinstituten inte vill ta. Betydande 
förluster kan därför inte uteslutas. 

Sammanfattningsvis konstaterar rådet att stöd till utvecklingsarbete 
bör ges i fråga om nya produktionsmetoder endast då dessa kan an
ses vara av avsevärt samhällsekonomiskt intresse genom att de kan an
tas påtagligt förbilliga byggandet, sänka produktionskostnaderna eller le
da till väsentligt bättre kvalitet utan större kostnadsökning. Medel för 
ändamålet bör anvisas i form av ett särskilt anslag, som för budgetåret 

1972/73 bör föras upp med 10 milj. kr. 
Programverksamheten. I syfte att få fram ett långsiktigt ramprogram 

för hela forskningsfältet samt möjlighet att genomföra en fördjupad 
analys av målen för verksamheten har en särskild arbetsgrupp bildats. 
Gruppens arbete väntas bli slutfört under innevarande budgetår, var
efter rådet avser att redovisa mål och totalprogram senast i samband 
med anslagsframställningcn för budgetåret 1973/74. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 13 Inrikesdepartementet 195 

Inom rådet pågår vidare arbete med en ny indelning för redovisning 
av pågående projekt. Meningen är att rådet genom den nya indelningen 
skall få en överblick av hur insatserna fördelar sig på väsentliga pro
blemområden som mera nyanserat ansluter sig till aktiviteterna i pla
nering och byggande och därmed även ger bättre underlag för priorite
ring vid programarbete och långtidsplanering. 

Omfattningen och inriktningen av rådets framtida verksamhet är be
roende av de resurser som rådet kan väntas komma att förfoga över. 

Av följande sammanställning framgår rådets beräknade behov av 
inkomster under de närmaste budgetåren (milj. kr.). 

1971/72 1972/73 1973/74 

Inkomster 44,5 501 601 

Överfört m. m. 3,5 2 
Att disponera 48 52 60 

1 Beräkningarna för budgetåren 1972/73 och 1973/74 utgår från höjd bygg
forskningsavgift fr. o. m. 1.1.1973. 

Medelsbehovet (milj. kr.) har av rådet fördelats på två huvudprogram 
enligt följande. 

Huvudprogram 

1. Forskning 
2. Administration 

Totalt 

1971/72 

46 
2 

48 

1972/73 

49 
3 

52 

1973/74 

57 
3 

60 

Rådet har beträffande huvudprogrammet forskning delat upp detta 
i ett antal delprogram enligt följande tabell, vilken även visar resursan
vändningen under budgetåret 1971/72 och beräknad sådan under bud
getåret 1972/73. 
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Område (delprogram) 

P. 0 Generella förutsätt
ningar 

P. 1 Planering av yttre 
miljö 

P. 2 Utformning av lokaler 
m.m. 

P. 3 Byggnaders m. m. tek
niska utformning 

P. 4 Byggande 
P. 5 Förvaltning och använd

ning 
P. 6 Företagsekonomi 

- administration 
- kostnader 

P. 7 Samhälls- och myndig
hetsfrågor - kostnader 

P. 8 Information och doku
mentation 

P. 9 Övrigt 

Summa 
Reserv 

Totalt 

Därav till statens insti
tut för byggnadsforsk
ning: 
f'.orskning 
Övriga forskare 
Information 

Utvecklingsarbete, bidrag 
med återbetalningsskyldighet 

1971/72 

1 OOOkr. 

3 481 

6 313 

6 501 

10087 
5 658 

2 623 

619 

470 

5 282 
2 800 

43 834 
2166 

46 000 

9 960 
30 740 
5 300 

% 

8 

15 

15 

23 
13 

6 

12 
6 

100 

196 

1972/73 

1000 kr. 

3 500 

7000 

7 000 

10000 
7 000 

3 000 

1 000 

1 000 

5 500 
3 000 

48 000 
1000 

49 000 

10 000 
33 500 
5 500 

10 000 

Rådet utgår från att samhällets krav på den fysiska miljön under 
1970-talet kommer att skärpas. Mot denna bakgrund har rådet beslu
tat att väsentligt vidga sina anslag inom området samhällsplanering (pro
gram P.1 Planering av yttre miljö). I den fortsatta forskningen skall 
bl. a. undersökas vilka konsekvenser på det ekonomiska, sociala och 
miljömässiga området som variationer i stadsplanernas utformning kan 
få. Ett annat viktigt område som tas upp i samhällsplaneringsforskning
en gäller möjligheterna att få ett säkrare underlag för de prognoser 
som måste utnyttjas i allt planeringsarbete. 

Programområde P.2 Utformning av lokaler m. m. gäller forskning 
som sysslar med hur man skall registrera och använda de krav som 
konsumenterna ställer på främst byggnader och anläggningar. Kunska
perna inom detta område är alltjämt bristfälliga och osystematiska. 
För att systematisera och precisera de problem som forskningen bör 
angripa inom detta område har rådet bildat två programgrupper, dels 
programgruppen för byggnadsfunktionsforskning, dels utvccklings
gruppen för produktbestämningsskedet. Rådet räknar med att dessa 
grupper skall ha framlagt sina förslag till program senast under budget-
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året 1972/73. Redan nu kan dock sägas att det föreligger starkt behov 
av ökade insatser inom detta område. 

Inom område P.3, som omfattar byggnaders och anläggningars tek
niska utförande, ligger bl. a. forskning om materialval och konstruk
tioner. Nära hälften av forskningsinsatserna har avsett dessa delområ
den. Anslagen har hittills främst gått till forskning vid de tekniska hög
skolorna. 

Till området hör även arbetet inom byggstandardiseringen samt pro
blem som gäller installationer i byggnader av värme-, vatten- och venti
lationsanläggningar. Rådet har för avsikt att kraftigt utvidga insatserna 
inom installationssektorn. På grund av omfördelning inom delprogram
met P .3 kan det totala anslagsbehovet hållas på en nästan oförändrad 
nivå. 

Inom delprogram P.4 Byggande har tyngdpunkten i rådets insatser 
hittills legat på transportplanering och transportteknik samt frågor som 
berör arbetstekniska problem. BIU framhåller i sitt senaste betänkande 
att det råder ett starkt samband mellan använd byggnadsteknik och krav 
på miljön. Industrialiseringen av byggandet genom längre serier har en
ligt rådets mening skapat nya och stora problem när det gäller att till
godose miljökraven. ökad forskning krävs därför för att klarlägga hur 
fortsatt produktionsteknisk utveckling med målet lägre kostnader skall 
kunna förenas med kraven på en fullgod närmiljö. Rådet är medvetet 
om att material för en sådan utveckling av byggnadstekniken förut
sätter forskningsinsatser och forskningsresultat som knappast kan kom
ma fram genom utvecklingsarbete inom enskilda företag eller företags
grupper. Det är därför viktigt att byggnadsforskningsmedel i ökad ut
sträckning styrs mot detta problemområde. 

Forskningen inom delprogram P.5 Förvaltning och användning avser 
främst att genom studier av hur byggnader används samla kunskaper som 
kan utnyttjas vid kravformulering, i projektering och i byggandet samt 
inte minst viktigt vid modernisering och underhåll av byggnader. All 
forskning av betydelse för moderniserings- och saneringsverksamhet hör 
alltså hit. Rådet har tillsatt en särskild saneringsgrupp för att initiera 
forskning inom saneringsområdet. Ett flertal forskningsprojekt har re
dan påbörjats. Rådet anser att ökade insatser måste göras även inom 
detta område. 

Inom områdena P.6 Företagsekonomi och P.7 Samhälls- och myn
dighetsfrågor har insatserna hittills begränsats till driftkalkyler för WS
installationer, tidig upphandling av rörledningar, kontoplaner för olika 
branscher, kalkylsystem, förändringar i byggandet, klassificering av 
byggföretag och produktivitetsstudier. Rådet anser det vara angeläget 
att åtgärder vidtas för att kraftigt stimulera ekonomisk forskning kring 
såväl byggnads-, hyres- och lokalkostnadsproblem som bostadsmark
nadsfrågor. 
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Vad angår delprogram P.8 Information och dokumentation lägger rå

det ned stort arbete på att informera om de resultat som framkommer ge

nom den av rådet finansierade forskningen. Informationsverksamheten 
behöver dock utvidgas och förbättras. Rådet har därför tillsatt en ut
redning som skall närmare studera hur informationen skall bedrivas 

för att bli till största nytta för byggnadsbranschen. Rådet avvaktar för
slag från denna utredning innan beslut fattas om förändringar i infor
mationsverksamheten. 

Anslagsfrågor. De betydelwfulla uppgifter som väntar rådet under den 
närmaste femårsperioden nödvändiggör att rådets resurser successivt 
ökas så att de mot mitten av 1970-talet når en väsentligt högre nivå än 

de omkring 45 milj. kr. som rådet förfogar över för innevarande bud
getår. Rådet föreslår därför att byggnadsforskningsavgiften höjs till 
0,6 % fr. o. m. den 1 januari 1973. Trots detta beräknas inkomsterna 
av avgiften till byggnadsforskningsfonden budgetåret 1972/73 kom
ma att uppgå till endast 41,5 milj. kr. mot beräknade 38,7 milj. kr. för 

innevarande budgetår. Omräknat i fasta priser innebär detta att rådets 
inkomster av avgiften beräknas bli av samma storleksordning som un
der budgetåret 1970/71 samtidigt som forskningsområdet fr. o. m. den 
1 januari 1972 utvidgas till att gälla även anläggningsverksamheten. 

Rådet hemställer att anslaget förs upp med 8,5 milj. kr. för budget
året 1972/73, vilket innebär en ökning med 4,3 milj. kr. ökningen för

anleds - förutom av föreslagen höjd byggnadsforskningsavgift - bl. a. 
av att vissa statliga forskningsinstitutioner, till vilka rådet lämnar forsk

ningsanslag, har begärt att rådet skall erlägga lönekostnadspålägg med 
24 % av utgående anslag. 

Som anförts i det föregående yrkar rådet, att ett särskilt anslag för 
företagsbundet FoU-arbete inom byggnadsområdet förs upp med 10 
milj. kr. 

Departementschefen 

Vid min behandling av frågan om utvidgning av byggnadsforsknings
avgiften till att gälla även anläggningsverksamheten (prop. 1971: 4) 

framhöll jag det angelägna i att byggnadsforskningsrådets totalprogram 
för insatserna inom forskning och utveckling samt program och priori
teringar för det kommande verksamhetsåret årligen redovisades för 
Kungl. Maj:t. Rådet borde dessutom lägga fram preliminära program
budgetberäkningar på längre sikt samt information om programverk
samheten och ändrade prioriteringar. Jag anförde vidare att min avsikt 
var att Kungl. Maj:t skulle för riksdagen anmäla synpunkter på verk

samhetens huvudsakliga inriktning. 

Byggnadsforskningsrådet har i sin anslagsframställning för budgetåret 
1972173 upplyst att en särskild arbetsgrupp har bildats för att göra en 
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fördjupad analys av målen för verksamheten och utarbeta ett långsik
tigt ramprogram för hela forskningsfältet. Rådet har för avsikt att pre
sentera detta program senast i samband med anslagsframstiillningen för 
budgetåret 1973174. Rådet har därför inte nu redovisat något detalje
rat långtidsprogram utan begränsat sig till att lägga fram förslag till pro
gram för forskningens inriktning under budgetåret 1972173 samt att 
redovisa vissa riktlinjer för perioden 1973174-1976177. 

Ställningstaganden till det långsiktiga forskningsarbetets inriktning bör 
i huvudsak anstå tills den särskilda arbetsgruppens arbete har avslutats 
och byggnadsforskningsrådets ställningstagande härtill föreligger. De 

förslag som såväl rådet som BIU har lagt fram i fråga om stöd till före
tagsbundet utvecklingsarbete ger mig emellertid anledning att här ta upp 
vissa frågor som har betydelse för forskningsverksamhetens framtida in
riktning. Vidare vill jag peka på några områden, som är av så grund

läggande betydelse för möjligheterna att rationalisera byggandet att en 
långsiktig inriktning av forskningsverksamheten bör göras redan nu. 

En viktig förutsättning för kostnadssänkande åtgärder inom byggan
det är överblick över byggprocessens samtliga delar och kunskap om 
deras inbördes ekonomiska sammanhang. En allsidig, övergripande bygg
nadsekonomisk forskning kan ge denna överblick och kunskap. Jag an
ser därför i likhet med byggnadsforskningsrådet att koncentrerade in
satser inom denna forskning är önskvärda. Det föreligger ett starkt 
behov av bättre underlag för bedömning av frågan inom vilka områden 

av byggprocessen forskningsinsatser kan ge gott ekonomiskt utbyte. Bris

ten på övergripande byggnadsekonomisk forskning försvårar en lämplig 
avvägning mellan de områden som tilldelas forskningsmedel. Jag förut
sätter därför att byggnadsforskningsrådet ägnar den byggnadsekonomiska 
forskningen ingående uppmärksamhet i samband med det fortsatta pro
gramarbetet. 

Jag vill i sammanhanget erinra om att betydelsefulla uppgifter i bygg
processen ligger på byggherrar, kommuner och olika statliga organ. 
Innan det egentliga byggnadsarbetet påbörjas har många kostnadspåver
kande beslut redan fattats av kommun och byggherre inom de ramar 
som bestämmelser, normer, rekommendationer och statligt finansiellt 
stöd anger. Det är därför av väsentlig betydelse att den av rådet stödda 
byggnadsekonomiska forskningen mera än hittills inriktas på de upp

gifter som i byggprocessen åvilar beställarledet och samhällsorgan och 
på deras möjligheter att styra bebyggelseprocessen så att bästa möjliga 

ekonomiska resultat kan uppnås. Byggprocessen måste ses som ett sam
spel mellan samhälle, beställare och leverantörer. 

BIU har i anslutning härtill framhållit att förutsättningen för en frukt
bar samverkan är att egenskaper hos miljö och byggnader samt resulta
ten av produktionen kan mätas och jämföras i förhållande till målen. 
Utredningen har understrukit behovet av ett utvecklingsarbete i fråga 
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om metoder för programmering och värdering i samband med projek
tering och upphandling. Jag anser i likhet med utredningen att utveck
lingsarbetet inom detta område behöver stimuleras bl. a. för att beställar
ledets möjligheter att planera och styra bebyggelseprocessen i enlighet 
med de uppställda kraven skall förbättras. Såväl rådet som bostads
styrelsen och andra berörda myndigheter kan göra insatser på området. 

Vad angår det förslag som BIU har fört fram beträffande stöd till 
tekniskt utvecklingsarbete genom byggnadsforskningsrådet vill jag först 
erinra om att rådet enligt sin instruktion skall främja forskning och 
rationalisering inom husbyggnads- och anläggningsområdet, bl. a. genom 
att lämna bidrag för forsknings- och försöksverksamhet till institutioner 
och enskilda. Medel för bidragsgivningen får rådet genom den särskilda 
byggoadsforskningsavgiften som tas ut på lönesumman inom byggnads
industrin samt ett statligt bidrag som lämnas genom anslag över budge
ten. Rådet skall täcka ett stort forskningsområde som omfattar sam
hällsplanering, byggnads- och anläggningsverksamhet, byggnadsmaterial
tillverkning samt förvaltning med underhåll, modernisering m. m. Forsk
ningsresursema har i första hand inriktats på problem som har allmänt 
intresse för branschen. Byggnadstekniskt utvecklingsarbete inom företagen 
har endast i undantagsfall fått stöd från rådet. 

BW föreslår nu att byggnadsforskningsrådets nuvarande stödformer 
skall kompletteras med lån till företagsbundet utvecklingsarbete för bl. a. 
byggmetoder, maskiner och andra hjälpmedel samt byggnadsmaterial. 
För att finansiera låneverksamheten föreslår utredningen en höjning av 
byggnadsforskningsavgiften. Flertalet remissinstanser tillstyrker den fö
reslagna kompletteringen av rådets verksamhet. Förslaget att för detta 
ändamål böja byggnadsforskningsavgiften har fått ett mera blandat mot

tagande. 
Byggnadsforskningsrådet har i sin anslagsframställning förklarat sig 

berett att starta en försöksverksamhet med utdelning av anslag med 
återbetalningsskyldighet för företagsbundet utvecklingsarbete som gäller 
ny produktionsmetodik eller nya produkter. Rådet begär ett särskilt 
anslag om 10 milj. kr. för nästa budgetår för denna försöksverksamhet. 

Syftet med utredningens och rådets förslag synes främst vara att sti
mulera företagen till ökad satsning på utvecklingsarbete. Också enligt 
min mening är det önskvärt att byggherrar, entreprenörer och bygg
nadsmaterialtillverkare engageras i större utsträckning än f. n. i FoU
arbete som inriktas på problem med anknytning till aktuell byggnadspro
duktion. Möjligheterna att få forskningens rön snabbt omsatta i produk

tionen ökar härigenom. 
En stimulans till ett sådant engagemang från företagssidan kan åstad

kommas om byggnadsforskningsrådet i större utsträckning än hittills 
ger bidrag till kostnader för forskning och utvecklingsarbete inom före
tagen. Att den bidragssökande har ett kommersiellt syfte med utveck-
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lingsarbetet bör inte hindra att stöd lämnas under vissa förutsättningar. 
En förutsättning bör vara att det för forskningsarbetet i övrigt gällande 
kravet på offentlig redovisning av arbetet och resultaten tillämpas även 

för det företagsbundna utveck.lingsarbetet. Förutsättningarna i övrigt tor
de behöva övervägas närmare, bl. a. i syfte att klarlägga gränsdragningen 

mellan rådets stödverksamhet och motsvarande verksamhet inom sru. 
Dessa gränsdragningsfrågor bör övervägas av rådet och STU i samråd. 

En bidragsverksamhet av det nu berörda slaget bör inrymmas inom 
ramen för rådets nuvarande ekonomiska resurser och tills vidare ha 
karaktär av begränsad försöksverksamhet. Jag är inte beredd att förorda 
att ytterligare medel ställs till rådets förfogande för detta ändamål, vare 
sig genom höjning av byggnadsforskningsavgiften eller genom ett särskilt 

anslag på statsbudgeten. Jag anser mig inte heller böra tillstyrka rådets 

förslag om en höjning av avgiften i syfte att öka bidragsgivningen i 
övrigt. 

Jag vill emellertid i detta sammanhang erinra om att STU har till 
uppgift bl. a. att initiera och stimulera tekniskt FoU-arbete inom sam

hälleligt angelägna och industriellt betydelsefulla sektorer. Stöd lämnas 
i form av bidrag med eller utan villkor om återbetalning, som lån eller 
som avtalsbundna bidrag till kollektiva forskningsprogram. Lån och bi
drag med återbetalningsskyldighet från STU är i regel inte förenade med 
krav på offentlig redovisning. Möjligheter finns för företag inom bygg
nadsbranschen att hos STU söka stöd för utvecklingsarbete i den mån det 

faller inom STU:s program. Detta torde f. n. vara fallet inom bl. a. om
rådet materialteknik. Rådet och styrelsen bör samarbeta såväl när det 

gäller behandlingen av enskilda projekt som i fråga om utarbetande av 
långsiktiga program för verksamheten. Bl. a. bör byggnadsforskningsrådet 

lämna sin medverkan till att skaffa fram det underlag som STU kan be
höva för sina anslagsframställningar. I denna fråga har jag samrått med 
chefen för industridepartementet. 

Jag vill i detta sammanhang ta upp den i förutnämnda prop. 1971: 4 
aktualiserade frågan om en förändring av byggnadsforskningsrådets orga
nisation. I propositionen anförde jag att rådet borde undersöka i vilken 

utsträckning det kunde vara lämpligt att på byggnadsforskningsområdet 
använda sig av en organisation med nämnder liknande den som STU 

arbetar med. 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1972173 har byggnadsforsk
ningsrii.det lämnat en redogörelse för sina synpunkter på organisations

frågan. Rådet har noga övervägt för- och nackdelar med en organisation 
liknande STU:s och stannat för att rådet även i fortsättningen bör ar
beta enligt nuvarande principer, dvs. med en organisation där besluten 

fattas i plenarsammanträden. Även om alltså självständiga nämnder en
ligt rådets mening inte bör inrättas anser rådet det lämpligt att ett antal 
rådgivande programkommitteer utses. Jag ansluter mig till denna rådets 

7''' Riksdagen 1972. 1 saml. Nr 1. Bil. 13 
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bedömning. 
Vad slutligen beträffar anslagets &torlck har riksdagen för innevaran

de budgetår anvisat 4,2 milj. kr. till byggnadsforskning. Av detta be

lopp hänförs 1,2 milj. kr. till andra halvåret 1971 och resten, 3 milj. kr., 
utgör hälften av det årliga bidrag som skall utgå fr. o. m. den 1 januari 
i år. Helårseffekten med nuvarande avgiftsuttag blir således 6 milj. kr. 

Följaktligen bör anslaget för budgetåret 1972/73 ökas med 1,8 milj. kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Byggnadsforskning för budgetåret 1972/73 anvisa ett an
slag av 6 000 000 kr. 

E 8. Rekonstruktionsbidrag till allmänna samlingslokaler 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

613 650 

700 000 
500 000 

Reservation 572 950 

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 uppförs med 500 000 kr. för budget

året 1972/73. 
Till rekonstruktionsbidrag har under budgetåren 1960/61-1970/71 an

visats tillhopa 4 301 000 kr. Bidrag har beviljats med sammanlagt 

3 850 750 kr. 
Hos nämnden fanns vid senaste budgetårsskifte inte slutligt behandlade 

ansökningar avseende ett sammanlagt belopp av drygt 300 000 kr. 
Nämnden beräknar anslagsförbrukningen per budgetår till 700 000-
800 000 kr. Med hänsyn till storleken av ingående reservation uppskat

tar nämnden anslagsbehovet för budgetåret 1972/73 till 500 000 kr. 

Departementsc/1ef en 

Jag biträder nämndens förslag och hemställer att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att tiU Rekonstruktionsbidrag till a/lmiinna samlingslokaler för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 500 000 

kr. 
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KAPITALBUDGETEN Elfte huvudtiteln 

IV. STATENS UTLANINGSFONDER 

IV: 11. Statens hantverks- och industrilånefond 

1970/71 Utgift 35 000 000 Behållning 14 500 000 
1971/72 Anslag 20 000 000 
1972/73 Förslag 20 000 000 

Från anslaget överförs medel till statens hantverks- och industrilåne
fond för utlåning till företagareföreningarna, vilka i sin tur lämnar hant

verks- och industrilån till hemslöjds-, hantverks- och småindustriföretag. 
Långivningen regleras genom kungörelsen (1960: 372) om statligt kre
ditstöd till hemslöjd, hantverk och småindustri (omtryckt 1968: 354, 
ändrad 1970: 181 och 1971: 450), vilken även innehåller bestämmelser 
om statlig garanti för lån till hantverks- och industriföretag. Särskilda 
bestämmelser om statlig garanti för lån till turisthotell finns i brev den 

30 juni 1965. 
För innevarande budgetår har till fonden anvisats 20 milj. kr. Ramen 

för statsgaranti till hantverks- och industriföretag m. m. har fastställts 
till 80 milj. kr. Ramen inrymmer även nyssnämnda garantier för lån 
till turisthotell, vilka utfärdas av kommerskollegium. 

Kommerskollegium 

Företagareföreningarna beräknar utlåningen under budgetåret 1972/ 
73 till sammanlagt 123,4 milj. kr., medan inflytande amorteringar be
räknas till endast ca 56,3 milj. kr. På grund härav föreligger enligt för
eningarnas bedömning ett sammanlagt behov av ytterligare upplåning ur 

fonden på ca 67,1 milj. kr. 
Kapitalbehållningen i fonden uppgick enligt kollegiet per den 30 juni 

1971 till ca 286 milj. kr. För budgetåret 1971/72 har fonden för

stärkts med 20 milj. kr. 
De senaste årens utveckling på kreditmarknaden och ändringar av 

bestämmelserna för företagareföreningarnas långivning har medfört svå
righeter att påvisa någon bestämd utvecklingstendens i långivningen och 
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att bedöma föreningarnas reella behov av nya lånemedel. Föreningarnas 
utlåning av statsmedel uppgick under åren 1967-1970 till 38,6, 57,5, 
84,6 resp. 77,5 milj. kr. Svårigheterna på krcditmarknaden under år 
1970 för framför allt den mindre industrin medförde stor efterfrågan 
på lån från föreningarna, varför riksdagen i december 1970 beviljade 
förstärkning av hantverks- och industrilånefonden på tilläggsstat med 
20 milj. kr. utöver tidigare beviljat anslag för budgetåret på 20 milj. kr. 

Kommerskollegiet anser sig inte kunna bedöma, huruvida förening
arna under budgetåret 1972173 kommer att ha behov av ytterligare 
upplåning ur fonden i tidigare nämnd storleksordning. Enligt kollegiet 
kvarstår svårigheter att nu avgöra i vilken utsträckning fonden kommer 
att tas i anspråk innevarande budgetår och vilken ingående balans som 
står till förfogande för nästa budgetår. Kollegiet inskränker sig därför 
till att föreslå att fonden förstärks med samma belopp som riksdagen be
viljat under en lång följd av år, nämligen 20 milj. kr. 

Vad angår det statliga kreditstödet i form av lånegarantier till hant
verk och småindustri samt till turisthotcll beviljades under vart och ett 

av budgetåren 1966/67-1970/71 garantier på 45,4, 75,9, 64,8, 39,5 
resp. 32,3 milj. kr. För innevarande budgetår har fastställts en lånega
rantiram på 80 milj. kr. Per den 25 augusti 1971 hade garantier bevil
jats på ca 6,2 milj. kr. Inneliggande ansökningar uppgick till samman
lagt ca 16 milj. kr. Visserligen har anspråken på lånegarantier avsevärt 
minskat under de två senaste åren, men då detta enligt kollegiets upp
fattning närmast har orsakats av kreditmarknadslägct anser kollegiet 
att garantilåneramen bör fastställas till ·oförändrat 80 milj. kr. för 
budgetåret 1972/73. Kollegiet erinrar om att inom garantilåneramen 
numera skall inrymmas också det särskilda omställningsstödct till TEKO
industrin varom riksdagen beslutat. 

Yttrande 

Företagareföreningarnas förbund, som finner föreningarnas beräkning 
av utlåningsbehovet under budgetåret 1972/73 välgrundad, föreslår att 
fonden tillförs 65 milj. kr. Garantiramen bör enligt förbundets mening 
fastställas till oförändrat 80 milj. kr. 

Departementschefcn 

Jag biträder kollegiets förslag att anslaget till hantverks- och industri
lånefonden för budgetåret 1972173 tas upp med oförändrat belopp, 20 
milj. kr. I anslutning till vad kollegiet har.'anfört vill jag erinra om att 
fonden under budgetåret 1970171 tillfördes. ytterligare 20 milj. kr. ge
nom anslag på tilläggsstat, varigenom den temporärt ökade efterfrågan 

på lånemedel kunde tillgodoses. 
Mot kollegiets förslag till garantiram har jag inte heller någon erinran. 
I detta sammanhang bör för riksdagen anmälas, att Kungl. Maj:t un-
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der den gångna hösten i ett fall har beslutat om statlig garanti för lån 
till ett företag inom turisthotcllnäringen, varvid viss avvikelse skedde 
från gällunde bestämmelser i fråga om s. k. hotellgarantier. Enligt dessa 
bestämmelser, vilka grundur sig på beslut av 1959 års riksdag, kan ho
tellgaranti beviljas endast för lån, som är avsett för ny-, till- eller om
byggnad eller inredning av lokaler och anläggningar, som är nödvän
diga för verksamheten. I det åsyftade fallet beviljades företaget gu
ranti för ett lån till rörelsekapital med hänsyn till att företaget, som är 
av utomordentlig betydelse för fjällturistnäringen, eljest inte hade kun

nat bemästra de akuta likviditetsproblem som uppkom till följd av den 
för branschen mycket oförmånliga turistsäsongen under vinterhalvåret 
1970-1971. Företaget sysselsätter vintertid ca 320 personer vid fjälltu
ristanläggningar i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Om 
riksdagen inte framställer erinran häremot bör Kungl. Maj:t ha möjlighet 
att om synnerliga skäl talar härför i likartade situationer göra motsvaran
de avsteg från bestämmelserna. 

fog hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
1) medge att statsgaranti för lån till hantverks- och industriföre

tag m. m. under budgetåret 1972/73 beviljas intill ett belopp 
av 80 000 000 kr. 

2) till Statens hantverks- och industri/ånej ond för budgetåret 

1972/73 anvisa ett investeringsanslag av 20 000 000 kr. 

IV: 12. Lånefonden för bostadsbyggande 

1970/71 Utgift 2 540 800 000 
1971/72 Anslag 3 060 000 000 
1972/73 Förslag 2 835 000 000 

Behållning 194 200 000 

Från fonden utbetalas bostadslån, räntebärande förbättringslån, tomt
rättslån till kommun samt räntelån. Fonden belastas också av skuldök
ning på 'vissa bostadslån samt, i obetydlig omfattning, av utbetalningar 
av vissa andra lån som beviljats enligt äldre bestämmelser. 

Gällande bestämmelser om bostadslån finns i bostadslånekungörel
sen (1967: 552, ändrad senast 1971: 1182). Enligt dessa bestämmelser ut

går lån i huvudsak till ny- och ombyggnad av bostadshus. Bostadslånets 
storlek bestäms så att det utgör en andel av ett i särskild ordning fast
ställt låneunderlag. Andelen är 30 % för kommun eller allmännyttigt 

företag, 28 % för bostadsrättsförening med kommunal insyn, 20 % i 
fråga om småhus som skall bebos av låntagaren och 15 % i övriga falL 
Låneunderlaget 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 

,·; .. 
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utgör med vissa begränsningar den godkända kostnaden för arbetet låne
underlag. Det förutsätts att underliggande lån tas upp i öppna markna
den. För bostadslån skall erläggas ränta efter en räntesats som fast
ställs av Kungl. Maj:t för ett kalenderår i sänder. Räntan är subventions
fri. Lånet förutsätts bli återbetalat inom 30 år. Vid ombyggnad kan kor
tare amorteringstid bestämmas. Betalning av ränta och amortering på 

bostadslånet skall i flertalet fall omfördelas i tiden enligt särskilda regler. 
Omfördelningen sker med hjälp av en av statsmakterna fastställd bas
annuitet och ett paritetstal som Kungl. Maj:t fastställer årligen. 

Bestämmelserna om räntelån finns i räntelånekungörelsen (1967: 553, 

ändrad senast 1971: 1183). Räntelån utgår dels för bostadshus som upp

förts eller byggts om med stöd av statligt lån som beviljats enligt de 
bestämmelser som gällde före den 1 januari 1968, dock ej för hus som 
färdigställts före år 1958, dels för bostadshus som uppförts utan statligt 
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. 
Ränta utgår efter samma procentsats som för bostadslån. Betalning av 
ränta och amortering skall ske i den mån paritetstalets ökning möjlig
gör det. 

En redogörelse för bestämmelserna i kungörelsen (I 962: 538) om 
förbättrings/ån (ändrad senast 1971: 1184) har lämnats förut under ansla
get Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m. (p.E 6). 

Tomträtts/ån till kommuner enligt tomträttslånekungörclsen (1965: 
905, ändrad senast 1971: 1185) kan utgå till kommuner som upplåtit 
tomträtt till mark för bostadsändamål. 

För det statliga stöd till bostadsbyggandet som skall utgå från fon
den - med undantag av tomträttslån och räntelån - fastställer riksda
gen årligen olika ramar. Kungl. Maj:t har bemyndigande att under 
vissa förutsättningar utvidga de fastställda ramarna. 1971 års riksdag har 
preliminärt fastställt att ramen för lån till nybyggnad får bestämmas 
med utgångspunkt i följande antal lägenheter: 87 000 år 1971, 87 000 
år 1972, 65 000 år 1973 och 50 000 för vart och ett av åren 1974 
och 197 5. Lån till ombyggnad samt räntebärande förbättringslån får 
beviljas intill ett belopp av 170 milj, kr. under vart och ett av åren 
1971 och 1972. Förhandsbesked om bostadslån för hus som skall byg
gas med tillämpning av industriella produktionsmetoder får meddelas 

för högst 10 000 lägenheter under vart och ett av åren 1972-1976, med 
möjlighet för Kungl. Maj:t att utvidga antalet om det behövs. 

Anslaget till fonden, vilket anvisas med det belopp som behövs för 
utbetalning av beviljade lån, har förts upp med 3 060 milj. kr. för bud

getåret 1971/72. 
I det följande redovisas, förutom bostadsstyrelsens anslagsframställ

ning, vissa förslag som servicekommitten har lagt fram. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 13 Inrikesdepartementet 207 

Servicekommitteni, som tillkallades år 1967 för att behandla vissa 
frågor angående service i bostadsområden, avgav i november 1970 sitt 
andra betänkande (SOU 1970: 68) Boendeservice 2. I betänkandet pre
senterar kommitten de mål som enligt kommittens uppfattning främ
jas genom en förbättrad boendeservice. Vidare lägger kommitten fram 
förslag rörande finansieringen av servicelokaler och åtgärder för att 
främja utvecklingsprojekt. 

Vissa i betänkandet behandlade frågor tas inte upp här. Det gäller i 
huvudsak frågor som har samband med andra pågående eller nyligen 
avslutade utredningar, bl. a. 1968 års samlingslokalutredning och sane
ringsutredningen samt visst utredningsarbete inom delegationen för bo
stadsfinansiering (DFB). 

Yttranden över betänkandet har avgetts av socialstyrelsen, riksrevi
sionsvcrket, skolöverstyrelsen (SÖ), statens naturvårdsverk, arbetsmark
nadsstyreJsen, bostadsstyrelsen - efter hörande av Iänsbostadsnärnnder
na - statens nämnd för samlingslokaler, statens råd för byggnadsforsk
ning, statens institut för byggnadsforskning, statens planverk, statens 
handikappråd, statens råd för samhällsforskning, statens ungdomsråd, 
statens konsumentråd, länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Mal
möhus, Göteborgs och Bohus, Örebro samt Västernorrlands län - efter 
hörande av kommuner i den omfattning länsstyrelserna har funnit lämp

ligt - socialutredningen, 1968 års barnstugeutredning, konsumentutred
ningen, saneringsutredningen, bygglagutredningen, fullmäktige i riks
banken, Svenska kommunförbundet, Svenska landstingsförbundet, LO, 
TCO, Sveriges akademikers centralorganisation (SACO), SAF, Svenska 
bankföreningen, Svenska sparbanksföreningcn, Svenska byggnadsin
dustriförbundet, Svenska byggnadsentreprenörföreningen, Sveriges fas
tighetsägareförbund, Svenska byggnadsarbetareförbundet, Hyresgäster
nas riksförbund, Svenska riksbyggen, Hyresgästernas sparkasse- och 
byggnadsföreningars riksförbund (HSB), Sveriges allmännyttiga bostads
företag (SA80), Näringslivets byggnadsdelegation och konsultbyrån 
GAKO AB i Göteborg. 

Svenska bankföreningen, Svenska byggnadsindustriförbundet, Svens
ka byggnads(!ntreprenörföreningen och Sveriges fastighetsägareförbund 
har i sina yttranden hänvisat till yttrandet från Näringslivets byggnads
delegation. 

Kommitten har under år 1971 avgett fyra studier. strukturstudien, to

talkostnadsstudien, kommunstudien och projektstudien, vilka har an
vänts som underlag för kommittearbetet. 

1 Statsrådet Camilla Odhnoff, ordförande, departementssekreteraren Ingrid 
Dalen, byråditektören Seved Eriksson, departementssekreteraren Sune Jussil, 
forskningssekreteraren Ingrid Lundahl, direktörsassistenten Owe Lundevall, 
riksdagsledamoten Cecilia Nettelbrandt, direktören Erik Norberg, riksdagsleda
moten Anna-Greta Skantz, förste forskningssekreteraren Ursula Wallberg och 
riksdagsledamoten Gertrud Sigurdsen. 
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Bostadssfyrelsens anslagsframställning 

Bostadsstyrelsen anför beträffande bostadsbyggandets och längiv

ningens om/ attning och inriktning följande. 

År 1970 färdigställdes genom nybyggnad nära 110 000 lägenheter, 
vilket innebär en ökning med 800 lägenheter i jämförelse med år 1969. 
Utvecklingen under perioden 1966-1970 framgår av följande tablå. 

Inflyttningsfärdiga lägenheter 

År 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Totalt 

89 361 
100 213 
106 234 
109 055 
109 843 

småhus 

27 121 
28 305 
28 656 
31 699 
34 617 

Därav i Andelen (%) lä-
flerfamiljshus genhetcr i 

småhus 

62 240 30 
71 908 28 
77 578 27 
77 356 29 
75 226 32 

Tillskottet av lägenheter under år 1970 fördelar sig med 34 600 på lä
genheter i småhus och 75 200 på lägenheter i övriga hus - här benämnda 
flerfamiljshus. Andelen lägenheter i småhus uppgår härmed till 32 % , 

vilket innebär en ökning med 3 procentenheter jämfört med närmast 
föregående år. 

Av 1970 års tillskott av lägenheter i flerfamiljshus utgjordes 6 100 av 
rum i s. k. specialbostäder, dvs. bostäder för studenter, åldringar i ål
derdomshem, personal vid sjukhus och vårdanstalter etc. Av dessa spe
cialbostäder utgjordes 3 030 av rum för studenter i studentbostads
hus jämfört med 3 050 å·r 1969. Rum för åldringar i ålderdomshem upp
gick till 2 700 år 1970, dvs. lika många som för år 1969. 

Antalet under första halvåret 1971 färdigställda lägenheter var ca 
2 700 lägenheter lägre än under motsvarande del av år 1970. Under 
andra halvåret 1971 beräknas färdigställandet bli av sådan omfattning 
att lägenhetstillskottet för hela år 1971 torde komma att uppgå till ca 
104 000, dvs. ca 6 000 lägenheter mindre än under år 1970. 

ökningen av påbörjandet från mitten av 1960-talet t. o. m. år 1968 
avbröts under år 1969 av en minskning. År 1970 innebar ånyo en 
minskning i påbörjandet, vilket belyses i följande tablå. 

Pdbörjade lägenheter 

År 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Totalt 

94100 
99 800 

107 400 
105 500 
100 400 

småhus 

26 900 
28 300 
30 200 
34 200 
31 000 

Därav i Andel(%) lä-
flerfamiljshus genheter i 

småhus 

67 200 29 
71 500 28 
77 100 28 
71 200 32 
69 400 31 
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Under år 1970 påbörjades drygt 100 000 lägenheter, dvs. ca 5 000 
lägenheter mindre än under år 1969. Påbörjandet av småhus minskade 
under år 1970 med 3 000 lägenheter jämfört med år 1969, medan anta
let lägenheter i flerfamiljshus minskade med inemot 2 000 lägenheter. 
Detta innebar en minskning av andelen lägenheter i småhus från 32 % 

till 31 %. 
Fr. o. m. år 1971 avses med påbörjande i statistiska centralbyråns 

bostadsbyggnadsstatistik den tidpunkt då de egentliga byggnadsarbetena 
påbörjas, dvs. en senare tidpunkt än enligt den tidigare definitionen som 
avsåg påbörjande av sprängning, schaktning o. d. Vid en tillämpning av 

den nya definitionen på år 1970 (dock endast för flerfamiljshusen) skul
le under detta år ha redovisats ett påbörjande av 106 300 lägenheter. 

Under första halvåret 1971 uppgick enligt statistiska centra!hyråns 
redovisning igångsättningen av lägenheter i flerfamiljshus till 30 000, 
jämfört med 38 300 under första halvåret 1970. Antalet påbörjade lä

genheter i småhus uppgick till 11 200 jämfört med 14 100 under motsva
rande period år 1970. För småhusen finns för år 1970 inte uppgifter 
om påbörjandet enligt den nya påbörjandedefinitionen. övergången till 

den nya definitionen har inneburit att uppgif~erna om påbörjandet av 

småhus under första halvåret 1971 är för låga. Minskningen har av 
centralbyrån angivits sannolikt inte överstiga 1 000 lägenheter. 

Vid slutet av år 1970 var antalet lägenheter i pågående företag ca 
3 500 lägenheter lägre än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. På

gåendet vid slutet av juni 1971 var ca 12 000 lägenheter lägre än vid 
slutet av juni 1970. Tas hänsyn till att den nya påbörjandedefinitionen 
inte gällt för småhusen under år 1970, torde en del av minskningen 

(högst 2 000 lägenheter) bero på den nya definitionen. 
I fråga om bostadsbyggandets regionala fördelning har storstadsom

rådenas andel av färdigställandet ökat väsentligt under senare år. På
börjandets fördelning under åren 1969 och 1970 tyder på en något läg
re andel för dessa områden i färdigställandet under år 1971 jämfört med 
de två närmast föregående åren. Utvecklingen sedan år 1967 framgår av 
följande tablå. 

Storstadsområdenas procentuella andel av färdigställandet och påbörjandet 

År Färdigställda Påbörjade 
lägenheter lägenheter 

1967 34 39 
1968 39 38 
1969 40 36 
1970 40 37 

Antalet påbörjade lägenheter i storstadsområdena har år 1970 jäm
fört med år 1969 minskat med totalt drygt 1 000 lägenheter. Den största 
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minskningen har skett i Stor-Stockholm med ca 1 200 lägenheter, me
dan påbörjandet i Stor-Göteborg minskat med endast knappt 200 lä

genheter. I Stor-Malmö ökade påbörjandet med ca 300 lägenheter. 

För landet i övrigt minskade påbörjandet med 4 000 lägenheter. 
Under första halvåret 1971 jämfört med motsvarande period år 1970 

har bostadsbyggandet i fråga om inflyttningsfärdiga lägenheter minskat 
i storstadsområdena med ca 2 500 lägenheter. Minskningen fördelar 
sig med 500 lägenheter på Stor-Stockholm och I 000 lägenheter vardera 

på Stor-Göteborg och Stor-Malmö. 
Påbörjandet i storstadsområdena under första halvåret 1971 jämfört 

med första halvåret 1970 har minskat med drygt 7 000 lägenheter. Den 
största minskningen faller på Stor-Stockholmsområdet med 3 400 lä
genheter. I Stor-Göteborg har påbörjandet minskat med 2 800 lägenhe
ter, medan minskningen i Stor-Malmö uppgår till drygt 1 000 lägenhe

ter. För landet i övrigt uppgår minskningen till 4 000 lägenheter, vilken 
till största delen faller på kommunblock med minst 75 000 invånare och 

i övrigt på block med 30 000-75 000 invånare. 

Beträffande fördelningen på lägenhetstyper har i 1970 års färdig
ställande andelen större lägenheter i flerfamiljshus fortsatt att minska. 
Andelen lägenheter om fyra eller flera rum och kök minskade sålun
da med ca 3 procentenheter. Tvårumslägenheternas andel ökade i sam
ma mån. I småhusen ökade däremot andelen stora lägenheter. Förhål
landena år 1970 jämfört med år 1969 framgår av följande tablå, som 
visar inflyttningsfärdiga lägenheter åren 1969 och 1970 fördelade på 
lägenhetstyper. 

År för be- Antal lä- Därav i% om 
slut och gen heter 
hustyp 1 rok el. 2 rok 3 rok 4 el. fl. rok 

utan kök 

Samtliga hus 
1969 109 055 19,4 19,6 27,0 33,9 
1970 109 843 18,7 21,2 26,0 34,l 
Småhus 
1969 31 699 3,4 3,9 4,4 88,3 
1970 34 617 2,0 3,8 4,9 89,2 
Flerfamiljshus 
1969 77 356 26,0 26,l 36,3 11,7 
1970 75 226 26,4 29,2 35,7 8,8 

Den genomsnittliga lägenhetsytan i flerfamiljshus med statliga lån 
har successivt minskat under åren 1966-1969. Minskningen samman
hänger dels med förskjutningen mot mindre lägenhetstyper, dels med en 
nedgång i ytan för varje lägenhetstyp. Tendensen är densamma för både 

storstadsområden och övriga delar av landet samt för de olika företags
formerna, vilket framgår av följande tablå som visar genomsnittlig bo-
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stadslägenhetsyta (m2 per lägenhet) i flerfamiljshus med preliminärt be-

slut om bostadslån, exkl. studentbostäder. 

År för preliminärt beslut 

1966 1967 1968 1969 

Storstadsområdena 77 75 73 69 
Riket i övrigt 73 73 70 68 
Hela riket 75 74 72 69 
Därav: 
allmännyttiga företag 73 71 72 68 
kooperativa » 78 77 74 70 
enskilda )) 75 76 69 70 

De färdigställda lägenheternas fördelning efter byggherrekategori 

framgår av följande tablå. 

Färdig
ställ
ningsår 

Småhus 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Flerfamiljshus 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Andel lägenheter(%) uppförda för byggherrar inom följande 
sektorer 

Offent- Rikskoopcra- Övriga koopera- Enskilda 
liga sektorn tiva företag tiva företag 

11 4 2 82 
10 5 1 83 
10 4 0 86 
10 2 0 88 
8 0 90 

57 22 3 18 
57 22 3 18 
57 22 3 18 
58 19 4 18 
58 19 3 19 

Bland småhusen har såväl den offentliga som den kooperativa sek

torns andel minskat sedan år 1966. Även i fråga om övriga hus har den 

kooperativa sektorns andel minskat medan de offentliga och enskilda 

sektorerna har ökat något. 

Andelen färdigställda lägenheter med statligt stöd var år 1970 88 % , 

dvs. samma andel som år 1969. Av följande tablå framgår motsvarande 

andelar för småhus och flerfamiljshus. 

År Andel lägenheter(%) med statligt stöd 

Småhus Flerfamiljshus 

1966 83 91 
1967 85 92 
1968 83 94 
1969 77 93 
1970 78 93 
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Av antalet påbörjade lägenheter under år 1970 var andelen lägenhe

ter med statligt stöd 91 % . För småhus och flerfamiljshus var motsva
rande tal 79 resp. 96. Den statsstödda andelen var sålunda högre än 

i 1970 års färdigställande. 
Kostnaderna inom bostadsbyggandet ökade starkt i början av 1960-

talet fram till mitten av år 1966. Under samma period ökade också den 
genomsnittliga lägenhetsytan i flerfamiljshus med ca 10 m2• Den därpå 
följande perioden, 1967-1969, var relativt stabil från kostnad:;synpunkt, 
men en prisökning som började efter halvårsskiftet 1969 markerades 
ytterligare år 1970. Medellägenhetsytan minskade under åren 1966-
1970 från 75 till 69 ffi2, vilket verkar höjande på kostnaden per m2 

men återhållande på kostnadsutvecklingen per lägenhet. 
Kostnadsutvecklingen för den färdiga produkten har under senare år 

enligt den s. k. låneunderlagsgruppens sammanställningar varit väsentligt 
mer dämpad än den indexmässiga prisutvecklingen. Skillnaden i pris
utvecklingen mellan låneunderlagsgruppens material och byggnadskost
nadsindex hänger samman med bl. a. rationaliseringar i byggledet, för
ändringar i projektstrukturen mot större projekt och längre serier och 
därmed ändrade villkor för upphandlingen. Kommuner, byggherrar och 
producenter har genom planering, samordnat byggande och sparsamhet 
i stor utsträckning lyckats motverka den prisstegring som annars med 

stor sannolikhet skulle ha uppkommit. 
Uppgifterna i följande tablå är hämtade från låncundcrlagsgruppens 

undersökningar av kostnader i låneansökningarna för flerfamiljshus och 

avser företag inom exploateringsområden med preliminärt beslut om 
lån åren 1966-1970. I tablån redovisas dels genomsnittlig lägenhetsyta 
(ly), dels genomsnittlig byggnads- resp. produktionskostnad per m2, 
dels den procentuella kostnadsökningen i förhållande till närmast före
gående år, dels överkostnaden (dvs. det procenttal varmed byggnads
kostnaden översteg byggnadskostnadsdelcn i pantvärdet resp. det pro
centtal varmed produktionskostnaden översteg pantvärdet). 

År 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Lägen-
hetsyta 
m• 

75,7 
75,0 
72,5 
70,8 
69,4 

Byggnadskostnad 

kr per föränd- över-
m• ly ring i % kostnad 

OI 
.o 

924 +5,o 5,6 
916 -0,9 3,9 
939 +2,5 1,5 
940 +O,l 1,1 
977 +3,9 2,9 

Produktionskostnad 

kr per föränd- över-
m• Jy ring i % kostnad 

% 

988 +5,4 6,1 
977 -1,l 3,8 

1 011 +3,5 1,7 
1 013 +0,2 1,5 
I 054 -i-4,0 2,9 

Kostnaden per m2 påverkas av ändringar i lägenhetssammansättning
en. ökningen i kostnad per m2 ly under senare år skulle till stor del ha 
eliminerats om lägenhetsstorlekarna hade varit oförändrade. För att 



Prop. 1972: 1 Bilaga 13 Inrikesdepartementet 213 

möta prishöjningarna har byggherrarna i viss utsträckning lagt om pro
duktionen till lägenheter med färre antal rum och man har även minskat 
ytan för lägenheter med visst rumsantal. I det följande redovisas den be
räknade kostnaden för en 3-rumslägenhet inom exploateringsområde un
der åren 1966-1970. Det framgår, att byggnadskostnaden per m2 var i 
stort sett densamma de fyra första åren men ökade år 1970. Eftersom 
lägenhetsytan samtidigt minskade har den totala kostnaden per lägen
het varit praktiskt taget oförändrad åren 1966-1970. 

Beräknad kostnad för en 3-rumslägenhet 

År Lägenhets- Byggnadskostnad Produktionskostnad 
yta m2 kr/m 2 ly kr/lgh kr/m 2 ly kr/lgh 

1966 82 900 73 800 964 79000 
1967 82 890 73 000 951 78 000 
1968 81 906 73 400 978 79 200 
1969 80 902 72 200 975 78 000 
1970 79 936 73 900 1 013 80 000 

Medelvärdet för hela riket av schablonbeloppen för mark- och 
exploateringskostnader för flerfamiljshus har under år 1970 ökat med 
4 k.r./m2 våningsyta (vy) till 59 kr,/m2 vy eller med ca 8 % . För åren 
1968 och 1969 kunde konstateras ökningar med 6 resp. 4 %. Medel
värdet för hela riket av tilläggsbeloppen för grundläggnings- och grov
planeringskostnader för flerfamiljshus har under år 1970 ökat med när
mare 2 kr./m2 vy till 31 kr./m2 vy, vilket är en ökning med 5 % . För 

år 1968 kunde konstateras en ökning med 12 % medan medelvärdena 
under år 1969 var i det närmaste oförändrade. Av produktionskostna
den för en lägenhet i flerfamiljshus inom exploateringsområde med pre
liminärt beslut år 1969 utgjorde kostnaden för mark och exploatering 
ca 7 % och kostnaden för grundläggning och grovplanering likaledes 
ca 7 % , dvs. samma procentandelar som för år 1968. 

För åren 1967-1969 utförde bostadsstyrelsen undersökningar rörande 

hyror m. m. i nybyggda flerfamiljshus med statliga lån. Fr. o. m. år 
1970 har dessa undersökningar överförts till statistiska centralbyrån. 

I följande tablå redovisas hyresförändringarna årsvis för lägenheter 

om tre rum och kök i samtliga företagsformer. 

Hyra per lägenhet 
» » m" 

Yta, m2 per lägenhet 

Förändring (%) i nyproduktionen mellan åren 

1967-1968 

+5,2 
+6,2 
+0,4 

1968-1969 

+0,4 
+1,6 
-1,6 

1969-1970 

+2,2 
+4,0 
-1,8 
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Hyrorna i den produktion som färdigställdes under år 1968 var 
5 a 6 % högre än i 1967 års färdigställande. Mellan åren 1968 och 
1969 stod hyran per lägenhet praktiskt taget stilla, bl. a. beroende på 
en minskning av lägenhctsytan, och ökningen i hyran per m2 var mått
lig. I 1970 års produktion ökade hyran med drygt 2 % per lägenhet 
trots en minskning i lägenhetsytan på nära 2 % . ökningen i hyran per 
m2 var nära dubbelt så hög som ökningen i hyran per lägenhet. 

För de olika företagsformerna har hyresökningarna per m~ mellan 
år 1969 och år 1970 varit följande: 3,2 % för de allmännyttiga före
tagen, 5,2 % för de kooperativa och 4,5 % för de enskilda. För samtliga 
företagsformer har den genomsnittliga lägenhetsytan minskat med mellan 

1,5 % och 2 %. 
I samband med hyrcsundersökningarna har även förekomsten av out

hyrda lägenheter kartlagts. Uppgifterna avser andelen outhyrda lägenhe
ter i flerfamiljshusproduktioncn under åren 1967-1970 viss tid efter 
husens färdigställande. Resultaten av kartläggningen visas i följande 
tablå. 

Färdig- Andel (%) outhyrda lägenheter inom olika ortsgrupper tre 
ställande- månader efter färdigställandet. 
period 

Stor- Stor- Stor- Kom mu- Övriga Hela 
Stock- Göte- Malmö ner med kom mu- riket 
holm borg över ner 

60 000 
invånare 

1967 
1-3 kvar-
talen 0,4 3,6 2,6 4,2 3,0 
1968 
1 halvåret 1,8 11,9 0,4 6,3 5,9 5,4 
2 )) 2,1 9,8 0,2 4,2 5,6 4,9 
1969 
1 halvåret 3,7 5,5 0,8 5,5 3,3 3,8 
2 )) 1,3 5,5 0,2 0,5 2,4 2,2 
1970 
1 halvåret 1,6 5,4 0,3 3,3 1,0 2,2 
2 )) 0,5 4,3 1,7 0,7 1,6 1,6 

Den högsta andelen outhyrda lägenheter förekom i 1968 års produk

tion, då omkring 5 % av samtliga nybyggda lägenheter stod outhyrda 
tre månader efter färdigställandet. Därefter har andelen outhyrda lägen
heter minskat, men först under andra halvåret 1969 underskreds 1967 

års nivå. För färdigställandet första halvåret 1970 inträffade ingen för
ändring i andelen outhyrda lägenheter i hela riket, medan en minskning 
ägde rum för andra halvårets färdigställande. Storstadsområdena låg dock 

fortfarande över 1967 års nivå. 
Bostadsstyrelsen föreslår i anslutning till sin anslagsframställning en 

tidigareläggning av utbetalningarna av tomträttslån i de fall långiv-



Prop. 1972: 1 Bilaga 13 Inrikesdepartementet 215 

ningen avser mark som skall bebyggas med stöd av bostadslån. F. n. 
kan ansökan om tomsrättslån göras året efter slutligt beslut om bostads

lån, medan beträffande mark som inte bebyggs med stöd av statliga 
bostadslån ansökan kan göras året efter det att byggnadsnämnden första 
gången besiktigat byggnadsföretaget. Styrelsens förslag innebär att tomt
rättslån skall kunna sökas året efter det att preliminärt beslut om bostads
lån har meddelats. Styrelsen anför i huvudsak följande. 

I samband med reinissbehandlingen av markvärdekommittens be
tänkande föreslog bostadsstyrelsen att i låneärenden med två lånebeslut 
uppgifter i preliminära ansökningar skulle läggas till grund för tomträtts
lån. Styrelsen framhöll att det vid större projekt kan förflyta flera år 

mellan preliminärt och slutligt beslut och att kommunen under denna 
tid är hänvisad till den allmänna kreditmarknaden för att täcka sitt ka

pitalbehov. Departementschefen uttalade emellertid (prop. 1967: 90) 
att det var för tidigt att med bestämdhet avgöra om ytterligare förbätt
ringar av finansieringsmöjligheterna erfordrades. Man borde först un

der någon tid studera hur systemet med tomträttslån verkade. 
Genom en enkät våren 1971 har bostadsstyrelsen hos länsbostads

nämnderna inhämtat uppgifter om bl. a. tillämpningen av tomträtts
institutet och av tomträttslångivning. Av inkomna svar framgår att 
totalt tio kommuner har övervägt att införa tomträtt men avstått här
ifrån med hänvisning till den sena tidpunkten för utbetalning av tomt
rättslån. I ytterligare ett flertal kommuner har - enligt länsbostads

nämndernas uppfattning - utbetalningstidpunkten haft en avsevärd in
verkan på beslut att inte upplåta mark med tomträtt. 

Den föreslagna tidigareläggningen av utbetalningstidpunkten för tomt
rättslånen innebär att lån kan sökas under året efter det år då preli

minärt beslut om bostadslån meddelats, dock senast den 31 augusti. 
Den definitiva tomträttsavgälden är inte alltid bestämd vid tidpunk

ten för preliminärt beslut. Det kan alltså bli nödvändigt att slutligt 
jämka tomträttslånets storlek. Om tomträttslån har utgått genom jämk
ning bör amorteringstiden för detta lån bestämmas med hänsyn till tid
punkten för jämkningen. 

Vid en ändring av bestämmelserna måste vissa övergångsbestämmel
ser införas. Dessa bör utformas så att de äldre bestämmelserna skall gäl
la i sådana fall, där preliminärt beslut om bostadslån har meddelats före 

den tidpunkt då ändringen trätt i kraft. Ändringen föreslås träda i kraft 
den 1 juli 1972. 

Styrelsens beräkning av behovet av tomträttslånemedel (milj. kr.) enligt 
gällande resp. föreslagna låneregler framgår av följande tablå. 
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Budgetår Gällande Föreslagna Differens 
regler regler 

1972/73 175 230 + 55 
1973/74 190 340 +150 
1974/75 205 365 +160 
1975/76 220 335 +115 
1976/77 235 300 + 65 
1977/78 250 280 + 30 
1978/79 265 290 + 25 

Bostadsbyggnadsprogram för åren 1971-75 har redovisats för 391 av 
landets 464 kommuner. Endast 340 kommuner är ålagda att upprätta 

program, och utöver dessa har således program redovisats för 51 
kommuner. För 34 kommunblock (utanför storstadsområdena) omfat

tande totalt 101 kommuner har antingen alla ingående kommuner sepa
rat lämnat program eller redovisat mer eller mindre fullständiga block
program. För återstående 39 kommunblock (utanför storstadsområde

na) täcker de redovisade programmen inte hela blocket. För storstads
områdena redovisar resp. kommunala samarbetsorgan liksom tidigare 

en gemensam behovsbedömning och ett produktionsprogram grundat 
på de enskilda kommunernas redovisning av det möjliga byggandet. 

I följande sammanställning redovisas påbörjandet enligt kommuner-
nas program (storstadsområdenas reviderade program) i antal lägenhc-

ter. 

1971 1972 1973 1974 1975 1971-75 

Stor-Stockholm 21 000 24000 25 000 25 000 25 000 120 000 
Stor-Göteborg 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 55 000 
Stor-Malmö 9 000 9 000 9 000. 9000 9 000 45 000 
Summa storstads-
områden 41 000 44 000 45 000 45 000 45 000 220 000 
Övriga program-
kommuner 69 000 72 200 72 000 71200 70 700 355 100 
Samtliga program-
kommuner 
(avrundat) 110 000 116 200 117 000 116 200 115 700 575 100 

För Stor-Stockholm innebär detta totalprogram en något lägre pro

gramnivå än som svarar mot kommunernas program och en ändrad för
delning mellan åren med en reducering för de tre första åren och en 
ökning för de två sista. Beträffande Stor-Göteborg har angivits en 

programnivå på mellan 10 000 och 11 000 per år, exkl. specialbostäder. 
I det följande räknas med 11 000 lägenheter, vilket innebär en mindre 
reducering i förhållande till kommunernas uppgifter. För Stor-Malmö 
har angivits en produktionsnivå på i genomsnitt 9 000 lägenheter per år, 

vilket innebär en ökning jämfört med kommunernas program. 
Vart och ett av storstadsområdenas produktionsprogram ligger i den

na programomgång på samma nivå som i föregående omgång. 
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Totalt omfattar kommunernas program (för storstadsområdena de 
reviderade programmen) för perioden 1971-1975 575 000 lägenheter 
jämfört med 580 000 för perioden 1970-1974, i genomsnitt per år 
115 000 resp. 116 000 lägenheter. Minskningen av programnivån hänför 
sig till kommunerna utanför storstadsområdena. 

Andelen småhus för hela programperioden ökar jämfört med när
mast föregående programomgång från 33 till 34 % . I programmet för 
perioden 1969-1973 utgjorde småhusen 32 % av produktionen. Av 
programomgångarna att döma ökar sålunda den planerade andelen små

hus successivt. 

För 93 % av programperiodens lägenheter finns uppgifter om lägen

hetsstorlekar. Av lägenheterna i flerfamiljshus planeras 18 % omfatta 

högst ett rum, 34 % två rum, 38 % tre rum och 10 % fyra rum eller mer. 
Jämfört med programomgången 1970-1974 innebär denna fördelning 
en minskning med en procentenhet .för var och en av de två största 
lägenhetsstorlekarna och en motsvarande ökning för de båda mindre 
lägenhetsstorlekarna. För Stor-Malmö och kommuner med mer än 
50 000 invånare planeras ingen minskning av andelen större lägen
heter. För övriga kommungrupper redovisas genomgående ungefär lika 
stor minskning av andelen större lägenheter. 

För programperioden föreligger uppgift om våningsyta för 96 % 

av flerfamiljshusen och 91 % av småhusen. Jämfört med föregående 
programomgång har andelen lägenheter med uppgifter om våningsyta 
ökat med 6 procentenheter. För hela perioden anges den genomsnittliga 
våningsytan till 80,7 m2 i flerfamiljshus och 121,1 m2 i småhus. Under 
perioden ökar våningsytan i flerfamiljshusen något medan det motsatta 
gäller för småhusen. I den förra programomgången var den genom
snittliga våningsytan något större, nämligen 81,5 m2 i flerfamiljshus och 
123,6 m2 i småhus. Vid en jämförelse mellan kommungrupper i de 
nämnda programomgångarna framgår att det främst är Stor-Stockholm 
som redovisar en mindre genomsnittlig våningsyta i det senare pro
grammet. 

Det planerade byggandet har fördelats på tre markägarekategorier. 
För hela perioden ligger 70 % av lägenheterna på kommunmark, 17 % 

på byggherremark och 10 % på övrig mark. Av flerfamiljshusen beräk
nas 73 % uppföras på kommunmark. För småhusen är denna andt:l 

64 % . Andelen övrig mark ökar i betydelse under perioden. Denna 
mark är ej med full säkerhet tillgänglig för bostadsbyggandet. Stor
Stockholm redovisar den lägsta andelen produktion på kommunägd 
mark. Stor-Göteborg ligger på samma nivå som genomsnittet för samt

liga programkommuner. övriga programkommuner tillsammantagna har 
en högre andel produktion på kommunägd mark än de tre storstadsom
rådena. 

Av samtliga lägenheter planeras 22 % på saneringsområden och 
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77 % på exploateringsområden. Inom saneringsområden uppförs i det 
närmaste lika många lägenheter på kommunägd mark som på bygg
herremark. På övrig mark planeras 16 % av lägenheterna. På exploa
teringsområden är den planerade produktionen på kommunmark helt 
dominerande, 82 % . Produktionen på byggherremark och övrig mark 
utgör endast 12 resp. 5 % . Inom saneringsområden för vilka kom
munala saneringsprogram föreligger är andelen lägenheter på kommun
mark störst. Antalet lägenheter i saneringsområden är detsamma i denna 

programomgång som i den föregående. Med hänsyn till att den totala 
planerade produktionen har minskat innebär detta att andelen lägenheter 
på saneringsområden ökat. 

Uppgifter om läget för detaljplaneringen, fastighetsbildningen, mark
beredningen och husprojekteringen för de två första programåren i 
programomgångarna visar att beträffande det andra programåret det 
generellt kan sägas att planeringsläget förbättrats för varje program
omgång. Däremot är bilden mer splittrad för det första programåret. 
För fastighetsbildning och husprojektering har en försämring inträffat. 
För gator och vägar samt för va-ledningar har en viss förbättring in
träffat medan detaljplaneläget efter en försämring beträffande pro
gramomgången 1970-1974 åter har förbättrats. Frånsett husprojek
teringen har Stor-Stockholm och Stor-Malmö ett sämre förberedelse
läge än övriga kommungrupper. Jämförs de två första programåren i det 

närmast föregående och det föreliggande programmet redovisar dessa 
storstadsområden i flera fall en märkbar försämring i förberedelseläget. 

Länsbostadsnämnderna har bedömt bostadsbyggnadsbehovet i kom
munblocken för programperioden 1971-1975. Bedömningen har skett 
för hela kommunblock och omfattar således även behovet i icke pro
gramkommuner. Länsbostadsnämndcrnas bedömning kan sålunda ej jäm
föras med uppgifter från enbart programkommunerna. Bedömningar
na av bostadsbyggandets (påbörjandets) omfattning har för samtliga 
kommuner för åren 1971-1975 givit följande resultat. 

Storstads
områdena 
Landet i övrigt 
Totalt 

1971 

41 000 
67 000 

108 000 

1972 

44 000 
69 400 

113 400 

1973 

45 000 
69 400 

114 400 

1974 

45 000 
68 800 

113 800 

1975 1971-1975 

45 000 
68 800 

113 800 

220 000 
343 400 
563 400 

Länsbostadsnämndernas bedömning innebär för år 1971 en lägre 
programnivå än för de övriga åren i perioden. Jämförelser med pro
gramkommunernas egna uppgifter försvåras av att nämndernas bedöm
ningar i vissa län ej finns uppdelade på programkommuner resp. icke 

programkommuner. I 17 län kan dylika jämförelser dock göras och i 
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dessa län har nämnderna reducerat programkommunernas uppgifter med 
i genomsnitt ca 3,5 % . 

Beträffande det aktuella bostadsmarknadsläget anför styrelsen att 
förändringarna på bostadsmarknaden under senare år karakteriseras 
bl. a. av att det har blivit svårare att omedelbart få avsättning för alla 
nybyggda lägenheter och att det förekommer - om än i tämligen be
gränsad omfattning - att nybyggda lägenheter står tomma viss tid. Från 
hushållens synpunkt kan man tala om en »lättare» marknad, men det
ta omdöme är i huvudsak begränsat till nybyggda större lägenheter i fler
familjshus. Detta minskade efterfrågetryck är en följd av både ökat ut
bud och höga kostnader. Lättnaden i marknadssituationen synes inte 

alls gälla för lägenheter av god standard, som är mer än några år 
gamla, och endast i mindre grad för nybyggda lägenheter upp till 2 
rum och kök eller för egnahem. 

Uppgifter från bostadsförmedlingarna tyder på en förkortning av 
väntetiderna och ökad omsättning av bostadssökande. 

Ett starkt oroande inslag i utvecklingen under de senaste åren är 
att kommunernas utgifter för socialhjälp har ökat väsentligt och att 
denna ökning till en del synes vara föranledd av att hushåll, som i öv
rigt inte har haft särskilda försörjningsproblem, har behövt komplet
terande socialhjälp för att betala hyran i nybyggda hus. 

Den aktuella efterfrågesituationen har påverkat byggherrarnas för
väntningar och planering och lett till en fortgående minskning av ande-

· 1en lägenheter om minst 3 rum och kök och av ytan per lägenhet i ny
byggda flerfamiljshus. Samtidigt härmed har lägenhetsstorleken i små
hus ökat och skillnaderna mellan hustyperna med avseende på lägenhcts
fördelningen blir alltså större. Det är risk för att denna utveckling skär
per skillnaden i bostadsstandard mellan olika hushå\lsgrupper genom 
att hushåll med svaga ekonomiska resurser kommer att bo i relativt 
små lägenheter i flerfamiljshus, medan småhusen blir förbehållna hus
håll med större ekonomiska resurser. 

De här påtalade delvis negativa dragen i utvecklingen får givetvis 
inte undanskymma att den realiserade ökningen i bostadsefterfrågan 
har varit mycket stark och att bostadsförhållandena har förbättrats i 
snabb takt. De aktuella problemen för nyproduktionen måste givetvis 

ses mot bakgrunden av dessa förbättringar i hela bostadsbeståndet och 
av bostadsförhållandena i allmänhet. Att avsättningsproblem förekom
mer i nyproduktionen samtidigt som många hushåll i det äldre bestån

det fortfarande ar trångbodda eller bor dåligt i andra avseenden är emel
lertid ett allvarligt bostadspolitiskt problem, orsakat av främst höga 
bostadskostnader i nya hus men också av ojämn fördelning av inkoms

ter och försörjningsbördor. Bostadsstyrelsen understryker angelägenheten 
av att den omprövning av bostadstilläggen, som uppdragits åt familje
politiska kommitten och boendeutredningen, kommer till stånd snabbt 



Prop. 1972: 1 Bilaga 13 Inrikesdepartementet 220 

och att tilläggen utformas på ett sådant sätt att de ger betalningssvaga 
hushåll ett effektivt stöd, som står i överensstämmelse med de bostads
politiska riktlinjerna. 

I fråga om bostadsbyggnadsplanen för åren 1972-1976 anför styrel
sen i sammandrag följande. 

I styrelsens utredning om bostadsbyggnadsbehovet på längre sikt, re
dovisad och överlämnad till långtidsutredningen våren 1970, uppskatta
des nybyggnadsbehovet under hela 1970-talet till i runt tal 110 000 lä

genheter per år. Långtidsutredningen räknade emellertid med att bo
stadsinvesteringarna skulle minska i början av 1970-talet och motsva
ra en genomsnittlig årlig nyproduktion av 96 000 lägenheter. I yttran
de över långtidsutredningens huvudrapport fann bostadsstyrelsen inga 
skäl att frångå sin tidigare bedömning av bostadsbyggandets omfattning. 

En minskning av bostadsbyggandet i förhållande till denna. bedöm
ning skulle innebära att förverkligandet av de mål som uppställts för 
bostadspolitiken skulle skjutas längre fram i tiden. En ytterligare för
dröjning av saneringen av det sämsta bostadsbeståndet skulle sannolikt 
bli ofrånkomlig, vilket bl. a. skulle medföra risk för skärpning av de 
sociala problem som förekomsten av ett utslitet bostadsbestånd medför. 
En minskning av bostadsbyggandet skulle vidare genom ett mindre byg
gande på industriorter försämra möjligheterna till den produktions
ökning i exportindustrin, som långtidsutredningen med hänsyn till be
talningsbalansen funnit angelägen. Förutsättningarna för en fortsatt 
förbättring av bostadsmarknadsläget i storstadsområdena, där bostads
bristen fortfarande är betydande, skulle även försämras. 

Bedömningen av ett bostadsbyggnadsbehov på 110 000 lägenheter per 
år är en genomsnittsbedömning för hela 1970-talet. Givetvis kan. av 
konjunkturella och andra skäl den aktuella efterfrågan inte för varje 
år exakt svara mot den ökning av bostadsbeståndet som en produk
tion av denna omfattning innebär. I detta sammanhang bör uppmärk
sammas att det under perioden 1968-1971 utan alltför stora problem 
dock har funnits avsättning för en nyproduktion på i genomsnitt drygt 

107 000 lägenheter per år. 
Det finns ingen anledning att se den minskning av påbörjandet som 

har skett under första halvåret 1971 jämfört med motsvarande period 
föregående år som ett uttryck för att de senaste årens bostadsbyggnads
nivå på längre sikt är för hög. Enligt uppgifter från länsbostadsnämnder
na synes den inträdda eftersläpningen i långivning och påbörjande i hu

vudsak komma att inhämtas i början av hösten 1971. Styrelsen räknar 
med att 1971 års bostadsbyggnadsplan kommer att realiseras. I detta 

sammanhang bör också konstateras att det finns en byggvilja hos så
väl kommuner som byggherrar som går utöver de ramar som hittills 
har kunnat fördelas för såväl statligt belånade företag som företag utan 

statliga lån. 
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Kommunernas bostadsbyggnadsprogram för perioden 1971-1975 samt 
länsbostadsnämndernas bedömningar av dessa och av det erforderliga 
byggandet i icke programkommuner slutar på ett genomsnittligt årligt 
påbörjande av 113 000 lägenheter. Detta är samma produktionsnivå som 
enligt programmen och bedömningarna för perioden 1970-1974. För 
såväl storstadsområdena som landet i övrigt är programnivån oföränd
rad. Till det i bostadsbyggnadsprogrammen redovisade antalet lägen
heter kommer vissa specialbostäder, t. ex. ålderdomshem, vilka inte full
ständigt torde ingå i programmen. Den totala produktionsnivån torde 
sålunda med utgångspunkt i kommunernas bostadsbyggnadsprogram 
kunna uppskattas till ca 115 000 lägenheter. 

Med hänvisning till det anförda vidhåller bostadsstyrelsen sin upp
fattning att den långsiktiga bostadsbyggnadsplanen bör byggas upp kring 
ett årligt påbörjande av 110 000 lägenheter. 

Som redovisats i prop. 1971: 1 (bil. 13, s. 194) har kritik riktats mot 

bostadsbyggnadsplanens konstruktion. Detta föranledde bl. a. beslut om 
vidgade möjligheter för vissa kommuner att få ett längre planerings
perspektiv i form av besked om ramar för beslut om bostadslån även 
för planperiodens tredje år, f. n. år 1973. Några erfarenheter finns så
lunda inte på denna punkt och även erfarenheterna av ramarnas för
delning i m~ våningsyta i stället för i antal lägenheter är begränsade. 

Av bl. a. detta skäl utgår styrelsen i sitt förslag till bostadsbyggnads
plan från ett oförändrat ramsystem. 

Förslaget till bostadsbyggnadsplan tar sikte på en total sannolik pro
duktion av 105 000 lägenheter under år 1972 och 110 000 lägenheter 
under de återstående åren. För åren 1974-1976 är planen liksom nu be
gränsad till i första hand de s. k. expansiva kommunerna. Av det garan
terade programmet för år 1974 och av projektreserven för samma år 
skall dock 5 000 resp. 6 000 lägenheter vara avsedda för övriga kom
muner i den mån de genom konkreta projekt har dokumenterat behov 
av ramtilldelning. 

Bostadsstyrelsens förslag sammanfattas i följande tablå. 

År 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Ram för beslut Beräknat antal 
om statliga lägenheter utan 
bostadslån (ga- statligt stöd 
ranterade.program) 

92000 
96 000 
70 000 
55·000 
sslooo 

8 000 
9 000 

Projektreserv 

10000 
10000 
16000 

Planeringsramen för förhandsbesked om bostadslån bör enligt sty
relsen fastställas till oförändrat 10 000 lägenheter per år. 
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Medclsramen för beslut om bostadslån till nybyggnad under år 1972 
beräknas för det garanterade programmet på 92 000 lägenheter med 
statligt stöd som styrelsen föreslår. Styrelsen räknar därvid med en oför
ändrad småhusandel av 28 % . 

Under första halvåret 1971 var de genomsnittliga lånebeloppen per 
lägenhet vid preliminärt beslut ca 19 000 kr. för flerfamiljshus och ca 
25 000 kr. för småhus. Genom att ramarna fastställs och fördelas i 
m2 våningsyta blir utfallet i lägenheter större än det i bostadsbygg

nadsplanen förutsatta. Detta påverkar gcnomsnittsbeloppet per lägen
het i flerfamiljshus i sänkande riktning. Bostadsstyrelscn har hos Kungl. 
Maj:t föreslagit vissa ändrade bestämmelser för låneunderlag och pant
värde, som innebär en mindre höjning av låneunderlagsnivån. Med be
aktande av nämnda förhållanden har lånebeloppet per lägenhet i fler
familjshus antagits till 21 000 kr. och för småhusen till 25 000 kr. 

Under angivna förutsättningar kan medelsramen för beslut om bo
stadslån till nybyggnad under kalenderåret 1972 beräknas till följande 
belopp. 

Bostadslån till nya flerfamiljshus 
(66 250 lgh X 21 000 kr.) 
Bostadslån till nya småhus 
(25 750 Jgh X 25 000 kr.) 

1 391000000 

644 000 000 

Totalt 2 035 000 000 

Länsbostadsnämnderna har beräknat att beslut om bostadslån till om
byggnad kommer att meddelas för ca 80 resp. 85 milj. kr. under åren 
1971 och 1972. Nämnderna räknar vidare med att meddela beslut om 
räntebärande förbättringslån till ett belopp av ca 50 milj. kr. under vart 
och ett av dessa år. Då bostadsstyrelsen anser att utrymme bör finnas 
för en utvidgning av ombyggnads- och förbättringslåneverksamheten ut
över vad nämnderna har beräknat, bör ramen för år 1973 fastställas 
till samma storlek som redan har beslutats för år 1972, dvs. 170 milj. kr. 

I fråga om anslagsbehovet anför styrelsen att nämnderna räknar med 
att utbetalning under budgetåren 1971/72 och 1972/73 av lån till nya 
flerfamiljshus kommer att avse ca 84 000 resp. 81 000 lägenheter. Med 

hänsyn till dels att den slutliga långivningen under budgetåret 1970/71 
omfattade 84 000 lägenheter, medan utbetalningarna av lån blev lägre 
än beräknat, dels att antalet flerfamiljshusärenden, där slutligt beslut 

meddelats men lånet inte utbetalats, i maj 1971 var större än vid mot
svarande tid året innan bedömer styrelsen nämndernas beräkningar som 

realistiska. 
En utbetalning i angiven omfattning innebär en fortsatt förkortning 

av tiden mellan färdigställande och utbetalning. Anslaget bör sålunda 

beräknas så att förutsättningar härför finns. 
Anslagsbelastningen för de båda budgetåren beräknas bli följande. 
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Utbetalning av: 
lån till nybyggnad av flerfamiljshus 
lån till nybyggnad av småhus 
ombyggnads- och förbättringslån 
skuldökning på paritetslån 
räntelån 
tomträttslån 

Förskott, netto 
·J. Amorteringar och inlösen 

Anslags belastning 

Milj. kr. 

1971/72 

1 575 
665 
130 
300 
680 
160 

0 
600 

2 910 

223 

1972/73 

1 535 
690 
170 
485 
685 
230 

0 
615 

3 180 

ökningen mellan budgetåren av utbetalningen av tomträttslån sam
manhänger med styrelsens förslag till ändring av tidpunkten för beslut 
om tomträttslån. 

I sin anslagsframställning år 1970 beräknade styrelsen att anslagsbe
lastningen under budgetåret 1971/72 skulle uppgå till 3 060 milj. kr. 
I den reviderade långtidsbudgeten för budgetåren 1971/72-1975/76 
beräknades anslagsbelastningen till ungefär samma belopp, 3 065 milj. kr. 

Skillnaden mellan dessa två tidigare beräkningar och den nu redo
visade beror bl. a. på att utbetalningarna av lån under budgetåret 1970/ 
71 blev mindre än beräknat, vilket medför mindre skuldökning på pa
ritetslån under innevarande budgetår, och på att räntesänkningarna un
der andra kvartalet 1971 innebär en viss minskning av utgifterna för 
räntelån. 

Vid ingången av budgetåret 1971/72 fanns, som förut nämnts, en be
hållning på anslaget av 194 milj. kr. För budgetåret har anvisats ett 
anslag på 3 060 milj. kr. En behållning på 345 milj. kr. skulle alltså fin
nas på anslaget vid ingången av budgetåret 1972/73. Då anslagsbelast
ningen beräknats till 3 180 milj. kr. kan anslagsbehovet för budgetåret 
1972/73 uppskattas till 2 835 milj. kr. 

Service kommitten 

Boendeservicens mål 

Kommitten har sett det som en viktig uppgift att försöka formulera 

en helhetssyn på samhällsutvecklingen och att applicera denna på bo
endemiljön. Kommittens diskussioner och erfarenheter har visat att be

greppet boendeservice måste ges en vid innebörd för att ge möjlighet till 
meningsfulla avvägningar och beslut. 

Enligt kommittens uppfattning utgör följande funktionsbegrepp en 

praktisk beskrivning av de viktiga komponenterna i boendeservice. 
Barntillsyn i form av institutionell barntillsyn, familjedaghem och 

tillsyn i barnets eget hem av person utanför familjen samt tillfällig barn
tillsyn. 
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Aldrings-, sjuk- och handikappservice förutsatt att den ges i bostaden 
eller i dess närhet. 

Fritidsservice och kulturdistribution i form av ordnad verksamhet för 
alla ålders- och intressegrupper förutsatt att den sker i bostadsområdet. 

Mathållning för alla grupper som alternativ eller komplement till själv
ständig hushållning i den egna bostaden. Hit hänförs också frågor om 
distribution av färdig mat till hushållen för konsumtion i bostaden. 

Bostadsvård som innefattar daglig städning, veckostädning och stor
städning. Hit hänförs olika former för hemhjälp, ofta kombinerad med 
tillsyn och vård. 

Tvätt och klädvård såväl i bostaden, bostadsfastigheten som genom 
kommersiella anläggningar. 

Varudistribution och expeditiva tjänster för alla bushållstyper. Hit 
hänförs frågor om handelns och de offentliga och expeditiva tjänsternas 
lokaltyper, lokalisering och öppethållande, om olika former av förmed
ling av varor och tjänster samt distributionsformer. 

Nämnda indelning resulterar enligt kommitten inte i funktioner som 
utesluter varandra. De fyra sist nämnda funktionerna, som är av »tek
nisk art~, ingår som delresurser i de två första som bar social karaktär. 
Mathållning och bostadsvård kan exempelvis vara väsentliga delar av 
servicefunktionen åldringsservice. Fritidsservice och kulturdistribution 
bör ses både som en delresurs i de två första servicefunktionerna och som 
en självständig servicefunktion riktad till alla kategorier i samhället. 

Servicebegreppet har ursprungligen använts för att beteckna lösningar 
av funktioner som överförts från det enskilda hushållet till en samhälle
lig eller kollektiv organisation. Bostadskollektiva kommitten behandlade 
i betänkandet (SOU 1954: 3) Kollektivhus funktionerna mathållning, 
barnavård, städning och tvätt. Därefter har servicebegreppet successivt 
utvidgats, framhåller scrvicekommitten. I början av 1960-talet uppmärk
sammades de gamlas och de handikappades situation, varvid klargjordes 
att en ökning av den öppna vården i form av vård och tjänster i bostads
området var nödvändig. Fritidsfrågan har blivit föremål för ökat intresse 
och successivt lett till ökade krav på lokaler samt personella och organi
satoriska förutsättningar för fritidsverksamhet i bostadens närhet. En ny 
syn på » bamtilJsynsfrågan» håller på att växa fram. Barnstugan framstår 
i dag som ett möjligt centrum för bostadsområdets alla barninriktade ak
tiviteter. Vidare har den ökade medvetenheten om den förebyggande 
hälsovårdens betydelse lett till krav på att denna skall beredas utrymme 
i bostadsområdet. 

Kommitten diskuterar vidare hur servicebegreppet, sett i idemässig be
lysning, har förändrats. Serviceutbyggnaden har stundom betraktats som 
ett led i en materiell välståndsutveckling med stark betm"!-ing av indivi
dens och hushållets bekvämlighet, stundom främst som ett socialpolitiskt 
instrument, med vars hjälp en rad ogynnsamma tendenser i den sociala 
strukturförändringen skulle kunna undanröjas eller mildras. 

Förändringen av servicebegreppen är enligt kommitten ett uttryck för 
medvetandet att behovet av service är generellt och inte specifikt för 
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någon särskild kategori. Kommitten betonar att skillnaden i service
behov mellan olika individer gäller graden och arten av servicetillskott 
för att täcka grundläggande behov. En handikappad kan· t. ex. genom ett 
servicetillskott ges möjlighet att. leva ett liv som i väsentliga avseenden 
överensstämmer med en icke handikappads liv. 

På samma sätt har den fysiska avgränsningen av boendeservicebe

greppet förändrats. På 1950-talet betraktades i första hand s. k. kollek
tivhus som boendeservice. Nu har servicebegreppet vidgats till bostads
området eller bostadens »närmiljö», vilket är ett uttryck för att service 

· kan krävas och tillhandahållas i skilda bebyggelsetyper och inte behöver 

knytas till någon speciell fysisk form. 
Kommitten utgår vid sin beskrivning av boendeservice från de syften 

som serviceutbudet har och konstaterar att boendeservice är tillgång 
till tjänster, varor, lokaler, utrustning samt bebyggelseplanering och or

ganisatoriska åtgärder som underlättar betungande hushållsarbeten, som 
ökar möjligheterna till personlighetsutvecklande och hälsofrämjande ak
tiviteter och som medverkar till ökad trygghet, gemenskap och jämlik
het. 

Betriiffande motiven för boendeservice anför kommitten att de växan
de kraven på boendeservice delvis kan förklaras av förändringar i sam
hällets sociala och ekonomiska struktur. Förändringarna av hushålls
strukturen är ett exempel på en viktig förändring. Barnfamiljernas andel 
av det totala antalet hushåll minskar och andelen småhushåll ökar. Illand 

småhushållen återfinner man nu kategorier vilka tidigare i vida högre 
grad levde i större hushåll. Genom ~tt antalet barn per hushåll minskar 
blir den tid då familjelivet domineras av vården av små barn förkortad. 
Också det ökande antalet enförälderfamiljer medför ändringar i hushålls
struktur och livsformer. Det starkt ökande antalet åldringar ställer vidare 
ökade krav på samhället. 

Ett annat viktigt område för förändringar är arbetsm:1rknadsstruktu
ren. Av särskilt intresse från serviceförsörjningssynpunkt är enligt vad 
kommitten framhåller den fortgående urbaniseringen, som bL a. medför 
åtskillnad mellan boende och arbete. Också för dem som inte förv~irvsar
betar påverkas livsmönstret genom att boendemiljön får en renodlad 
sovstadskaraktär. 

Genom kvinnornas ökade förvärvsarbete tenderar bostadsområdena 
att under dagtid tömmas på yrkesaktiva människor och endast befolkas 
av barn, ungdomar och pensionärer samt av personer som är verksamma 
i service som riktar sig till dessa kategorier. 

Kommitten betonar emellertid att ökningen av kraven på boendeser

vice kan förklaras inte bara av fiir1inclringar i samhällsstrukturen. Kom
mitten har nämligen funnit att boendeservice kan vara ett verksamt .me

del att uppnå sociala o::h ekonomiska mål som har uppställts i samhlillet. 
Boendeservice är således inte bara en kompensation för nyttigheter som 

8 Riksdagen 1972. 1 sam!. Nr J. Bil. 13 
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tidigare erbjöds inom hushållets ram eller på annat sätt utan ett medel 
att ge medborgarna förbättrade livsvillkor. 

Kommitten anför att motiven för ökad boendeservice i den aktuella 
debatten är av växlandi.: art och vikt. Motiven kan knytas till de effekter 

man förväntar av serviceutbudet och kan hänföras till sociala eller eko
nomiska effekter. De sociala effekterna av ökad boendeservice kan en
ligt kommitten vara uppenbara. Ändå kan de inte kvantifieras så att de 

kan ställas i direkt relation till de uppoffringar i form av ökade kostna
der som de kan innebära. 

Kommitten ansluter sig till konsumentutredningens och låginkomstut
redningens definitioner av individens behov och anspråk. Känneteck
nande för begreppet behov enligt denna definition är att det fastställs av 

annan än individen och därför är ett s. k. normativt uttryck. Begreppet 
anspråk är ett uttryck för individens egna värderingar och således ett 
subjektivt uttryck. 

Ett av samhället formulerat behov måste successivt förändras, fram
håller kommitten, allt efter som insikterna fördjupas, resurser skapas 
och samhällets målsättningar ändras. Ett exempel på ett sådant behov 
som förändrats är den s. k. trångboddhetsnormen. 

Det är enligt kommittens mening en viktig uppgift för samhället att 
medverka till att individens anspråk når upp till hans behov. Detta är en 
grundförutsättning för att individen av egen kraft skall kunna utnyttja 
de möjligheter som samhället erbjuder. Ett primärt led är då att sam
hället genom uppsökande verksamhet och information stöder dem som 
inte annars förmår att uttrycka och hävda sina behov. 

Enligt kommittens uppfattning är de sociala målen, för vilkas för
verkligande boendeservice är ett bland flera medel, ökad trygghet, ge
menskap och jämlikhet, delaktighet i personlighetsutvecklande och häl
sofrämjande aktiviteter och möjlighet att påverka såväl den egna som den 
gemensamma miljön. Med jämlikhet avser kommitten härvid att till
gängliga serviceresurser främst skall inriktas på att stödja dem vilkas 
livssituation nu försvåras av ogynnsamma betingelser. Att de primära 
jämlikhctsmålen uppnås innebär också att dessa människor, vilkas val

frihet nu är starkt kringskuren, ges möjlighet att i ökad utsträckning 
själva forma sitt livsinnehåll. 

Beträffande frågan i vilken utsträckning och på vilket sätt distributio
nen av service skall styras till särskilda mottagargrupper anför kom
mitten att det är samhällets uppgift att medverka till en fördelning av 

resurserna som främjar jämlikhet. En väsentlig uppgift blir därvid att ge
nom boendeservice söka kompensera individer med s~imrc förutsätt
ningar. 

Fördelningen av tillgängliga resurser kan ske enligt olika grundregkr. 
Valet av fördelningsmodell grundas på ideologiska föreställningar, både 
om det slutliga målet och om medlen för deltas förverkligande. 
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Enligt kommittens uppfattning kan styrningen ersättas av en funge

rande valfrihet på väsentliga områden endast under följande betingel
ser. 

1. Utbudet av service är större än eller lika med efterfrågan. 
2. Individen känner sitt behov och kan omforma behovet till efter

frågan. 

3. Individen har medel att tillfredsställa behoven och möta utbudet. 
Kommitten, som har övervägt i vilken utstriickning dessa förutsätt

ningar gäller eller kan antas bli gällande inom överskådlig tid, säger sig 

ha kunnat konstatera att betingelserna för en fungerande valfrihet saknas 
för samtliga servicefunktioner. 

Med hänsyn till att serviceutbudet under överskådlig tid kommer 
att vara otillräckligt anser kommitten det nödvändigt att diskutera an
svarsfrågor för skilda servicefunktioner som vägledning såväl för kom
mittens eget arbete som för statliga och kommunala beslutsfattare. Prio
riteringsdiskussionens huvudsyfte är att belysa arten och omfattningen 
av samhällets ansvar och insatser. Som underlag för diskussionen om an
svarsfördelningen gör kommitten åtskillnad mellan tre typer av åtgärder, 
nämligen planeringsåtgärder, tillhandahållande av lokaler och anlägg
ningar samt drift av verksamheter. 

Till den grupp servicefunktioner där samhället bör ta det mest om
fattande ansvaret hänför kommitten omsorg om b:m1, åldringar, handi
kappade och sjuka. Kommitten anser beträffande dessa funktioner att 
det är ett samhällsansvar att full behovstiickning uppn:1s. Det innebiir 
att det ankommer på samhiillet att ansvara för samtliga tre typer av 
åtgärder. 

Till en andra ansvarsgrupp för kommitten servicefunktioner där det 
iir ett samhiillsansvar att grundförutsiittningarna för full behovstlickning 
skapas i form av plancringsåtgärdcr och tillhandahållande av lokaler 
och anläggningar för serviceutbudet, medan ansvaret för verksamheten 
kan delas mellan olika samhällsorgan och organisationer, grupper och 
de boende själva. Till denna ansvarsgrupp riiknar kommitten fritids
service och kulturdistribution. 

Till en tredje ansvarsgrupp riiknar kommitten varudistribution och 
expeditiva tjänster, mathålining, bostadsvård, tvätt och klädvård. Inom 
dessa områden anser kommitten det vara ett samhällsansvar att grund

förutslittningarna för full behovstäckning skapas i form av planerings
åtgärder, såsom fysisk samhällsplanering, lokalintegration och integre
rad vcrksamhetsplancring, medan ansvaret för tillhandahållande av loka
ler och anlliggningar samt dri.ft av verksamheter kan delas mellan sam

hället samt ideella och kommersiella organ, bostadsföretag m. fl. och 
de boemh: sjiilva. 

I ett särskilt yttrande anför ledamoten Nettelbrandt bl. a. att ökad 

boendeservice bn och hör medverka till ökad trygghet, gemenskap 
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och jämlikhet. För att den enskilde individen skall kunna uppnå denna 
trygghet, gemenskap och jämlikhet på det sätt som passar honom bäst 
är valfriheten en nödvändig förutsättning. Bland de övergripande mål

sättningarna för boendeservice bör därför infogas o:::kså kravet på ökad 

valfrihet i vid mening. 

Finansieringen av servicelokaler 

Kommitten konstaterar i sin redogörelse för nuvarande förhållanden 

att kommunerna tillsammans med olika byggherrar har ansvaret för an
läggning och drift av serviceanläggningar. Det är emellertid för flertalet 

kommuner förenat med ekonomiska svårigheter att klara en tillräcklig 
utbyggnad av boendeservice samtidigt som nya bostadsområden byggs 
ut. Även en önskvärd förbättring av boendeservicestandarden i äldre 
bostadsområden har visat sig svår att klara. Dessa svårigheter är av na
turliga skäl särskilt aktuella i starkt expanderande kommuner. 

På många områden har den kommunala utbyggnaden av service ex

panderat starkt de senaste åren och många kommuner och byggherrar 
har stora ambitioner att klara en tillfredsställande serviceutbyggnad. 
Trots detta är enligt kommittens mening servicestandarden i våra bo
stadsområden otillräcklig. Nödvändiga serviceanläggningar blir ofta upp
förda först långt efter det att bostäderna är färdiga för inflyttning. 
Många anläggningar blir inte utbyggda i den omfattning som är nöd
vändig för att bostadsområdena skall kunna fungera väl. 

Skälen till den bristande serviceförsörjningen är enligt vad kommitten 
anför flera. För de renodlade bostadsinvesteringarna har staten sedan 
länge garanterat goda upplåningsmöjligheter. Bostädernas komplctte
ringsinvesteringar måste finansieras på många olika sätt utan motsva
rande finansieringsgarantier. Staten bidrar ofta med lån och bidrag av 
betydande omfattning till dessa investeringar, men någon direkt styrning 
av kapitalmarknaden för att garantera investeringarnas utförande före
kommer inte. 

Finansieringsformerna handhas av ett stort antal myndigheter och 
organisationer och berör olika, noggrant definierade typer av boende
service. Den angelägna samordningen beträffande planering o:::h orga

nisation av boendeservice har därvid försvårats. Ofta har den splittrade 
statliga finansieringen enligt kommittens mening medverkat också till 
den splittrade utbyggnaden av olika typer av boendeservice. 

Det har emellertid funnits motiv för en sådan uppbyggnad av det 
finansiella stödet. Behovet av stöd från statens sida har vuxit fram suc

cessivt liksom möjligheterna att tillfredsställa detta behov. Detta har 
lett till att systemet för statens finansiering byggts upp av en rad del

reformer. Nu har emelJertid det totala statliga stödet blivit av så bety
dande storlek o:::h omfattar så mänga områden att det splittrade finan

sieringssystemet inte längre på ett tillfredssfälJande sätt uppfyller de 



Prop. 1972: 1 Bilaga 13 Inrikesdepartementet 229 

krav som man i dag kan ställa. 
Kommitten anger som huvudmäl för firumsieringssystemet att .det 

skall ge utrymme för samordning mellan olika former av boendeservice 

och mellan olika huvudmän. 
Ett viktigt steg i denna riktning är att antalet statliga låne- och bi

dragsformer när det gäller anläggningsstöd minskas samt att antalet 
lilne- och bi<lragsbeviljande myndigheter begränsas. Enligt kommittens 
mening bör det långsiktiga målet på anläggningssidan vara att begränsa 

stödet till ett enda enhetligt lån. Det statliga anfäggningsstödet bör vidare 
utformas så generellt som möjligt för att stimulera till en så generell 

utformning och användning av lokalerna som möjligt. 
Ett långsiktigt huvudmål är vidare att bostadskomplcmcnt samt and

ra anläggningar, som formar den del ·av boendemiljön som ligger utan

för bostäderna, ges samma betydelse som bostäderna. Detta medför 

beträffande finansieringssystemet att bostäder och bostadskomplement 

bör, så långt det är möjligt, få likartade finansicringsvillkor och infogas 
i likartade planerings- och granskningssammanhang. 

Kommitten betonar att de uppställda målen inte kan nås samtidigt. 

De åtgärder som föreslås bli genomförda omedelbart utgör emellertid 

steg på väg mot de långsiktiga målen. 
Vid behandlingen av frågan om vilka ändringar av finansierings

systemet som nu bör genomföras anför kommitten bl. a. att kraven på 

speciell utformning av lokaler för ett visst ändamål enligt kommittens 

mening kan begränsas. Kommitten föreslår därför att krav på möjlighet 

till samordning och flexibilitet betriif /ande Lokalanvändning successivt 
skrivs in som förutsättning för statliga lån och bidrag till lokaler för olika 
ändamål. Planverket bör i samråd med berörda myndigheter föreslå 

närmare utformning av dessa krav och i vilken tidsordning de skall 
genomföras. 

Kommittfo tar också upp vissa informatiunsfrägor. På grund av att 
finansieringsmöjlighcterna för boendeservice är splittrade på många 
finansieringsformer och statliga myndigheter är det enligt kommittens 
mening ofta svårt för kommunala myndigheter och byggherrar att över
blicka alla dessa möjligheter. Splittringen beträffande normer och re
kommendationer i anslutning till finansieringsvillkoren är nära nog lika 
stor som beträ ffandc finansicringsformer och kapitalkostnadsvillkor. 
Även granskningen i anslutning till dessa normer och rekommendationer 

blir splittrad. Kommitten föreslår därför som ett första steg att gällande 

finansicringsmöjligheter, kvalitets- och behovsnormer samt rekommenda
tioner avseende utformningen av lokaler i bostadsomdden ställs samman 
i en informationsskrift. Skriften bör få karaktären av en handbok i två 
delar, den ena avseende finansieringsmöjligheterna och den andra avseen

de de kvalitets- och behovskrav som ställs på lokaler för boendeservice. 
Bostadsstyrelscn bör i samråd med berörda myndigheter få ansvaret för 
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den del som rör finansieringsmöjligheterna, medan huvudansvaret för att 
ställa samman kvalitets- och behovsnormer faller på planverket. 

l särskilt yttrande anför ledumolen Nettelbrandt bl. a. att det mot bak
grund av de ringa insatser som hittills har gjorts är värdefullt om olika 
åtgärder vidtas för att för boendeservice nödviindiga lokaler från belå
ningssynpunkt skall bli behandlade på ett med bosfader mera likformigt 
sätt. Det är dock ovisst om detta är tillräckligt för att snabbt åstadkom
ma den snara satsning på samlade bocndeserviceprojekt som är nödvän
dig. Någon form av differentiering av lånevillkoren för bostadsdelen bor
de införas så att de som satsar på projekt med en utvecklad och samlad 

boendeservice för bostadsdelen kunde erhålla något förmånligare villkor. 

Särskilda stimulansåtgärder i den riktningen bör enligt fru Ncttclbrandt 
snarast övervägas. 

Friimjande av utvecklingsproje.'ct 

Mot bakgrund av angelägenheten att snabbt få till stånd ökat utveck
lingsa1obete inom boendcscrvic:csektorn lägger kommitten fram förslag 

till statliga åtgärder för att främja ett vidgat utvecklingsarbcte inom ser
viceområdet i form av särskilda utvecklingsprojekt. 

Kommitten menar att utm:irkande för dagens samhällsplanering är 

att medvetna experiment saknas, om man av sådana kräver systema
tisk uppföljning av och erfa:enhctsinsamling från utformningar som 
.avviker från praxis. 

I flera sammanhang säger sig kommitten ha konstaterat att uppen
bara svårigheter föreligger när kommuner o::h byggherrar önskar ge
nomföra utvccklingsarbetc som avser byggnadsutformning och bygg
nadsorganisation om projektet avviker från de lösningar som förutsatts 
i normer, rekommendationer och finansieringsrcglcr. Kommitten har 
vidare funnit att bygghcrrar ibland avstår fr[m att närmare penetrera 
möjligheten att skaffa erfarenheter genom ett mer långsiktigt utveck
lingsarbete med motiveringen att sådant inncbiir en administrativ och 
ekonomisk belastning samt förskjutningar i tidplaneringen som man 
inte har möjlighet att acceptera. Behovet av utvecklingsarbetc finns 

enligt vad kommitten påpekar inte enbart inom nybebyggelsen utan ock

så i hög grad när det giiller att finna former för omdaning och funk
tionskomplettcring av befintlig bebyggelse. 

Därför föreslår kommitten att särskilda åtgärder vidtas för att ut
vecklingsprojekt skall komma till stånd och för att erfarenheter av så
dant arbete snabbt och i systematisk form skall komma till nytta i den 
rutinmässiga samhälls- och byggnadsplancringcn. I enlighet med direk

tiven begränsar kommitten sina förslag till bostadssektorn med tyngd
punkten i lokaler och anläggningar för boendeservice. 

Arbetsuppgifterna i samband med utvecklingsprojckt inom serviceom
rådet bör enligt kommitten avse planering, projektering, byggande, för-
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valtning och bruk samt systematisk insamling, redovisning och utvärde
ring av erfarenheter av byggnad eller anläggning för serviceändamål. 

Tillblivelseprocess, utformning eller användning skall avvika från praxis 
på sådant sätt att särskilda åtgärder är befogade. Genomförandet av 
projektet skall dessutom bedömas ge erfarenheter av avsevärt värde för 
utvecklingen. 

Kommitten menar att de krav beträffande målsättningen för de pro
jekt som skall omfattas av utvecklingsverksamheten av naturliga skiil 
inte kan ges en alltför precis innebörd. De viktigaste kraven bör vara 
att projektet skall ha ett klart uttalat socialt mål. Kostnader och hyror 
får inte bli så höga att en sned inkomst- och socialgruppsfördelning i 
bostadsområdet erhålls. Projektet skall när det gäller nybebyggelse syfta 
till en tidsmässigt väl samordnad utbyggnad av bostäder och service. 

Boendeservicen bör vara väl integrerad med den bostadsbebyggelse den 
skall betjäna. Vidare bör boendeservicen vara planerad så att ett samord

nat utnyttjande av lokaler kan uppnås. Sociala fördelar i förening med 

god ekonomi i såväl tillkomstskedet som driftskedet skall kunna påvisas. 
Som villkor bör normalt ställas att utvecklingsprojektcn handläggs av 

ett speciellt organ som bör tillskapas på central nivå med uppgift att 
initiera och/eller pröva förslag till utvecklingsprojekt, utforma förslag 

till villkor för uppföljning, motta och analysera erfarenheterna samt 
medverka till spridning av information om dessa. Detta speciella organ 

föresliis skola inrättas som en till bostadsstyrelsen knuten delegation 

bestående av representanter för berörda ämbetsverk och forskningsråd 
samt Svenska kommunförbundet. Anknytningen till lokala myndigheter 
samt till producenter och konsumenter m. fl. bör för varje projekt till
varatas av en referensgrupp. 

Delegationen bör få möjligheter att föreslå undantag 
0

från utvecklad 
praxis samt från giil\ande normer och bestämmelser, även när sådana 
knutits till statliga lån och bidrag. 

Kommitten anser att utvecklingsverksamheten kan ske inom ramen 
för de resurser som står till bostadsbyggandets förfogande och de där
med förknippade kompletteringsinvcstcringarna. En viktig uppgift för 
delegationen blir i sammanhanget att medverka till tidsmässig samord
ning av de investeringar som finansieras med olika statliga lån och bi
drag och som i enlighet därmed faller inom olika investeringsramar. 
Delegationens. uppgift blir att föreslå de eventuella ändringar i turord
ningen som möjliggör projektets genomförande. 

Antalet projekt som omfattas av verksamheten bör enligt kommitten 

begränsas till hiigst fem per år, främst för att projekten sedan skall kun
na följas upp. Med en genomsnittlig genomloppstid av fyra år för ett 
projekt kommer delegationens arbete vid fullt utbyggd verksamhet att 
omfatta 20 projekt. 

Eventuella merkostnader för projekterings- och utredningsarbetc hör 
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täckas inom ramen för ordinarie finansieringsformer. Kommitten me
nar att uppföljningen av hur nya lösningar fungerar bör ligga inom an

svarsområdet för statens råd för byggnadsforskning. Anslag för upp
följningsarbete av forskningsmissig karakfär bör därför kunna erhållas 
från rådet. Även andra forskningsråd bör enligt kommitten kunna sfälla 
resurser till förfogande. 

Kommitten föreslår att ansvaret för det arbete med projektanalys och 
projcktrcdovisning, som i enlig:het med direktiven har utförts av kom

mittens sekretariat, överförs på jeJegationen. 

Remissyttrandena 

Vad kommitten har anfört om målen för boendeservicen och den 

långsiktiga målsättningen för d·~t statliga finansieringssystemet har vun
nit stor anslutning bland remissinstanscrna. Behovet av utvecklingspro
jekt har strukits under starkt. Aven om remissinstanserna sålunda har 
anslutit sig till huvudlinjerna i betänkandet har några av dem pekat på 
att utbyggnaden av boendeservice ytterst är en .fråga om tillgång på 
ekonomiska resurser, inte minst när det gäller finansieringen av drift

kostnaderna. Vidare har vissa invändningar riktats mot några av försla

gen beträffande finansiering och åtgärder för främjande av utvecklings
projekt. 

Flertalet av de remissinstanscr som har yttrat sig i de av kommitten 
behandlade m å I f r å g o r n a ansluter sig till de av kommitten angivna 
riktlinjerna för boendeservicens roll i samhällsutvecklingen. Arbetsmark

nadsstyrelsen, några /änsbostadsnämnder, statens planverk, statens ung

domsråd, länsstyrelserna i Stockholms, Göteborgs och Bohus samt Viister

norrlands län, socialutredningen, kon'.mmentutredningen, LO, TCO, SACO, 

Svenska byggnadsarbetareförbundet, HSB m. fl. betonar värdet av alt 
kommitten har försökt att anlägga en helhetssyn på boendemiljön och 
delar kommittens principiella up_ofattning om boendeservicens roll för att 
nå sftdana sociala mål som ökad trygghet; gemenskap och jämlikhet. LO 

och TCO konstaterar· att kommittens m:llformulcring stämmer väl över

ens med vad resp. organisation har uttalat i sin familjepolitiska rapport. 
Statens planverk finner att scrvicekommittens uppfattning stämmer 

överens med vad verket tidigare har uttalat i annat sammanhang. 

Flera remissinstanser som sfällcr sig positiva till servicekommittens 
målformuleringar anser det nöC:vändigt att dessa konkretiseras för att 
kunna omsättas i praktiskt handlande. Sådana synpunkter förs fram av 
bl. a. bostadsstyrelsen, statens råd för byggnads/ orskning, statens institut 

för byggnadsforskning, statens konsumentråd och Svenska byggnadarbe

tareförbundet. 

SABO anser att de synpunkter och förslag som scrvicekommitten har 
fört fram i målavsnittet är så generella att få invändningar kan resas 
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mot dem. Liknande påpekanden görs av andra remissinstanser. 
Några remissinstanser har understrukit att frågor om huvudmarina

skap, organisation av driften av skilda verksamheter samt fördelning av 
kostnadsansvaret mellan stat, kommun och konsument är nödvändiga att 
lösa, om de uppställda målen skall kunna nås. Sålunda framhåller Svenska 

kommimförbundet att boendeservicen måste inordnas i den totala kom

munala planeringen och där vägas mot andra önskvärda förbättringar, allt 
mot bakgrunden av tillgängliga resurser. Statens planverk anser det nöd
vändigt att kommittens principiella resonemang kombineras med konkreta 
ställningstaganden till omfattningen av utbyggnaden av olika serviccverk
samheter, olika boendekategoriers anspråk på service samt utbyggnaden 
vid olika tidpunkter. 

SABO finner det naturligt att de allmännyttiga bostadsföretagen tar 
ett betydande ansvar för anläggning och drift av boendeservice. Därvid 

bör dock uppmärksammas att hyrorna inte får belastas med kostnader 

som samhället bör stå för. Fortfarande är, menar SABO, ansvars- och 

kostnadsfördelningsfrågorna oklara. 

Svenska landstingsförbundet framhåller att servicekommitten inte har 
preciserat vilken form av vård man räknar med som ingående i boen
deservicen. Eftersom kommitten inte har berört huvudmannaskapsfrågan 
eller organisatoriska och finansie1la problem som hänger samman med 

den, vill förbundet inte nu ta ställning till konkreta förslag angående 
målsättningen. 

SAF, Svenska bank/öreni11ge11, Svenska byggnadsindustriförb1mdet, 

Sve.riges fastighetsiigareförbund och Näringslivets byggnadsdelegation 

betonar att en fortsatt utbyggnad av samhlillets service är en angelägen 
uppgift. Klarhet bör emellertid skapas i fråga om grunderna för den 
ansvarsfördelning som skall gälla för olika former av service och en 
överblick ges av de ekonomiska och praktiska konsekvenserna av olika 
lösningar. Innan denna uppgift har fullgjorts förefaller det föga menings
fullt att lägga fram synpunkter på olika tänkbara former av samhälls
och boendeservice på det sätt som servicckommitten har gjort. 

Den v i d g n i n g a v s e r v i c e b e g r e p p e t som kcimmittcn 
vill införa har vunnit anslutning från många remissinstanser, däribland 
statens naturvtlrdsverk, statens råd för byggnads/ orskning, statens in

stitut för byggnadsforskning, statens ungdom råd, LO, TCO, SACO, 

Svenska byggnadsarbetareförbundet och SABO. Statens institut för bygg

nads/ orskning anser dock att det kan finnas en viss risk att ge begreppet 
service en så vid innebörd som kommitten gör inför den mycket kom

plexa efterfrågesituation det här är fråga om. 
SABO understryker att vidgningen av servicebegreppet leder till krav 

på en bättre samordning av fysisk, ekonomisk och social planering. 
LO förklarar sig i preciseringarna av servicebegreppet sakna sådant 

som bostadsområdets inre och yttre kommunikationer, gångavstånd, cs-

8* Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr l. Bil. 13 
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tetiska kvaliteter och behovet av trivsel över huvud taget. .Även om 
det inte har ingått i kommittens uppdrag att närmare gå in på dessa 
områden har de enligt LO:s uppfattning med de angivna målen att 
göra. Liknande synpunkter framför Svenska byggnadsarbetare/ örbu11-

det, som beklagar att kommitt1!ns direktiv inte har gett den möjlighet 
att analysera hela boendemiljökomplexet och de komponenter som in
går i det. .Även frågor som graden av förtätning, husens storlek, integra
tionen mellan arbetsplatser och bostäder, bullret inom bostadsområde
na, graden av selektivt urval av inbyggare, den estetiska utformningen, 
de interna kommunikationerna har enligt förbundet avgörande betydelse 
för individernas upplevelse och utveckling. 

Trafik- och kommunikations:~rågornas nära samhörighet med frågor 
om boendeservice betonas också av bostadsstyrelsen, länsbostadsnämn

den i Gotlands län, länsarkitekien i Stockholms lä11, byggnadsnämnden 

i Lund, Svenska riksbyggen samt GAKO. GAKO beklagar att kom
mitten inte har tagit in trafikplaneringen eller delar av den i sitt ämnes
område och anför att en analys av hela trafikproblematiken med ut
gångspunkt i servicekommittens intresseområde skulle på ett värdefullt 
sätt ha kunnat bidra till att lägga fast de förutsättningar och villkor för 
trafiken som måste gälla för att åtgärder för den övriga boendeser
vicen skall få praktisk betydelse. 

Bostadsstyrelsen understryker att målsättningen för serviceutbyggna
den inte kan ses oberoende av målsättningen för den totala planeringen. 
Bl. a. mot den bakgrunden framhåller styrelsen vikten av att även kol
lektivtrafiken beaktas, eftersom denna är en mycket väsentlig service
funktion. 

Av de remissinstanser som berört frågan om motiven för bo
e n d e se r v i c e delar flertalet servicekommittens synsätt. De sociala 
effekterna betonas av bl. a. Arbetsmarknadsstyrelsen, statens handikapp
råd, statens ungdomsråd, länsstyrelserna i Malmöhus och Örebro län, 

socialutredningen, SAF, Svenska byggnadsentreprenörföreningen, Svens
ka bankföreningen, Svenska byggnadsindustriförbudet, Sveriges fastig

hetsägareförbund, Näringslivets byggnadsdelegation, HSB, socialkonsu

lenterna i Östergötlands län samt vissa kommunala organ. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län anser det vara mycket angeläget att 
genom boendeservice skapa ökade möjligheter till valfrihet för indivi
den. Länsbostadsnämnden i Uppsala län stryker under att boendeservice 
öppnar vägen för ökad valfrihet för människorna och därmed gör det 
lättare för den enskilde individen att forma det livsinnehåll han efter
strävar. 

LO framhåller att valfriheten måste underordnas kravet på jämlikhet 
och anför i anslutning till detta att valfrihet för alla utan jämlikhet lätt 
leder till att redan starka grupper kan breda ut sina intressen ytterligare. 
Samtidigt blir valfriheten innehållslös för alla som på grund av sina säm-
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re villkor omöjligt kan utnyttja den. Inför varje krav på ökad valfrihet 
måste därför en analys göras av vilka konsekvenser det får från jäm

likhetssynpunkt. 
Behovet av boendeservice för den enskildes sociala anpassning beto

nas av flera remissinstanser. Invandrarnas och den inom landet flyt
tande arbetskraftens anpassningsproblem berörs av bl a. arbetsmark

nadsstyrelsen, som anser att dessa problem delvis skulle kunna avhjälpas 
genom en förbättrad boendeservice. 

Socialutredningen hävdar att en välutvecklad boendeservice borde 
kunna systematiskt användas av samhället för att medverka i att all
mänt förebygga social missanpassning samt som ett led i rehabiliteringen 
av socialt underprivilegierade individer och familjer. - Boendeservicens 

möjligheter att tillgodose människors behov av kontakter och förebygga 
ensamhetskänsla och sociala handikapp understryks också av länsbo

stadsniimnden i Malmöhus län, socialkonsulentema i Östergötlands län, 

driitsclkammaren i örbro, SAGO m. fl. 

Styrelsen för social/ örvaltningen i Göteborg, som i stort delar kom
mittens åsikter om boendeservicens sociala mål, påpekar att de sociala 
problem som nu uppträder främst i nybyggda bostadsområden inte kan 
återföras enbart på brister i den sociala servicen utan också på hyres
nivån o;::h fördelningen av bostäder. Styrelsen ifrågasätter om det inte 

som ett normalt inslag i boendemiljön borde finnas ett gemensamt kon
taktorgan för information om och förmedling av olika samhällstjänster. 

HSB framhåller att, om önskade sociala effekter skall kunna utvin
nas ur en ökad boendeservice, det är nödvändigt att åtgärder för boen
deservice kombineras med bostadspolitiska åtgärder, som möjliggör 
en tillfredsställande integration i boendestrukturen. 

Många remissinstanser framhåller, att utbyggnaden av boendeser
vice ytterst är en fråga om ekonomiska resurser. Statens råd för bygg

nadsforskning, statens handikappråd samt flera kommunala organ beto
nar att finansieringen av driftkostnaderna för boendeservice ofta inne
bär större problem än finansieringen av investeringarna. I anslutning till 
frågan om driftkostnader påpekar bl. a. länsstyrelsen i Malmöhus län, 

drätselkontoret m. fl. kommunala organ i Norrköping och drätselkam

maren i Lindesberg de olikheter som råder mellan kommunerna när det 
gäller ekonomiska förutsättningar att nå de mål som har uppställts för 
boendeservicen. 

De remissorgan som har deklarerat sin anslutning till servicekommit
tens övergripande målsättning ansluter sig till eller lämnar utan erinran 
vad kommitten anfört om behovet av och sättet för att göra en p r i o

r it er in g mellan olika servicefunktioner. 
Svenska landstingsförbundet menar att prioriteringsfrågqr bör disku

teras men i så fall oberoende av annan samhällsservice utanför när

miljön och i ett större samhällssammanhang. Förbundet betonar att 
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brist f. n. råder på såväl ekonomiska resurser inom samhällsvcrksamhe
ten som personella resurser inom vårdområdet. Målet att uppnå full 
behovstäckning inom närmiljöns servicefunktioner kan därför komma 

i konflikt med behovet att täcka servicebehov utanför närmiljön. 
Mer preciserade uttalanden i prioriteringsfrågan gör bl. a. bostads

styrelsen, statens nämnd för samlingslokaler, statens ungdomsråd, läns

styrelsen i St~ckholms län och SACO, vilka i stort sett ansluter sig 
till den prioritering som servi<:ekommitten har gjort. Bostadsstyrelsen 

förordar dock att också kollektivtrafiken hänförs till det område som 
samhället har största ansvaret för. SACO anser att servicefunktionen 
fritidsvcrksamhet bör delas upp i två grupper, fritidsvcrksamhet för 

ungdom och övrig fritidsverksamhct. Den första gruppen bör därvid 
föras till den högst prioriterade ansvarsgruppen. SACO hiivdar att sam
hällsekonomiska vinster kan göras om samhället tar ansvaret för ungdo
marnas fritidssysselsättning genom att åtgärder på detta område kan 
förebygga sociala handikapp. Statens niimnd för samlingslokaler anser 
att kommunen måste ta det avgörande ansvaret för att verksamhet be
drivs i de fritidslokaler som finns i bostadsområdena. 

Statens planverk delar i princip kommittens uppfattning att samhället 
bör ta ansvar för boendeservice i den mån det behövs för att garan

tera fundamentala värden. Likaså har verket samma uppfattning som 
kommitten beträffande prioriteringen av samhällsinsatser till förmån 
för de mest hjälpbehövande kategorierna. Verket menar dock att en 
generell tillämpning av prioriteringsreglerna inte ter sig helt självklar. I 
fall där t. ex. daglig varuförsörjning är hotad borde ett vidgat samhälls
inflytande kunna övervägas. 

GAKO anser att erfarenheterna av en prioritering efter de linjer 
som kommitten har dragit upp inte är helt gynnsamma. Det förekommer 
att bostadskomplcment finns med i den fysiska planeringen men iindå 
inte kommer till stånd därför att de saknas i samhällets verksamhets
planer. Därför är det verksamheten som måste garanteras. Det kan inte 
ske på annat siitt än genom att ansvaret för såviil planering o:h lokal
produktion som drift åvilar samhället. Samhället kan sedan fullfölja 
detta ansvar på olika sätt i samarbete med övriga intressenter. 

Hyresgästernas riksförbund tc·lkar vissa uttalanden av scrvicckommit
ten så att kommitten förutsätter ett underutbud av service för lång tid, 

vilket skulle göra det nödvändigt att ransonera utbudet. Förbundet säger 
sig inte vara övertygat om riktigheten av dessa slutsatser beträffande i 
varje fall~ alla områden och menar att kommittens uttalanden allvarligt 

riskerar att hämma de nödviindiga satsningarna på en ökad boende

service. 

De av kommitten angivna h µ v u dm å 1 en för finans i e
r i n g s sys t e m c t - möjlighet till samordning, begränsning av antalet 

stödformer och inblandade myndigheter och önskemålet att den del 



Prop. 1972: 1 Bilaga 13 Inrikesdepartementet 237 

av boendemiljön som ligger utanför bostäderna skall ges samma bety
delse som bostäderna - har vunnit stor anslutning bland remissinstan
scrna. Till de remissinstanser som godtar dessa mål bör socialstyre/sen, 

riksrevisionsverket, statens naturvårdsverk, bostadsstyrelsen, statens plan
verk, statens ungdomsråd, statens konsumentråd, länsstyrelserna i Stock· 

halms, Östergötlands, Göteborgs och Bohus, Örebro samt Västeinzorr· 

Lands Län, Stor-Stockholms planeringsnämnd, kommunstyrelserna i bl. a. 
Tiiby, Sundsvall och Göteborg, socialutredningen, bygg/agutrcdningen, 

Svenska kommunförbundet, TCO, SAGO, Svenska sparbanksföreningen, 

HSB, SABO, GAKO samt så gott som samtliga länsbostadsnämnder. 

Riksrevisionsve1Tket anser att samordning och minskning av antalet 
stödformer och antalet myndigheter är rationell. Vissa administrativa 
fördelar står att vinna om å ena sidan beviljandet av lån och bidrag 

och å andra sidan dessas utbetalning och redovisning samt lånens för
valtning sammanförs till en och samma myndighet. Statens naturvårds

verk finner det särskilt värdefullt att bostäder och bostadskomplement 
av skilda slag efter hand ges samma betydelse från finansierings- och pla

neringssynpunkt. Bostadsstyre/sen framhåller att de av kommitten an
givna långsiktiga målen i vissa delar motsvarar vad styrelsen har anfört 
i olika sammanhang. Ett angeläget mål är sålunda att byggandet av lo
kaler finansieras enligt en enda låneform och att till driften av vissa 

lokaler utgår bidrag som avpassas med hänsyn till verksamhetsform, 
personalbehov m. m. Likartade synpunkter anför Svenska kommunför

bundet som finner det nödvändigt att medel för den behövliga utbyggna
den av bostadskomplement garanteras samtidigt som finansieringsgaran

tin ges för bostäder. På sikt borde det totala anläggningsstödet kunna 
ges en enhetlig låneform. Kommunförbundet säger sig även i övrigt dela 

kommittens uppfattning om finansieringssystcmets utformning. HSB häl
sar med tillfredsställelse förslaget till en enhetligare, av bostadsstyrclsen 
handhavd finansiering. HSB anser, mot bakgrund av bl. a. en av HSil 
gjord sammanställning av antalet lokaler och anläggningar i bostadsom
råden, att behovet av enhetlig finansiering är mycket stort. Stiftelsen 
Hyresbostäder i Örebro beskriver med utgångspunkt i konkreta projekt 
den sociala malsättning som har varit vägledande för stiftelsens verksam
het. Stiftelsen fortsätter. 

Den nyss angivna målsfötningen för samordnat byggande och för
valtning krliver en totalsamordnad finansiering. Denna bör ske genom 
Hinsbostadsnämnden i form av cnb:irt statliga bostadslån och omfatta 
samtliga bostadskomplement inom området. På så s:itt når man uppen
bara administrativa vinster samtidigt med de ekonomiska och sociala 
fördelarna. Samtidigt krävs ett ändrat statsbidragssystem eller en bättre 
samordning av skilda statsbidragsformer. 

Några remissinstanser, som ansluter sig till huvudmålen, gör vissa 
reservationer eller anser sig inte ha möjlighet att bedöma angelägenhe-
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ten av de föreslagna långsiktiga åtgärderna. Bland dessa remissinstanser 
återfinns Sö, som beträffande integrerade anfäggningar framhåller att 

man ännu saknar erfarenheter av hur förmånliga sådana anläggningar 
är. Frågan bör därför bli för,~mål för fortsatta överväganden och de 
praktiska erfarenheterna bör si:uderas noggrant. LO och Sl'cnska bygg

nadsarbetareförbundet anser att en översyn av finansicringsformcrna lir 

önskvärd men påpekar att frågan om att verkligen realisera utbyggnaden 
av servicen därmed inte löses. Hyresgästernas riksförbund och Svenska 

riksbyggcn pekar på vissa frågor beträffande beräkningsreglcr och fas
tighetsbildning som behöver belysas ytterligare. Statens institut fi.ir hygg

nadsforskning anser att den i ategrcring av finansiering som kommit
ten föreslår är av värde för atl förenkla tillkomsten av de anläggningar 

som är aktuella och har inga erinringar mot de av kommitten framförda 

finansieringssystemen. Institutet framhåller dock att systemen inte får 
göras så detaljerade att kommunernai; handlingsfrihet beskiirs. 

Näringslil'ets byggnadsielegation, SAF, Svenska bankföreningen, 

S11enska byggnadsindustri förbundet, Svenska byggnadscntrcprenörf ör

eningen och S11eriges fastighetsiigareförbund betonar vikten av att en av
vägning görs mellan vad samhiillet och den enskilde skall betala. Det 

bör enligt dessa remissinstanser observeras att de statsbidrag som f. n. 

utgår t. ex till vatten och avlopp, vägar och skolor kan komma att 
påverkas oförmånligt vid införande av ett enhetligt lån, åtminstone för 
servicefunktioner där annan än kommun är huvudman. Det bör därför 
klargöras i vilka fall den enskilde bostadskonsumcnten skall drabbas 

av höjda boendekostnader till följd av kapital- och driftkostnader vid 
en eventuell övergång till enhetliga lån. 

Riksbanksfullmäktige uttrycker tveksamhet inför det av kommitten 
angivna httvudmålct att bostadskomplement skall tillerkännas samma 
betydelse som bostäder. Enligt fullmäktige kan goda motiv sannolikt an
föras för att låta bostäder och boendeservice bilda en enhet från admi
nistrativa, finansiella m. fl. synpunkter. Av samma skäl skulle emeller
tid ytterligare en rad, huvudsakligen kommunala, samhällsfunktioner 
kunna tillfogas. Den utvidgning av den prioriterade sektorn på krcdit

marknadcn som detta kunde innebära skulle emellertid medföra att 
möjligheterna att föra en konjunkturstabiliserande kreditpolitik be
gränsades. I ett läge där 11,4 miljarder kr. av en total kreditmarknad 

på 15,8 miljarder kr. går till prioriterade sektorerna bör varje krav 
på ytterligare utökning av det prioriterade området behandlas med stör

sta restriktivitet och alla möjligheter till att inskränka området för prio
riterade krediter tillvaratas. Behovet av restriktivitet i dessa avseenden 
blir särskilt accentuerat i ett läge då speciellt utrymme måste skapas på 
krcditmarknaden även för andra sektorer än staten och bostadsbyggan
det. Fullmäktige påtalar vidare bristen på angclägenhetsgradering av 

olika serviceanläggningar. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 13 Inrikesdepartementet 239 

Meningarna är delade beträffande kommittens förslag att krav på 
möjlighet till s a m o r d n in g o c h f 1 ex i b i 1 it e t beträffande 
lokalanvändning skall successivt skrivas in som förutsättning för statliga 
låne- och bidragsformer. Förslaget tillstyrks av statens naturvårdsverk, 

länsstyrelsen i Örebro liin, socialutredningen, Svenska sparbanks/ ör
enbzgen och jlertalet lä11sbostads11ämnder som har yttrat sig i frågan. 

Socialstyre/sen anser beträffande barnstugor att 1968 års barnstuge

utredning bör avvaktas. Sö menar att styrande kravformuleringar ford
rar en specificeringsgrad som nuvarande erfarenheter inte ger underlag 
för. 

Bostadsstyrelsen, som vitsordar angelägenheten av flexibilitet i så 
stor utsträckning som möjligt, avstyrker att krav f. n. skall kunna 
ställas på flexibilitet i samband med Jångivningen. Enligt styrelsen bor

de det i regel ligga i byggherrarnas intresse att lokaler med såväl kom
mersiell som annan service får så flexibel utformning och generell an
vändning som möjligt. Där flexibilitet inte åstadkommes på frivillig väg 
torde det i allmänhet finnas ett vägande motiv mot flexibilitet. Läns

bostadsnämnderna i Kronobergs och Viistmanlands län ställer sig ock

så avvisande till förslaget. 
Tveksamma till förslaget är vidare Svenska kommun/ örbundet och 

statens planverk. Kommunförbundet' tillstyrker att bestämmelserna ut
formas så att integration uppmuntras men motsätter sig en sådan ut
formning att låne- och bidragsbestämmelserna i själva verket kommer 
att hindra möjligheterna att utveckla enskilda funktioner på serviceom
rådet. Om bestämmelser av den innebörd som kommitten har tänkt sig 
kommer att införas måste en vid tolkning förutsättas. Statens planverk 

anser att det förslag som kommitten framfört om lånevillkor i fråga om 
samordning och flexibilitet framstår som något oklart till sin innebörd 
och att det därför inte kan behandlas i detalj. I den mån sådana 
lånevillkor avser byggnadsutförande överensstämmer det med plan
verkets instruktioner att de inordnas i anvisningarna till byggnadsstad
gan. 

Kommittens förslag att uppgifter om finansieringsmöjlighcter, kvali
tets- och behovsnormer samt rekommendationer avseende utformningen 
av lokaler i bostadsområden skall ställas samman i en i n f o r m a
t i o n s sk r i f t förordas av samtliga remissinstanser som yttrar sig 
i frågan. Bland dessa kan nämnas socialstyre/sen, Sö, statens naturvårds

verk, statens institut för byggnadsforskning, statens handikappråd, läns

styrelsen i Stockholms liin. HSB, SABO samt en del kommunala organ. 

Bostadsstyrelsen utgår från att skriften bör komma till stånd först se
dan vederbörliga beslut fattats i anledning av bl. a. nu föreliggande be
tänkande. Med detta förbehåll anser styrelsen det lämpligt att en mindre 
skrift utges. Statens planverk upplyser att verket sedan en tid tillbaka 
är i färd med att utarbeta information och rekommendationer som un-
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derlag för utformning av planer med avseende på boendemiljön. Plan
verkets del av den informationsskrift som kommitten har föreslagit 

torde delvis överensstämma m~d dessa planerade råd och anvisningar. 
Verket anför att kommittens förslag att publicera informationen i form 
av en handbok i två delar förefaller alltför detaljerat för att ställning skall 
kunna tas till förslaget på detta stadium. SABO anser, med tanke på det 
stora antalet projekt som är aktuella, att arbetet med informationsskrif
tcn bör bedrivas skyndsamt. 

Kommittens förslag om s är sk i I d a åt g är de r f ö r u tv e c k
l i n g s p r o j c k t förordas e:Uer lämnas utan erinran av samtliga re
missinstanser utom statens råd för samhällsforskning som inte anser 
sig ha underlag för ställningstagande i frågan. 

Flertalet remissinstanser understryker behovet av särskilda åtgärder 
och tillstyrker förslaget utan närmare kommentarer. Statens råd för 

byggnadsforskning diskuterar förslaget utförligare. Rådet framhåller att 
bostadsbyggandet har mycket :;tor samhällsekonomisk och social bety
delse i vårt land. Att avdela resurser för mera systematisk efterkontroll 
av utfallet härav vore därför en insats som kan ge stor avkastning. Däri

genom skulle grövre misstag inte behöva upprepas och bättre boendekva
litet och ökad ekonomisk effektivitet kunna uppnås. Någon utförligare 

diskussion om innebörden av utvecklingsprojekt och vilken roll forsk
ningen bör spela däri har enligt rådet inte förts. Rådet framhåller att 
forskarnas medverkan i ett utvecklingsprojekt behövs redan på ett ti
digt stadium, om den cyklisk::t återföringsprocess som kommitten ef
terlyser skall bli möjlig. 

Förslaget att inrätta en s ~i r sk i l d d el e g a t i o n knuten till 

bostadsstyrelsen för särskilda utvccklingsprojckt möts med tveksamhet 
av en del remissinstanser. Flcrn av de remissinstanser som tillstyrker 
förslaget uttrycker önskemål om att få medverka i delegationen. 

Bland de remissinstanser som sfäller sig tveksamma eller negativa 
till förslaget om en slirskild ddegation kan nämnas Sö, bostadsstyrel
sen, statens institut för byggnadsforskning och statens planverk. Bo

stadsstyrelsen anser att utvecklingsprojekten kan hanteras inom styrel
sens nuvarande organisatoriska ram, varvid erforderlig samverkan med 

myndigheter och organisationer kommer att ske. Sö påpekar att arti
ficiellt gynnsamma villkor för utvecklingsprojekt kan innebära risk för 
bristande anknytning till kommunernas vanliga planeringsproblem. En 

uppföljning och utvärdering av vissa pågående kommunala projekt för
ordas. Statens planverk anser att finansieringsfrågan bör handläggas in

om bostadsstyrelsens ordinarie verksamhet. Planverket är dock berett att 
medverka i en eventuell samrildsgrupp. Statens institut för byggnads

forskning befarar att en deleg.1tion av föreslagen typ kan få motsatt 
effekt än den avsedda då många kan avvakta delegationens initiativ. 

Tidigare försök av liknande slag, bl. a. inom studentbostadsbyggandet, 
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ger belägg för att dessa farhågor är motiverade. 
Positiva till förslaget om en särskild delegation ställer sig socialstyrel

sen, statens naturvårdsverk, statens råd för byggnadsjorskning, statens 

handikappråd, statens ungdomsråd, statens konswne11tråd, liimstyrelser

na i Stockholms, Göteborgs och Bolzus samt Viisternorrlands liin, social

utredningen, Svenska kommun/ örbundet, Svenska landstings/ örbwzdet, 

kommunstyrelserna i Göteborg och Sundsvall, TCO, SAGO, Niiringsli

vets byggnadsde/egation med instämmande från SAF, Svenska bank/ ör

eningen, Svenska byggnadsindustriförbundet, Svenska byggnadsentrepre

nörföreningen och Sveriges fastighetsägare/ örbund samt SABO, HSB och 
Hyresgästernas riksförbund. 

Statens råd för byggnads/ orskning anser att den föreslagna delega
tionen, knuten till bostadsstyrelsen, har en viktig funktion att fylla som 

stimulerande och koordinerande organ och att ett samarbete med denna 
skulle vara av värde för rådets verksamhet. För att kunna genomföra 
sitt arbete måste delegationen ha tillgång till ett kvalificerat sekretariat. 
Niiringslivets byggnadsdelegation, SAF, Svenska bankföreningen, Svens-

ka byggnadsindustriförbundet, Svenska byggnadsentrcprenörjöreningen 

och Sveriges fastig/zetsägareförbund förutsätter att representativa organ 

för näringslivet bereds möjlighet att ingå i de av kommitten föreslagna 
referensgrupperna, som skall behandla och analysera olika projekt. 
Byggnadsdelegationen ifrågasätter emellertid om verksamheten skall för
läggas till bostadsstyrelsen eller om arbetsuppgifterna inte är av den ar
ten att de i första hand hör hemma inom redan etablerade forsknings- • 
institutioner. 

Beträffande o m f a t t n i n g e n a v u t v e c k 1 i n g s v e r k s a m
h e te n reser några remissinstanser invändningar mot kommittens för

slag. Statens råd för byggnads/ orskning anser att det är omöjligt att i 
förväg ange vilken omfattning i form av antal projekt som verksamhe
ten skall kunna ha. Svenska riksbyggen finner begränsningen av antalet 
projekt till fem per år mindre ändamålsenlig. Det kan på goda grunder 
antas att projekt av ifrågavarande slag kommer att vara av synnerligen 
varierande storlek. En i och för sig nödvändig begränsning bör i stället 
ske i form av ekonomiska ramar. LO och Svenska byggnadsarbetare
förbundet anför liknande synpunkter. 

Med anledning av förslaget att ansvaret för f i n a n si e r i n g e n 

a v f o r s k n i n g s v e r k s a m h e t e n i första hand skall läggas på 
byggnadsforskningsrådet förklarar sig statens råd för byggnadsforskning 

berett att stödja forskningsmässigt arbete som gäller samspel mellan 
bebyggelse och verksamhet eller tekniska egenskaper hos anläggningar

na. Rådet erinrar dock om att forskningen måste arbeta med alla for
mer av bebyggelse och att resurserna för utvecklingsal'bete diirför kom
mer att vara begränsade. Beträffande forskning om organisation och 
drift av verksamheter i serviceanläggningar torde enligt rådets mening 
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andra finansiärer, såsom statens råd för samhällsforskning och riks
banksfonden, kunna träda till.. Statens råd för samhälls/ orskning delar 
kommittens uppfattning att resultaten av eventuella utvecklingsprojekt 
skall följas upp, om grundade slutsatser skall -kunna dras av projek

ten. Härtill syftande studier faller enligt samhällsforskningsrådets mening 
i första hand inom området för statens råd för byggnadsforskning. 

Statens råd för byggnadsforskning tillfogar att särskild stimulans be
hövs om kommuner och byggherrar skall intresseras för att medverka i 

utvecklingsprojckt av den art kommitten åsyftar och ta på sig det mer
arbete det för med sig. -Rådet anser därför, att delegationen bör ges möj
lighet att lämna bidrag till planering och projektering av utvecklings
projekt och att särskilda medel bör avsättas härför. SABO framför 

liknande synpunkter och menar att exempelvis bidrag till programut
veckling kan visa sig stimulerande och minska risken för felaktig pla
nering. 

Departementschefen 

I det föregående har jag lämnat en: redogörelse för bostadsstyrelsens 
anslagsframställning samt vissa förslag av servicekommitten och remiss

yttrandena över förslagen. Jag tar nu först upp de frågor som har sam
band med s t y r e 1 s e n s a n s 1 a g s f r a m s t ä 1 1 n i n g. 

Statsmakternas beslut om bostadsbyggändets om/ attning har under se

nare år varit inriktade på fullföljandet av det proi:ram om en miljon 
nybyggda lägenheter under perioden 1965-1974, som statsmakterna har 
uttalat sig för. Under vart och ett av åren 1969- och 1970 blev drygt 
109 000 lägenheter färdiga för inflyttning och under år 1971 beräk
nas ca 105 000 lägenheter ha blivit färdigställda. Av miljonprogram
met har mer än 70 % genomförts när sju år nu har förflutit. 

Enligt beslut av förra årets riksdag skulle bostadsbyggnadsplanen för 
år 1971 omfatta 95 000 lägenheter jämte en projektreserv av 10 000 lä

genheter. Ramen för beslut om bostadslån för nybyggnad bestämdes med 
utgångspunkt i 87 000 lägenheter och det icke statligt belånade bo

stadsbyggandet beräknades till 8 000 lägenheter. 

I sysselsättningsfrämjande syfte har av projektreserven under året 
2 000 lägenheter tagits i anspråk för utökning av det statligt belånade 
byggandet och 4 000 Higenhekr för byggandet utan statliga lån. Här

utöver har småhus som uppförs utan statligt stöd fått påbörjas utan 

igångsättningstillstånd under fjärde kvartalet 1971. Detta har med
fört ett ytterligare tillskott till påbörjandet, som kan uppskattas till ca 

1 500 lägenheter. 
Ramen för beslut om bostadslån för nybyggnad fördelas sedan år 

1970 i m2 våningsyta. Den låneram som har fördelats för år 1971 mot

svarar 89 000 lägenheter med den genomsnittliga våningsytan i de lä-
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genheter som fick preliminärt beslut om bostadslån åren 1967-1968. 
Eftersom Iägenhetsytorna genomsnittligt sett då var större än de är. i 

dag, beräknas antalet lägenheter som har fått lånebeslut under år 1971 
uppgå till närmare 92 000. 

Antalet fägenheter för vilka lånebeslut eller igångsättningstillstånd 

har meddelats samt antalet lägenheter som har fatt påbörjas utan igång
sättningstillstilnd beräknas således under år 1971 ha uppgått till sam
manlagt drygt 105 000. 

Slutliga uppgifter om 1971 års igångsättning föreligger ännu inte. 

Det är emellertid troligt att den i statistiken registrerade igångsiittning
en blir lägre än de nyss angivna drygt 105 000 lägenheterna. Det beror 
till en del på viss försening av igångsättningen under första halvåret 

1971, som inte kunde inhämtas helt under den senare delen av året, 

och till en del på en ändring av definitionen på igångsättning i statistiska 
centralbyråns bostadsbyggnadsstatistik. 

Under första halvåret 1971 påbörjades ca 10 000 lägenheter mindre 
än under motsvarande period år 1970. Nedgången var mest påtaglig 
under månaderna mars och april då påbörjandct var drygt 5 000 lägenhe

ter mindre än under motsvarande tid föregående år. Denna minsk
ning under första halvåret 1971 beror delvis på att den planerade igång
sättningen var mindre än föregående år men också på försenad igång
sättning. Denna kan antas ha haft samband med bl. a: arbetskonflikten 

i början av året och de utdragna avtalsförhandlingarna. Förseningen 
var väsentligen koncentrerad till de tre storstadsregionerna. 

Genom olika åtgärder som har vidtagits för att stimulera och öka 
bostadsbyggandet har förseningen successivt kunnat inhämtas under and

ra halvåret 1971, särskilt under det sista kvartalet. På grund av änd

ringen av definitionen på igångsättning - som innebär att tidpunkten 
för de egentliga byggli.adsarbetenas påbörjande räknas som igångsätt
ningstidpunkt i stället för som tidigare tidpunkten för påbörjandet av 
gnmdlä~gningsarbetena - är det emellertid osäkert om inhämtandet av 
förseningen kommer att återspeglas helt i statistiska centralbyråns bo
stadsbyggnadsstatistik. Många företag, för vilka grundläggningsarbetena 
har påbörjats mot slutet av år 1971 men de egentliga byggnadsarbctena 
kommer igång först efter årsskiftet 1971-1972, kommer nämligen 
att r~iknas som igångsatta under år 1972. Om den tidigare definitionen 
används för både år 1970 och år 1971 beräknas emellertid påbörjandet 

under de båda åren bli ungefär detsamma, nämligen drygt 100 000 Hi

gcnheter. 
Småhusens andel av bostadsbyggandet har under större delen av 1960-

talct legat under 30 % . Under senare år har andelen varit större än ti

digare och stigit till över 30 % . Av färdigställandet var andelen när
mare 32 % under år 1970 och den beräknas under år 1971 ha varit 

ungefär lika stor. Även av påbörjandet under år 1971 beriiknas småhu-
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sens andel till ca 32 % . Av uppgifter från de kommunala bostadsbygg
nadsprogrammen framgä.r att småhusens andel av bostadsbyggandet be
räknas komma att öka ytterligare under de närmaste åren. 

Den genomsnittliga lägenh1:tsytan i flerfamiljshus med statliga lån 

har minskat från 75 m2 år l.966 till knappt 69 m2 år 1970. Minsk
ningen beror på en förskjutning både mot mindre ytstorlekar för lägen
heter med givet antal rum och mot lägenheter med mindre antal rum. 
Sålunda minskade andelen färdigställda lägenheter om fyra rum och 

kök eller större i flerfamiljshus med ca tre procentenheter mellan åren 
1969 och 1970 och utgjorde si>tnämnda år endast ca 9 % av flcrfamiljs

huslägenhetcrna. 
Beträffande småhusen är utvecklingen den motsatta. Andelen fär

digställda lägenheter med fyra rum och kök eller större steg un
der år 1970 ytterligare och utgjorde då 89 % av lägenheterna i små

husen. 
Upphävandet år 1970 av föreskrifterna om minsta yta och rumsantal 

för statligt belånade småhus har förbättrat möjligheterna för en önsk
värd ökning av produktionen av småhus för mindre hushåll. Dessa möj
ligheter har tillvaratagits på en del håll i landet - iinnu så länge dock 

i begränsad utsträckning - ibland i kombination med upplåtelse av hu
sen med hyresrätt. Inom flerfamiljshusbyggandet prövas vidare Jåghus
bebyggclse där många av flerfamiljshuslägenhcterna får markkontakt. 
Denna utveckling kan innebära att de traditionella gränserna i olika 

avseenden mellan småhus och flerfamiljshus kommer att bli mindre 
tydliga än tidigare. Jag anser att utvecklingen mot ökat antal lägenhe
ter med markkontakt bör stimuleras och återkommer i det följande till 
frågan om vissa åtgärder för att bl. a. på detta område friimja experi

mentverksamhet inom bostadsbyggandet. 
Jag vill vidare i detta sammanhang upplysa att en promemoria (Os 

In 1971: 4) har upprättats inom inrikesdepartementet på grundval av 
byggindustrialiscringsutredningcns betänkande (SOU 1969: 63) Ratio
nellt småhusbyggande och remissyttrandena över denna. Promemorian, 
som innehåller sammanfattande synpunkter på möjligheterna att Mimja 

ett rationellt och ändamålsenligt småhusbyggande, har överlämnats till 
berörda myndigheter och forskn i ngsorgan. 

Kreditförsörjningen till bostadsbyggandet under år 1971 har för fem

te året i följd omfattats av en överenskommelse mellan delegationen för 
bostadsfinansiering (DFB) och kreditinstituten. överenskommelserna av

såg t. o. m. år 1970 endast statligt belånade nybyggnader. Fr. o. m. år 

1971 har överenskommelsen vidgats till att avse krediter också för stat

ligt belånade ombyggnader. 
De gångna fem årens erfarenheter av överenskommelsernas tillämp

ning kan på det hela taget sägas vara tillfredsställande. Genom överens

kommelserna har föruts1ittningarna för bostadsbyggandets kreditför-
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sörjning blivit väsentligt bättre än i mitten av 1960-talet. Av betydel

se i sammanhanget är också de åtgärder i övrigt som har vidtagits på 

initiativ av DFB bl. a. i syfte att påskynda utbetalningarna av bostads

lån för att därigenom minska väntetiderna för avly.ft och att för

bättra informationerna till kreditgivarna om den planerade igångsätt

ningen. Under år 1971 har kreditförsörjningen fungerat utan nämnvärda 

störningar. 

Kostnadsutvecklingen inom bostadsbyggandet var i stort sett gynn

sam under åren 1967-1969. Under år 1970 bröts denna tillfredsställan

de utveckling och kostnaderna steg kraftigare än tidigare. Som en följd 

härav höjdes låneunderlags- och pantvärdenivån med sju procentenhe

ter från årsskiftet 1970-1971, varav tre enheter var att hänföra till höj

ningen av mcrvärdeskattcn. Kostnadsökningarna har fortsatt under år 

1971. Till följd av denna kostnadsutvcckling har genom beslut under 

år 1971 låneunderlags- och pantvärdenivån höjts med ytterligare sju 

procentenheter, nämligen två procentenheter fr. o. m. den 1 april och 

fem procentenheter fr. o. m. den 1 oktober. Därmed har nivån höjts med 

14 % inom loppet av ett år. Även om nivån dessförinnan har varit 

i stort sett oförändrad ända sedan mitten av år 1966, är det självfallet 

angcliiget att alla möjligheter att begränsa fortsatta kostnadsökningar 

tas till vara. Jag återkommer strax till den frågan men vill först beröra 

utvecklingen av paritctstalcn. 

Dessa tal anger den takt med vilken kapitalkostnaderna skall ökas 

för hus med paritetslån och räntelån. De bestäms med utgångspunkt 

i kostnadsutvccklingen för färdigstlillda hus till skillnad från pantvär

dcnivån som grundas på beräknade kostnader vid tiden för igångsätt

ningen. Talen har för år 1972 höjts till 1,05 för hus färdigställda år 

1968 och tidigare, 1,04 för hus färdigställda år 1969 och 1,02 för hus 
färdigställda år 1970. För flertalet av dessa hus innebär detta att ka

pitalkostnaderna blir ca 2 % högre än förra året. I sammanhanget bör 

nämnas att bostadslåncräntan för år 1972 har fastställts till 7,25 % , 

en minskning från föregående år med 0,25 procentenheter. 

Förutsättningen för att den senaste tidens ogynnsamma kostnadsut

veckling inom bostadsbyggandct skall kunna brytas och en på sikt 

acceptabel kostnadsnivå kunna upprätthållas är att ofrånkomliga lönc

och kostnadsökningar i väsentlig mån uppvägs av en förbättrad produk

tivitet som för effekt på anbudspriser o. dyl. Produktivitctsutvecklingen 

~ir i sin tur beroende av de olika åtgärder som stat, kommuner, byggher

rar, entreprenörer, materialtillverkare m. fl. kan vidta. 

I syfte att motverka kostnadsstegringarna har statsmakterna sedan 

mitten av 1960-talet riktat uppm[irksamheten på de administrativa och 

organisatoriska förutsättningarna för bostadsbyggandet. Strävandena har 

h[irvidlag tagit sig uttryck i bl. a. åtgärder för att främja det industriella 

byggandet o:::h standardisering. Under senare år har olika åtgärder vid-
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tagits för att åstadkomma ökad samverkan mellan byggherrar när det 
gäller bl. a. upphandling. 

Vid min anmälan i det föregäendc av anslaget Byggnadsforskning 

(p. E 7) har jag behandlat vissa frågor som enligL min mening har stor 

betydeise för bedömning av vilka kostnadssänkandc åtgärder som kan 
vidtas inom byggandet. Det gäller bl. a. den byggnadsekonomiska forsk
ningens omfattning och inriktning samt fragan om statligt stöd till före

tagsbundet forsknings- och utvecklingsarbete inom byggnadsonmldet. 

Jag har vidare i det sammanhanget påtalat behovet av att den byggnads
ekonomiska forskningen mera än hittills inriktas på de uppgifter som 

i byggprocessen åvilar byggherrar och samh~illsorgan samt på deras 
möjligheter att styra bebyggelseprocessen så att ett gott ekonomiskt 
resultat kan uppnås. 

De åtgärder jag nyss angivit har betydelse i första hand på lång sikt 
och kan inte omedelbart påverka kostnads- och hyresutvecklingen. När 

det gäller den aktuella relation1!n mellan hyra och inkomst kommer där
emot omedelbara resultat att uppnås genom det förslag (prop. 1971: 156) 
om kraftigt höjda bostadstillägg för barnfamiljer som riksdagen antog i 
slutet av förra året. Höjning·~n inneblir avsevärda förstärkningar av 
framför allt de statsbidragsberlittigade kommunala bostadstilläggen. För 

många familjer som bor i nyproducerade lägenheter kommer det nuva
rande kommunala tillägget att fördubblas. Den av 1970 års riksdag be
gärda prövningen av möjligheterna att utvidga bostadsstödet till låg
inkomsttagare utan barn bedrivs med sikte på att det skall finnas möj
ligheter att införa sådant stöd u:ader år 1973. 

Jag vill i sammanhanget nämna att den av 1970 års riksdag begärda 
kartläggningen av trångboddheten och belysningen av de bakomliggan
de orsakerna till denna har påbörjats av bostadsstyrelsen i samråd med 
bl. a. Svenska kommunförbundet. Styrelsen har ansett att kartläggningen 
i kommunerna i första hand bör inriktas på barnfamiljernas situation. 
Syftet med kommunernas kartläggning iir att ge underlag för åtglirder i 

individuella fall så att bostadsproblemen för hushåll med särskilda svå
righeter skall kunna lösas. Bostadsstyrelscn avser att under detta år in
hämta uppgifter om kommunernas erfarenheter av den av statsmakter
na initierade verksamheten för att styrelsen härigenom skall få under
lag för ytterligare rekommendationer till kommunerna och eventuella 

förslag till åtgärder i övrigt. 
Jag övergår nu till frågan om bostadsbyggnadsplanen. Planperioden 

har ett femårigt perspektiv. Den gällande planen omfattar sålunda åren 
1971-1975 och den plan som riksdagen i vår skall fatta beslut om av

ser åren 1972-1976. 
Planen innehåller för varje år ett garanterat program för det stats

bclånade byggandet. För vart och ett av de tvt1 första åren upptar 

planen dessutom ett beräknat byggande utan statliga lån samt en pro-
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jektreserv som avser både det statsbelånade och det inte statligt belå

nade byggandet. För det tredje året fastställs en projektreserv som av

ser endast det statsbeliinade byggandet. Planen omfattar för de två 
första åren hela landet, medan den för de tre senare åren i princip 
avser endast orter med klart expansivt näringsliv och långsiktigt posi

tiv befolkningsutveckling. Beträffande planperiodens tredje år är delar 
av det garanterade programmet och projektreserven avsedda att till

godose behoven av ett treårigt planeringsperspektiv i orter som inte 
är klart expansiva men där behovet av ramtilldelning är klart dokumen

terat genom konkreta projekt. 
Det garanterade programmet skall något understiga den nivå som an

ses möjlig att uppnå med hänsyn till den aktuella konjunkturbedöm

ningen. Projektreserven bör vara så stor att den ger utrymme för 

att öka bostadsbyggandet upp till nyss nämnda nivå men också där

utöver, om konjunkturutvecklingen blir svagare än som har antagits. 

För år 1972 föreslås en bostadsbyggnadsplan som motsvarar den av 
1971 års riksdag preliminärt beslutade. Den innebär ett garanterat pro
gram omfattande 95 000 lägenheter, varav 87 000 statsbelånade lägen

heter med en yta som motsvarar genomsnittsytan för de fägenheter som 
fick preliminärt beslut om bostadslån under åren 1967-1968, och 
8 000 lägenheter utan statliga lån. Om lägenhetsstorlekarna i nyproduk
tionen blir mindre än under åren 1967-1968 :---- vilket har varit fallet 
de senaste åren - kommer det faktiska antalet lägenheter att bli stör

re än antalet lägenheter i beräkningsunderlaget. För de båda ramarna 
gemensamt tillkommer en projektreserv om 10 000 lägenheter eller där
emot svarande våningsyta. I enlighet med bostadsbyggnadsplanens kon

struktion innebär detta ett antagande om att det totala påbörjandet i 

år får en omfattning av .ca 100 000 lägenheter: 
Inte bara det statsbelånade utan även det icke statligt belånade bo

stadsbygganclet fördelas fr; o. m. år 1972, i enlighet med de av riks
dagen antagna riktlinjerna i prop. 1971: 177 angående förslag till lag 
om byggnadstillstånd m. m., av bostadsstyrelsen och länsstyrelserna. Hlir
igenom ökas förutsättningarna för en bättre samordning av planering 
och fördelning av det totala bostadsbyggandet. Samordningen skulle kun
na ytterligare förbättras om även det icke statsbclånade byggandet kunde 
ges ett tvåårigt planeringsperspektiv. Denna fråga och vissa därmed 

sammanhängande spörsmål övervägs f. n. inom inrikesdepartementet. 

Det ankommer på Kungl. Maj:t att besluta om ändringar i detta av

seende beträffande fördelning av det icke statligt belånade byggandet. 

Riksdagen antog förra året en bostadsbyggnadsplan för år 1973 som 

då var tredje året i planperioden. Planen omfattade ett garanterat pro
gram om 65 000 lägenheter och en projektreserv om 16 000 Higenheter, 

samtliga statsbelånade. Planen avsåg i huvudsak orter med klart 
expansivt näringsliv men också, som jag nyss nämnde, orter med doku-
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mcnterat behov av ett treårigt planeringsperspektiv. 
Planen för år 1973 skall nu utvidgas till att omfatta hela landet. Jag 

förordar att den får samma omfattning som för år 1972. Det garantera

de programmet bör alltså preliminärt fastställas till en våningsyta mot
svarande 87 000 lägenheter och byggandet utan statliga lån beräknas till 
8 000 lägenheter. För de bilda ramarna gemensamt tillkommer en 

projektreserv om 10 000 lägenheter eller däremot svarande vånings
yta. 

För år 1974, den aktuella planperiodens tredje år, gäller enligt be

slut av 1970 års riksdag ett garanterat program omfattande 50 000 lä
genheter. Jag föreslår att det garanterade programmet för år 1974, 

i likhet med nu gällande program för planperiodens tredje år, vidgas till 

65 000 statligt belånade lägenheter. Projektreserven bör liksom hittills 
avse endast det statligt belånade byggandet och omfatta 16 000 lägen
heter. Av det garanterade programmet och projektreserven bör 5 000 

resp. 6 000 lägenheter avdelas för att tillgodose önskemålen om ett tre
årigt planeringsperspektiv även i orter som inte är klart expansiva men 
där behovet av ramtilldelning för år 3 är klart dokumenterat genom 

konkreta projekt. 
För vart och ett av åren 1975 och 1976 bör, i enlighet med glillande 

principer, endast ett garanterat program för det statsbelånade bostads
byggandet fastställas. Det bör omfatta 50 000 lägenheter för vart och 

ett av dessa år och avse endast bostadsbyggandc i orter med klart ex

pansivt näringsliv. 
Planeringsramen för förhandsbesked om bostadslån bör liksom tidi

gare omfatta 10 000 lägenheter per år och gälla för åren 1973-1977. 
Ramen bör kunna vidgas av Kungl. Maj:t om det visar sig behövas. 

I anslutning till bostadsbyggnadsplanen vill jag framhålla att den 
regionalpolitiska utvecklingsplaneringen hör till de faktorer som skall 
beaktas vid den bedömning av bostadsbyggnadsbchovet som skall ligga 
till grund för beslut om fördelning av bostadsbyggandet. Vidare hfä av 
de garanterade programmen som hittills en viss del innehållas för au 
tillgodose behov som uppkommer på orter dlir näringslivet expanderar 

snabbt och andra behov som inte kan förutses vid den första tilldelning

en. 
Jag vill i sammanhanget erinra om att Kungl. Maj:t av ramen för 

år 1972 har avsatt en särskild kvot motsvarande 500 fägenheter för så

dana bostadsbyggnadsbehov som bedöms vara slirskilt brådskande och 

har samband med statligt lokaliseringspolitiskt beslut eller annan snabb 
expansion inom näringslivet och som inte kan tillgodoses vid de ordina

rie fördelningstillfällena. Jag har för avsikt att i annat sammanhang fö
reslå Kungl. Maj:t att meddela sådant beslut liven för år 1973. 

Beträffande bostadsbyggandct utan statliga lån vill jag erinra om att 

den lag om byggnadstillstånd m. m., som riksdagen antog i december 
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1971 ger Kungl. Maj:t möjligheter att styra detta byggande regionalt. 
Jag vill slutligen i anslutning till behandlingen av bostadsbyggnads

planen erinra om de förslag som DFB har lagt fram i en promemoria 

(Ds In 1971: 17) och som jag återkommer till i det följande. Pro
memorian, som f. n. remissbehandlas, innehåller bl. a. förslag om en 

gemensam ram för statsbelånade bostäder och lokaler i bostadsområ

den. Jag räknar med att, om förutslittningar härför visar sig föreligga 
när remissbehandling och beredning har avslutats, förslag i frågan skall 

kunna föreläggas riksdagen senare i år. 

Vad angår bostadsstyrelsens förslag om tidigareliiggning av utbe

talningarna av tomträttslån vill jag erinra om att förslag av samma inne-. 

börd har lagts fram av saneringsutredningen (SOU 1971: 64). Utred

ningens förslag remissbehandlas f. n. och frågan bör prövas i sam

band med utredningens övriga förslag. 

Medelsramen för beviljande av bostadslån för nybyggnad under år 

1972 beräknar jag enligt följande sammanställning. Gcnomsnittsbelop

pen per lägenhet är uppräknade i förhållande till fjolåre.ts beräkning 

med anledning av höjningen av låneunderlagsnivån under år 1971 och 

den av förra årets riksdag beslutade höjningen av lånegränsen för viss<1 

bostadsrättsföreningar. 

Lån för flerfamiljshus 
Lån för småhus 

Antal 
lägen
heter 

Genomsnitt
ligt låne
belopp (k.r.) 

Totalt låne
belopp 
(milj. kr.) 

62 650 X 23 000 1 441 
24 350 X 26 750 651 

Summa (avrundad) 2 090 

Kungl. Maj:t bör utverka riksdagens bemyndigande att vidga medcls

ramen dels vid sådana ändringar i fråga om de genomsnittliga låne
beloppen som kan bli en följd av lindringar i produktionsinriktning, 
läneunderlagsnivå m. m., dels i samband med vidgningar av det ga
nmterade programmet genom ianspråktagande av projektreserven. 

Medelsramen för beslut om lån för ombyggnader och räntebiirande 
förbättringslån har under senare f1r varit 170 milj. kr. Medelsåtgångcn 

har emellertid legat på en lägre nivå. 

Enligt vad jag har erfarit avser bostadsstyrdsen att öka informatio

nen om lånemöjligheterna till ombyggnads- och förbättringsverksamheten, 

vilket bör kunna leda till ökat intresse för ombyggnad och förbättring 

i många kommuner. Med hänsyn härtill och till angelägenheten av att 

denna verksamhet ökas förordar jag att medelsramen för beslut om 

lån till ombyggnader och ränteb~'irande förbättringslån bestäms till 

170 milj. kr. för såväl år 1972 som år 1973. 

Kungl. Maj:t bör utverka riksdagens bemyndigande att vidga me-
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delsramen för sådan ökning av ombyggnads- och förbättringsverksam
heten som behövs av syssclsätmingsskäl. 

Anslagsbehovet under lånefonden för nästa budgetår beräknar jag till 
2 835 milj. kr. 

Jag går nu över till de frågor som har behandlats av s e r v i c e k o m
m it te Il. 

Kommitten har i sitt betänkande (SOU 1970: 68) Boendeservice 2 
redovisat de mål som en förbättrad boendeservice enligt kommittens 

mening bör syfta till. Mot b<1kgrund av denna allmänna målsättning har 

kommitten lagt fram .förslag rörande finansieringen av vissa serviceloka

ler och till åtgärder för att främj:.t utvecklingsprojekt. 

Kommittens arbete spänner över ett vitt fält, vilket belyses av det 

starka samband som kommittens förslag har med andra utredningar. 

Kommittens förslag om fin.msiering av lokaler i äldre, tidigare inte 

statsbelånade bostadsområdcrr har sålunda anknytning till saneringsut

redningens (SOU 1971: 64) f.::irslag. Frågan om finansiering av allmänna 
samlingslokaler m. m., som kommitten har berört, har behandlats av 

1968 års samlingslokalutredning som avlämnade ett betänkande i de

cember 1971 (SOU 1971: 92.). Vidare övervägs inom utbildningsdepar

tementet vissa ändringar av bestämmelserna om statsbidrag till skol

byggnader. Det arbetet har anknytning till kommittens förslag om fi
nansiering av skolbyggnader. 

De förslag i servicekomm.ittcns betänkande som har samband med 

nyss nämnda utredningar får tas upp i senare sammanhang. 
Kommittens förslag om finansiering av vissa servicelokaler utgör ett 

steg mot det av kornmitten uppställda långsiktiga målet om samordnad 
finansiering av bostäder och bostadskornplement som jag återkommer 

till i det följande. Delvis i :.mslutning till kommittens förslag har DFB 

utfört vissa kompletterande undersökningar rörande bl. a. frågan om 
servicelokalernas prioritering pfr krcditmarknaden och frågan om en 

samordnad finansiering av bostäder och vissa lokalinvesteringar. Dele

gationen har sorn jag förut nämnt nyligen avlämnat en promemoria i 

ämnet. Servicekommittens förslag i förevarande delar bör tas upp till 

fortsatt behandling i samha~1d med övcrv[igandena med anledning av 

DFB:s promemoria. 
Trots att servicekommittcns förslag alltsfr inte nu bör prövas i hela 

sin vidd är det angeläget att utvecklingen inom serviceområdet inte 

bromsas i avvaktan på stälhingstaganden som kan ske redan nu. Jag 

skall d1irför här behandla vis>a av kommittens allmänna synpunkter och 

förslag. Jag avser också att redovisa några redan vidtagna åtgärder som 

ligger i linje med den utveckling som kommitten har ansett böra foim

jas. 

Kommitten har grundat sina överväganden pa en vid formulering av 
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det allmänna målet för den service som bör ingå i den framtida boen

demiljön. Till sadan service som bör beredas utrymme i bostadsområ
dena hänförd!.! kommitten i sitt första betänkande omsorger om barn, 
åldringar, handikappade och sjuka, fritidsscrvice och kulturdistribution, 
mathållning, bostadsvard, tvätt- och klädvård, varudistribution och ex

pcditiva tjänster. Kommiiten anser att servicebegreppet nu bör vidgas 
till att omfatta även förebyggande social- och hälsovård och bättre möj
ligheter till gemenskap i bostadsområdena. Vidare betonar kommitten 

boendeservicens roll som ett aktivt instrument i samhällsutvecklingen 
och anser att ökade krav måste ställas på samhället i fråga om ansvar 

och insatser för serviccförsörjningen. 
Remissinstanscrnas anslutning till detta allmänna mål kan tolkas som 

ett uttryck för att behovet av boendeservice i vid mening numera är 

allmänt erkänt. Detta bör enligt min mening ses som en naturlig följd 

av samhällsutvecklingen och den förändrade hushållsstrukturen. Både 
mlin och kvinnor förvärvsarbetar i allt större utsträckning utanför hem
met. En betydande del av de arbetsuppgifter som utfördes i de tidigare 
familjehushållen lir nu förlagda utanför hemmen. Småhushållens andel 
av det totala antalet hushilll ökar snabbt. Andelen en- och tvåpersons

hushåll överstiger i dag 50 % . Behovet av sådan kontakt o;;h gemen
skap som förr fanns inom det stora hushållet får nu i stor utsträckning 
tillgodoses på annat sätt. Boendeservice, i den vida mening som kom
mitten har beskrivit den, utgör dlirför ett angeläget behov för ett stort 

antal mlinniskor i vårt samhälle. Som kommitten påpekar kan boende
service utnyttjas också som ett instrument bland andra för att förverk

liga sociah1 mål såsom trygghet, gemenskap och jlimlikhet. 
Flera remissinstanser har velat gii längre lin kommitten nlir det gäl

ler att vidga servicebegreppet. Framför allt har de pekat på sambandet 
mellan kommunikationer och boendeservice. Jag kan instämma i att 
kommunikationsfrågorna har sådan betydelse för boendeservicen att 
det ömsesidiga sambandet bör beaktas. Samtidigt för slittet att lösa 
kommunikationsfrågorna vit1g::1cndc konsekvenser också på en rad andra 
samhällsområden, vilket kan motivera att dessa frågor behandlas i s~ir

skild ordning. Chefen för kommunikationsdcpartementct tillsatte förra 
året en utredning avseende kollektivtrafiken i tätorter. Utredningen torde 

komma att behandla också sådana :!spekter på kommunikationsfrågor

na som har betydelse för boendeservicen. 
Servicekommitten h:ir gjort en prioritering som syftar till att ange 

i vilken omfattning samhlillet skall ta ansvaret för olika åtgärder för 

att full bchovstäckning skall kunna uppnås inom olika servicefunktio
ner. Det vidaste ansvaret bör avse omsorg om barn, åldringar, handi
kappade och sjuka. D~irn1ist i fråga om omfattningen av ansvaret kom
mer fritidsservice och kulturdistribution. Beträffande varudistribution 
och expeclitiva tjänster. mathållning, bostadsvård, tvätt och klädvård 
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bör enligt kommitten samhällets ansvar inskränkas till att skapa grund
förutsättningar i form av planeringsåtg~irder. Kommitten har därvid inte 
angelägenhetsgraderat de olika servicefunktionerna inbördes. 

Prioriteringen är avsedd att utgöra underlag för kommittens kom
mande arbete, som avser bl. a. administrativa och organisatoriska frå
gor rörande serviceverksamheter samt fysisk planering. 

I likhet med remiss_instanserna kan jag i det väsentliga godta kom
mittens prioritering av samhällets ansvar för olika servicefunktioner. 

Jag vill emellertid samtidigt betona att frågan hur ansvaret för till

komst och drift av verksamheter i detalj skall fördelas mellan stat, 

landstingskommun, primärkommun, byggherre och andra intressenter 
har starkt samband med frågan hur kostnaderna _skall fördelas. Un
derlag för att nu ta ställning i dessa fördelningsfrågor föreligger inte. 
Kommittens fortsatta arbete torde komma att belysa konsekvenserna 
av ett förverkligande av de uppställda målen på ett mer konkret sätt. 
Man får då, som flera rcmissinstanser har påpekat, ökade möjligheter 
att ta ställning till i vilken takt, i vilken omfattning och på vilken sätt 
de av kommitten uppställda målen skall kunna förverkligas. Jag vill i 
sammanhanget framhålla att ytterligare underlag för sådana ställnings
taganden kan väntas också från boendeutredningen. I direktiven för 
denna har jag, mot bakgrund av önskemålen om allsidig hushållssam
mansättning i bostadsområdena, understrukit vikten av att konsekven
serna av skilda principer för fördelning mellan skatt, hyra och avgifter 
vid finansiering av exploateringsanläggningar och olika miljökomponen
ter studeras. 

Som jag förut har nämnt har kommitten, som bakgrund till sina 

förslag till omedelbara ändringar av de statliga stödformerna för finan
siering av servicelokaler, angett de långsiktiga målen för finansierings

systemet. 

Kommitten har pekat på de skilda motiv som har föranlett det 
nuvarande systemet för det statliga finansiella stödet till boendeservice. 
Bl. a. framhåller kommitten att anspråken på statens insatser har vuxit 
fram allt efter som nya behov har uppstått. De statliga stödformern~1 
har tillkommit genom en rad delreformer. Liksom kommitten anser jag 
att det finns sklil att eftersträva en samordning av de statliga insatserna. 

Det statliga stödet måste eniigt kommittens mening ge utrymme för 
samordning både mellan olika former av boendeservice och mellan 
olika huvudmän. Antalet statliga låne- och bidragsformer samt inblan

dade myndigheter bör begränsas. Det långsiktiga målet bör enligt kom
mitten vara att begränsa anHiggningsstödet till ett enda enhetligt statligt 

lån. Bostäder och bostadskomplcment bör få likartade finansierings

villkor och infogas i likartade planerings- och granskningssamman

hang. De av kommitten angivna huvudmålen har vunnit stor anslut
ning bland remissinstanserna. Det gäller särskilt önskem[11cn om sam-
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ordning och begränsning av antalet stödformer. 
I anslutning till kommittens synpunkter i dessa avseenden har frå

gan vad som skall vara prioriterat på kreditmarknadcn aktualiserats 
vid remissbchandlingen. Riksbanksfullmäktige har i sitt yttrande sfallt 
sig tveksam inför dt:n utvidgning . av den prioriterade sektorn som 

skulle kunna bli följden av ett genomförande av kommittens långsik
tiga mål att bostadskomplement skall ha samma betydelse som bostä

derna. Fullmäktige pekar på att det sannolikt kan anföras goda motiv 
för att låta bostäder och boendeservice bilda en enhet från admi
nistrativa, finansiella m. fl. synpunkter. Av samma skiil skulle ytterliga

re en rad, huvudsakligen kommunala, samhällsfunktioner kunna till

fogas. Den utvidgning av den prioriterade sektorn på kreditmarknaden 
detta kunde innebära skulle enligt riksbanksfullmäktige medföra att möj

ligheterna att föra en konjunkturstabiliserande kreditpolitik begränsas. 

Det problem som riksbanksfullmäktige här har pekat på är enligt 

min mening betydelsefullt. I likhet med fullmäktige anser jag att frå
gan vilka former av boendeservice som bör integreras finansiellt med 
bostadsbyggandet eller stödjas på annat sätt måste övervägas mera 

ingående. Denna fråga har också visst samband med de förut nämnda 
undersökningarna inom DFB vars förslag nu remissbehandlas. I av
vaktan på det fortsatta beredningsarbetet anser jag mig inte ha anled

ning att nu gå närmare in på dessa prioriteringsfrågor. 
I fråga om de av kommitten angivna huvudmalen i övrigt kan jag 

instämmu i synpunkten att finunsieringssystemet bör utformas så att 

möjligheterna till samordning mellan olika verksamheter och samordnat 
utnyttjande av olika lokaler för boendeservice underlättas. Det är också 

önskvärt att stödet utformas så att det ger utrymme för samordning 
mellan olika huvudmän för olika delar av serviceområdet. Som kom
mitten har framhållit bör en väl genomförd samordning kunna medföra 
ett b:ittre utnyttjande av både statliga och andra investeringsmedel, 
dvs. en rationellare anvlindning av befintliga resurser. Också en begrlins
ning av antalet statliga stödformer kan vara rationell. Dliremot anser jag 
att det f. n. inte finns underlag för att bedöma om det av kommit
ten angivna slutmålet, ett enda enhetligt statligt lån, är möjligt att nå 
eller helt lindamålscnligt. 

Mot den allmänna bakgrund som jag har angivit övergår jag nu till 
att behandla de av kommittens förslag och synpunkter som inte har 

samband med pågående utrednings- och beredningsarbcte. 
I anslutning till statliga lån och bidrag ställer fack.myndigheterna 

ibland krav på byggnaders utformning som enligt kommittens mening 

försvårar anv~indning av byggnader för annat ändamål än det ursprung
ligen avsedda. Mot bakgrund härav förcsl5.r kommitten att krav på 

möjlighet till samord11in1: och flexibilitet beträffande lokalanvändning 

successivt skrivs in som förutsättning för bostadslån som avser lokaler 
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och för statliga län och bidrag till skolor, barnstugor, fritids- eller sam
lingslokaler. Planverket bör, säger kommitten, i samråd med andra 

berörda myndigheter föreslå närmare utformning av kraven och i vilken 
takt de skall genomföras. 

Remissinstanserna har delade meningar i denna fråga. Flera av de 
närmast berörda myndigheterna, bl. a. bostadsstyrelsen, socialstyrelsen 

och skolöverstyrelsen, ställer sig avvaktande eller avvisande. Statens 
planverk finner förslagets innebörd något oklart. I den mån låne

villkoren skall avse byggnadsutförande är det enligt planverket möjligt 
att ta in bestämmelserna i anvisningarna till byggnatlsstadgan. 

Jag vill erinra om att byggnader representerar betydande investering

ar och har lång livslängd. Di~t finns knappast möjlighet att för lång 

tid förutse hur efterfrågan på olika lokaler kan komma att gestalta sig. 
Möjligheterna hlirtill torde i framtiden inte bli större, eftersom sam
hällsförändringar över huvud taget kan väntas komma att ske i allt 

snabbare takt. En speciell wformning av byggnader, som försvårar 
ändrad användning, bör därför undvikas om det medför begränsningar 
av möjligheterna att effektivt utnyttja de betydande investeringar som 
läggs ned i lokaler. Jag kan mot denna bakgrund ansluta mig till syftet 
med kommittens förslag, nlimligen att lokaler bör utformas så att dels 
lokalerna kan användas så mångsidigt som möjligt utan att utformning

en behöver ändras, dels framtida ändring av lokalernas utformning 
underlättas. Kraven på samordning och flexibilitet måste dock vägas mot 
de berättigade intressen som krn finnas i fråga om speciell lokalutform
ning för viss verksamhet. 

Det är sannolikt att de av kommitten angivna syftena i viss mån kan 
uppniis genom normer i fråga om den tekniska utformningen av lokaler 
av nu ifrågavarande sl::tg. Det ankommer på Kungl. Maj:t att efter ut
redning bedöma i vad mån sådana normer bör tas upp som föreskrifter, 
råd eller anvisningar för tillämpningen av byggnadsstadgan eller som 
lånevill kor. 

I syfte att ge kommuner och byggherrar en klar bild av de totala 
låne- och bidragsmöjligheter som de har att röra sig med har kom

mitten föreslagit att uppgifter om gfölande finansicringsmöjlighetcr, kva

litets- och behovsnormer samt rekommendationer avs~cnde utformning

en av lokaler i bostadsområden skall sammanställas i en in/ orma

tionsskrift. Uppgiften att samm:msfalla denna bör enligt kommitten läg
gas på bostadsstyrelscn och planverket. 

Behovet av information av det slag kommitten anger är viil doku
mcaterat av både kommitten och en enhällig remissopinion. Jag delar 

kommittens uppfattning att skriftlig information bör lämnas om nu ifrå
gavarande förhållanden. I den mån detta informationsbehov inte kan 

tillgodoses inom ramen för bl. :L planverkets och bostadsstyrclsens fort

löpande informationsverksamhi~t bör uppdrag fämnas d::ssa myndigheter 
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att var för sig eller i samråd publicera särskilt informationsmaterial. Det 
ankommer på Kungl. Maj:t att besluta om sådant uppdrag. 

Scrvicekommitten har föreslagit att bestämmelserna om statsbidrag 
för uppförande av skolbyggnader ändras så att bidrag skall kunna utgå 

till annan än kommun och att den statliga bostadslångivningcn vidgas 
till att omfatta skoldelen i s. k. integrerade anfäggningar. Dessa för
slag får som jag tidigare har nämnt tas upp till behandling när det be

redningsarbete som f. n. pågår inom utbildnings- och inrikesdeparte
menten har avslutats. Jag finner det emellertid vara av värde att vis

sa Kungl. Maj:ts åtgärder, som i väsentlig omfattning tillgodoser des
sa kommittens förslag, redovisas för riksdagen. Efter samråd med che
fen för utbildningsdepartcmcntet får jag anföra följande. 

På många håll har serviceanläggningar planerats och uppförts så att 
flera olika lokaler, bl. a. skollokaler, och skilda verksamheter har integ

rerats i en anläggning. Kommunerna har i sådana fall funnit det lämp
ligt att överlåta uppförande och förvaltning av samtliga lokaler till en 
byggherre som i allmänhet är en kommunal stiftelse eller ett kom
munalt bolag. I dessa situationer har kommunen enligt gällande be
stämmelser inte kunnat få anläggningsbidrag för skoldelen. I prop. 
1971: 1 (bil .10, p. D 30) anförde chefen för utbildningsdcpartemcntet 
som sin uppfattning att aktuella projekt rörande integrering av bl. a. 
skollokaler i olika typer av centrumanläggningar inte borde hindras av 
utformningen av nuvarande statsbidragsbcstämmelser för olika ända
mål. Vidare anfördes att det ankom på Kungl. Maj:t att besluta om 
dispens från nuvarande bestämmelser för statsbidrag till skolbyggna
der. Kungl. Maj:t har sedermera i flera fall medgett att statsbidrag får 
utgå till kommun utan hinder av att skollokalerna har uppförts och ägs 
av en kommunal stiftelse eller ett kommunalt bolag. Syftet med kom
mittens förslag i denna del har alltså tillgodosetts 

Vidare har den i prop. 1970: 1 (bil. 13, p. IV: 10) redovisade möj
ligheten för Kungl. Maj:t att efter prövning i varje särskilt fall medge 
att pantvärdet för bostadslån får omfatta också skoldelen i s. k. integre
rade serviceanläggningar kommit till användning för flera projekt, som 
nu lir uppförda eller under uppförande. Genom Kungl. Maj:ts beslut 
har i dessa fall föruts[ittningar skapats för att åstadkomma en enhetlig 
lånefinansiering av hela den integrerade anläggningen. 

Kommittens synpunkter beträffande behovet av särskilda åtgärder 

för utvecklingsprojekt och förslag till sådana åtgärder har vunnit bred 

anslutning bland rcmissinstanscrna. När det gäller formerna för hur 

detta utvecklingsarbcte skall bedrivas har kommittens förslag beträf

fande en särskild delegation mötts med tveksamhet från många remiss
instanser. Bl. a. anser bostadsstyrclsen och planverket att handlägg
ningen av utvecklingsprojekt väl kan utföras inom bostadsstyrelscns or

dinarie verksamhet varvid erforderlig samverkan med andra myndig-
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heter kan ske. 
Jag ansluter mig till kommittens synpunkter på behovet av utveck

lingsvcrksamhet. I den utvecklingsprocess som samhällsbyggandet be

finner sig i är det uppenbart att svårigheter kan uppstå när nya lös
ningar diskuteras och prövas. Det är önskviirt att bygghcrrar och kom
muner inte avstår från att närmare penetrera nya lösningar bara därför 

att de avviker från generella normer, rekommendationer eller finansie
ringsregler. Det är enligt min mening vidare angeläget att berörda 

myndigheter kommer i kontakt med sådana projekt så att en återföring 
av erfarenheter kommer till stånd. 

Bland uppgifter som det är angeläget att få utförda inom ramen för 

en utvecklingsverksamhet är för det första valet av lämpliga projekt. 
Som kommitten framhållit bör de förena sociala fördelar med god eko
nomi i både tillkomst- och driftsskedet. Vidare bör projekten bedömas 
vara så ändamålsenliga och ekonomiskt fördelaktiga att avvikelser från . 
vedertagna regler och normer inte bör hindra deras genomförande. En 
andra uppgift är att medverka till undantag från de olika myndigheter

nas bestämmelser när detta är motiverat. Så kan t. ex. bli fråga om 
att göra avsteg från de av bo.>tadsstyrelsen fastställda schablonerna för 
låneunderlag och pantvärde, n[ir det gföler nya bebyggelsetyper beträf

fande vilka kostnadserfarenheterna inte är tillräckliga för schablonbe
räkning. I fråga om integrerade anläggningar kan det finnas behov av 

att tidsmässigt samordna investeringar som hänför sig till olika ramar. 
En tredje uppgift blir härvidlag att föreslå sådana ändringar i turord

ningar som möjliggör det integrerade projektets genomförande. 
En viisentlig del i utvccklingsarbetet bör utgöras av forskning som 

avser uppföljning av erfarenheterna. Jag vill i sammanhanget ansluta 
mig till byggnadsforskningsrådets uppfattning att forskarnas medverkan 
behövs redan på ett tidigt stadium för att önskvärd crfarenhctsåter
föring skall komma till stånd. Det är slutligen av vikt att erfarenheter
na av de studerade projekten analyseras samt att information om er
farenheterna distribueras till byggherrar, kommuner och myndighe
ter. De praktiska erfarenheterna av de projekt som redan har förverk

ligats bör i detta sammanhang beaktas. 

De uppgifter som jag här har angivit bör enligt min mening försöks

vis kunna utföras inom bostadsstyrelscn. Samråd med berörda ämbets
verk och forskningsinstitutioner är en nödvändig förutsättning för verk

samheten och får förutsiittas ske i erforderlig omfattning och i sådana 

former som bostadsstyrelsen finner lämpligt. 
Jag vill med anledning av vad flera remissinstanser har påpekat fram

hålla att antalet projekt som bör omfattas av utvecklingsverksamheten 
får bestämmas med ledning av bl. a. tillgången på intressanta projekt 

och erforderliga resurser för uppföljning. 
Beträffande finansieringen av forskningsverksamhcten ansluter jag 
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mig till kommittens uppfattning att ansvaret härför i första hand 

ligger på byggnadsforskningsrådet. Men även andra forskningsinstitu
tioncr kan ha anledning att ställa resurser till förfogande för forsknings
uppgifter som hör till di.:ras verksamhetsområdi.:n. 

I sammanhanget anhåller jag att fä ta upp vissa fragor om experi

mentverksamhet inom bostadsbyggandet vilka har samband med den av 
mig förut berörda utvecklingsverksamhcten i syfte att skapa nya husty

per och nya former av lägenheter med markkontakt. Denna verksam
het avser både platsbyggda och förtillverkade hus. Beträffande förtill

verkade hus föreligger ett speciellt behov av utveckling av nya typ

hus. 
Den pagående utvecklingsverksamheten bör enligt min mening sti

muleras. Det är därför viktigt att den inte hindras av gällande bygg
nads- och lånebestämmelser. Åtgärder bör därför vidtas sa att bo

stadsbyggnadsprojekt som på lokal nivå bedöms avvika från bostads

styrelsens och planverkets olika föreskrifter snabbt skall kunna föras 
upp till berörda myndigheter för prövning. Avsteg från olika bestäm
melser bör kunna göras, särskilt i fråga om projekt av experimentkarak
tär, om de bedöms vara ändamålsenliga och ekonomiskt fördelaktiga. 

När det gäller undantag från God bostad eller tillämpade belånings
regler är behörig myndighet självfallet bostadsstyrelsen. Gäller det dess
utom undantag från generella byggnadsbcstämmclser får friigan föras 
vidare till planverket. Beträffande byggandet utan statliga lån kan i 

detta avseende endast planverket komma i fråga. 
Experimentverksan1hcten bör, liksom utvccklingsverksamheten inom 

serviceområdet, följas upp av forskning. Att använda byggnadsforsk
ningsmcdcl för sådan uppföljning stämmer väl överens med de rikt

linjer jag har angivit för stödet till företagsbundet utvecklingsarbete 
under anslaget Byggnadsforskning. 

Experimcntverksamheten bör i allmänhet kunna rymmas inom de 
ramar för bostadsbyggandet som kommunerna normalt tilldelas. Jag 
vill emellertid inte utesluta att det i en del fall av olika skäl kan vara 
svårt att inrymma experimenthus i kommunens ordinarie ramar. Vär
det av experimentverksamhet bör enligt min mening kunna motivera 
ett mindre avsteg från den grundläggande principen att bostadsbygg

nadsbehovet i främsta rummet skall vara avgörande vid fördelningen 

av ramarna. Jag förordar därför att en viss del av det garanterade pro

grammet, uppskattningsvis ett par hundra Higenheter, för tas i anspråk 

för detta ändamål. Det bör ankomma på Kungl. Maj:t att fastställa 

storleken av denna del och dess fördelning på byggande med resp. 

utan stat I iga lån. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

1) uttala sig för en bostadsbyggnadsplan för år 1972 med den 
omfattning och fördelning jag har förordat, 

9 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bil.13 
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2) medge att ramarna för bostadslån för nybyggnad bestäms med 
utgångspunkt i följande antal lägenheter 
år 1972 . . • 87 000 
år 1973 ..• 87 000 
år 1974 ... 65 000 
år 1975 ... 50 000 
år 1976 ... 50 000 

3) medge att Kungl. Maj:t meddelar bestämmelser om projekt
reserv för åren 1972-1974 i enlighet med vad jag i det före
gående har förordat, 

4) medge att beslut om bostadslån för nybyggnad meddelas intill 
ett belopp av 2 090 000 000 kr. under år 1972, 

5) medge att beslut om bostadslån för ombyggnad samt ränte
bärande förbättringslån meddelas intill ett belopp av 
170 000 000 kr. under vart och ett av åren 1972 och 1973, 

6) medge att förhandsbesked om bostadslån för hus som skall 
byggas med tillämpning av industriella produktionsmetoder 
meddelas för högst 10 000 lägenheter under vart och ett av 
åren 1973-1977, 

7) bemyndiga Kungl. Maj:t att under de förutsättningar som an
givits i det föregående besluta om utökning av de under 
2) och 5) upptagna ramarna för långivningen under år 1972 
och de under 4) och 6) upptagna ramarna, 

8) godkänna de av mig förordade riktlinjerna beträffande åtgär
der för att främja utvecklingsprojckt inom serviceområdet 
och experimcntverksamhct inom bostadsbyggandet, 

9) till Lånefonden för bostadsbyggande för budgetåret 1972/73 
anvisa ett investeringsanslag av 2 835 000 000 kr. 

IV: 13. Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

14 820 298 

6900000 
3 000 000 

Behållning 15 826 409 

1 Avser Lånefonden för inventarier i studentbostäder, vilken för budget
året 1970/71 redovisades under åttonde huvudtiteln. 

Från fonden bestrids utgifter för lån för anskaffning och förnyelse 
av inventarier i bostad, som är avsedd att uthyras i möblerat skick 
och tillgodose ett mera kortvarigt behov av bostad för ensamstående 
person eller annat mindre hushåll. Lån kan beviljas bolag, förening eller 
stiftelse som svarar för inredning av sådan bostad. Lån kan beviljas 
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intill 1 500 kr. per rum. Lånebestämmelserna finns i kungörelsen (1959: 
371) om lån från lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder 
(ändrad senast 1971: 300). 

Bostadsstyrelsen 

Ungdomsbostadsutredningen föreslog i sitt betänkande (SOU 1970:43) 
att servicebostäder skulle uthyras möblerade och föreslog därvid ett 
lånebelopp om lägst 2 000 kr. per enkelrum samt 300 kr. per lägenhet 
för inventarier i gemensamhetslokaler. Bostadsstyrelsen fann i sitt ytt
rande över ungdomsbostadsutredningens betänkande att de angivna 
beloppen var motiverade med hänsyn till att utredningens förslag inne
bar krav på en mer fullständig möblering av lägenheterna än vad som 
varit normalt i studentbostäder. Med hänsyn till att maximibeloppet 
höjdes så sent som vid ingången av budgetåret 1970/71 föreslogs i 
prop. 1971: 1 (bil. 13, p. IV: 12) inte någon höjning av gällande belopp 
av 1 500 kr. I avvaktan på närmare erfarenheter av specialbostädernas 
utformning kan skäl anföras för ett lägre maximibelopp än det som 
styrelsen i ovannämnda yttrande uttalat sig för. Bostadsstyrclsen får 
med hänvisning till det anförda föreslå att inventarielånets maximi
belopp fr. o. m. budgetåret 1972/73 höjs till 1 800 kr. per rum. 

I sin anslagsframställning förra året för Lånefonden för inventarier 
i studentbostäder beräknade styrelsen på grundval av uppgifter från be
rörda länsbostadsnämnder att långivningen under budgetåret 1970/71 
skulle omfatta ca 6 500 rum och ett belopp av 9 750 000 kr. Under 
budgetåret beviljades emellertid endast 12 ansökningar om lån avseen
de 3 030 rum med ett totalt belopp av 4 425 700 kr. 

Under budgetåret 1970/71 utbetalades 7 103 700 kr. och till fonden 
inflöt i form av amorteringar och inlösen av lån 2 283 400 kr. Vid bud
getårets utgång fanns en behållning på anslaget av 5 826 409 kr. Av 
detta belopp var 328 500 kr. bundna genom beslut om lån som ännu ej 
utbetalats. 

Med ledning av uppgifter från länsbostadsnämnderna beräknas be
sluten om lån till studentbostäder under budgetåret 1971/72 komma 
att omfatta 4 000 rum och ett belopp av 6 100 000 kr. För budget
året 1972/73 beräknas besluten om lån till studentbostäder avse 2 800 
rum, vilket med det föreslagna beloppet per rum på högst 1 800 kr. inne
bär ett belopp av 5 000 000 kr. Länsbostadsnämnderna har även an
modats att beräkna behovet av lån till andra specialbostäder än stu
dentbostäder. Nämnderna torde emellertid i begränsad omfattning haft 
kännedom om projekt av denna art. För budgetåret 1971/72 har re
dovisats behov av lån för 2 600 rum och för budgetåret 1972/73 för 
1 400 rum. Införandet av de nya bestämmelserna torde få förutsättas 
leda till en ökad tillkomst av ifrågavarande specialbostäder. Styrelsen 
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räknar med behov av lånemedel för 3 000 rum under budgetåret 
1971/72 och 4 000 rum under budgetåret 1972/73. Vid lånebelopp per 
rum av 1 500 resp. 1 800 kr. innebär detta totala lånebelopp av 
4 500 000 kr. resp. 7 200 000 kr. Dessa uppskattningar ger tillhopa för 
budgetåret 1971/72 ett belopp av 10 600 000 kr. och för budgetåret 
1972/73 ett belopp av 12 200 000 kr. 

Beräkningen av anslagsbehovet för budgetåret 
av följande uppställning. 

Ej disponerade medel 1 juli 1971 
Anslag budgetåret 1971 /72 
Amorteringar m. m. budgetåret 1971/72 

Disponibelt budgetåret 1971172 
Beräknad långivning budgetåret 1971 /72 

Ej disponerade medel 30 juni 1972 
Amorteringar m. m. budgetfo~t 1972/73 
Beräknad långivning budgetåret 1972/73 

Anslagsbehov budgetåret 1972,'73 (avrundat) 

Departeme11tschefe11 

1972/7 3 framgår 

5 497 900 
6 900 000 
2 500 000 

14 897 900 
10 600 000 

4 297 900 
2 860 000 

12 200 000 

5 000 000 

Riksdagen godtog förra året de åtgärder jag på grundval av ungdoms
bostadsutredningens betänkande förordade för att bättre än hittills främ

ja tillkomsten av specialbostäder för studerande och yrkesarbetande 
ungdomar samt andta grupper som har behov av en mera tillfällig 
lösning av sin bostadsfråga. Riksdagens beslut innebär att de särskilda 
vil.lkoren för långivning till studentbostäder skall upphöra den 1 juli 
1974 och att lånevillkoren fr. o. m. den 1 juli 1971 inte längre utgör 
något hinder för uthyrning av studentbostäder till andra än studerande. 
Beslutet innebär vidare att Jångivningen för inventarier i studentbostä
der fr. o. m. innevarande budgetår har vidgats till att omfatta alla spe

cialbostäder. 
Erfarenheterna av den vidgade långivningen och utformningen av 

specialbostäder är ännu begränsade. Bostadsstyrclsens förslag om höj

ning av det högsta lånebeloppet per rum från 1 500 till 1 800 kr. anser 

jag mig därför inte kunna förorda. 
Anslagsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 3 milj. kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder för bud

getåret 1972/73 anvisa ett investeringsanslag av 3 000 000 kr. 
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IV: 14. Lånefonden för kommunala markförvärv 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

38 164 400 

50 000 000 
75 000 000 

Behållning 

261 

13 835 600 

Lånebestämmelserna finns i kungörelsen (1968: 227) om markförvärvs
lån till kommun (ändrad 1970: 112). Dessa bestämmelser innebär i kort
het att kommun kan erhålla lån av statsmedel för förvärv av sådan 
fast egendom som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för 
tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning, företrädesvis 

för mark utan samlad äldre bebyggelse. 

Bostadsstyrelsen 

Styrelsen föreslår att anslaget ökas med 50 milj. kr. till 100 milj. kr. 

för budgetåret 1972/73. 
Ansökningar avseende förvärv under år 1970 har inkommit till ett 

totalt belopp av 171,7 milj. kr. Summan av tillstyrkta belopp (79, 1 milj. 
kr.) och ansökningar avseende saneringsområden (54,6 milj. kr.) samt 
för sent inkomna ansökningar (6,8 milj. kr.) uppgår till sammanlagt 
ca 140 milj. kr., en minskning med drygt 50 milj. kr. jämfört med år 
1969. Minskningen torde främst bero på att många kommuner avstått 
från att ansöka om lån för förvärv inom saneringsområden. 

Enligt av statistiska centralbyrån publicerad statistik över kommu
nernas finanser förvärvade kommunerna under åren 1965-1969 fastig
heter för 709, 1 072, 1 245, 1 185 resp. 962 milj. kr. Andelen regle

rings- och saneringsfastigheter uppgick år 1969 till ca 30 % , dvs. samma 
storleksordning som år 1968. 

Minskningen av kommunernas totala kostnader för fastighetsförvärv 
fortsatte sålunda under år 1969. Även de preliminära uppgifterna för 
år 1970 visar minskning. Minskningarna under senare år torde bl. a. 
bero på den kärva kreditmarknaden. Kommunernas totala kostnader 
för fastighetsförvärv har dock hela tiden varit avsevärt större än den 
genom låneansökningar verifierade efterfrågan på markförvärvslån av
seende förvärv inom såväl exploaterings- som saneringsområden. 

Uppgifterna avser endast den verksamhet som kommunerna be

driver inom ramen för den egentliga kommunalförvaltningen och inne
fattar sålunda inte förvärv gjorda av kommunägda företag, vilka drivs 
i form av aktiebolag, stiftelser eller ekonomiska föreningar. 

Anslaget till lånefonden har från fondens tillkomst år 1968 fram till 
den 1 juli 1971 uppgått till 30 milj. kr. per budgetår. Vid fastställan
det av anslaget för budgetåret 1970/71 uttalade riksdagen (SU 1970: 50, 
rskr 152) att medelsanvisningen i första hand borde beräknas på grund
val av den efterfrågan som visas och inte göras beroende av vissa 
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skatteintäkter. Allmängiltiga erfarenheter av långivningen ansågs dock 
ännu inte ha vunnits. 

I prop. 1971: 1 (bil. 13 p. IV: 13) uttalade departementschefen att han 
ej var beredd att ta ställning t:ill frågan om en av bostadsstyrelsen före
slagen vidgning av långivningc:n till att omfatta även förvärv av mark 
inom saneringsområden. Bedömningen av denna fråga kunde komma 
att påverkas bl. a. av resultaten av det arbete som pågick inom sa
neringsutredningen. I civilutskottets betänkande (CU 1971: 12) uttala
des bl. a. att volymen av det kompletterande statliga kreditstödet får 
bestämmas vid en vägning mellan behovet att styra krediter över statlig 
långivning och möjligheterna att uppnå avsedda mål på den öppna kre
ditmarknaden. 

I enlighet med Kungl. Maj:ts förslag och civilutskottets hemställan 
anvisade riksdagen för budgetåret 1971/72 ett investeringsanslag av 
50 milj. kr. till Lånefonden för kommunala markförvärv. 

I detta sammanhang anmäler bostadsstyrelsen att några kommuner 
till styrelsen under hand har 1:.1ttalat önskemål om ett förfarande med 
förhandsbesked om markförvärvslån. Det finns nu en stor osäkerhet 
hos kommunerna om möjligh1!terna att få markförvärvslån föranledd 
av bl. a. den begränsade lånemedelstillgången och ovissheten om bcsluts
tidpunkten. Detta inverkar negativt på kommunernas möjligheter att i 
konkurrens med andra markköpare fullfölja för samhällsbyggandet 
angelägna markförvärv. En lösning av de problem, som har aktuali
erat frågan om förhandsbesk·~d, underlättas om tillgången på låne

medel blir större än för närvarande. 
Behovet av markförvärvslån för finansiering av saneringsförvärv tor

de alltjämt vara betydande - b~:tydligt större än vad som framgår av hit
tills ingivna låneansökningar. I avvaktan på saneringsutredningens kom
mande förslag har emellertid bostadsstyrelsen vid sin anslagsberäk
ning ej uppskattat behovet av lånemedel för förvärv inom sanerings
områden. 

I enlighet härmed föreslår styrelsen att lånefonden för finansiering 
av markförvärv inom cxploatcringsornråden för nästa budgetår tillförs 
ett anslag av 100 milj. kr. 

Departementschefen 

Anslaget till lånefonden uppgår för innevarande budgetår till 50 

milj. kr., vilket innebär en ökning från det närmast föregående bud
getåret med 20 milj. kr. Bostadsstyrelsen har för nästa budgetår före
slagit en ökning av anslaget till 100 milj. kr. 

I enlighet med de riktlinjer för långivningen som fastställdes av stats
makterna år 1967 (prop. 100, SU 100, rskr 265) och med hänsyn till 
förhållandet mellan efterfrågan på lån och tillgången på lånemedel 
har lån hittills utgått endast för förvärv av mark för nyexploatering. 
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Bostadsstyrelsen har med hänvisning till saneringsutredningens arbete 
i sin anslagsframställning tagit hänsyn till behovet av lån enbart för så
dana förvärv. I likhet med styrelsen anser jag att frågan om behovet 
av lånemedel för förvärv av saneringsmark får prövas i samband 
med behandlingen av saneringsutredningens förslag, som lämnades un
der hösten 1971 och som nu remissbehandlas. 

De ansökningar om lån som avsåg förvärv under år 1970 av exploa

teringsmark innefattade enligt bostadsstyrelsens bedömning låneberät
tigade förvärvskostnader till ett belopp av 79 milj. kr. Kommunernas 

rättsliga möjligheter att förvärva mark ökar genom de ändringar i ex
propriationslagstiftningen som riksdagen beslutade i december 1971. 

Jag räknar dock inte med att lagändringarna skall komma att i någon 
större omfattning påverka lånebehoven under nästa budgetår. 

På grund av det anförda och i avvaktan på ytterligare erfarenhet av 
lånebehoven förordar jag att anslaget för nästa budgetår ökas med 25 

milj. kr. och alltså förs upp med 75 milj. kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Lånefonden för kommunala mark/ örvärv för budgetåret 

1972/73 anvisa ett investeringsanslag av 75 000 000 kr. 

IV: 15. Lånefonden för allmänna samlingslokaler 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

10 000 000 
10 000 000 
14 000 000 

Behållning 

Lånebestämmelserna finns i kungörelsen (I 957: 367) om statslån för 

anordnande av allmänna samlingslokaler m. m. (ändrad 1960: 315). 
Dessa bestämmelser innebär i korthet att lån beviljas kommun, aktie
bolag, förening eller stiftelse för nybyggnad, ombyggnad eller köp av 
byggnad i syfte att tillgodose behovet av allmänna samlingslokaler. An
nan ägare av allmänna samlingslokaler än kommun eller kommunalt 
företag beviljas lån även 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 ränte
fri stående del. Denna del får i regel inte överstiga 40 % av låneunder
laget. 

Lån beviljas av Kungl. Maj:t och betalas ut av länsstyrelserna. 
Riksdagen fastställer för varje budgetår en ram för beslut om lån 

från fonden. 

Under denna rubrik har för innevarande budgetår anvisats ett anslag 

om 10 milj. kr. Riksdagen har medgivit, att lån från fonden beviljas 
med högst 15 milj. kr. under budgetåret (prop. 1971: 1 bil. 13, CU 
12, rskr 92 och prop. 1971: 140 bil. 9, FiU 47, rskr 293). 
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Starens niimnd för samlingslokaler 

Nämnden hemställer att låneramen för budgetåret 1972/73 vidgas 
till 18 milj. kr. samt att anslaget ökas med 12 milj. kr. till 22 milj. kr. 

Låneramen är 12 milj. kr. br budgetåret 1971/72. För lån till nya 
samlingslokaler beräknas emellertid endast ca 5 milj. kr. finnas till 
förfogande. Det beror på att ansökningar för ca 5 milj. kr. har inkommit 
och behandlats under budgetåret 1970/71 och måste avräknas på ra
men för budgetåret 1971/72. Vidare måste 2 milj. kr. reserveras för 
s. k. saneringslån och tilläggslån. Hos nämnden inneliggande och i hu
vudsak godtagna ansökningar uppgår (den 30 augusti 1971) till 8,4 
milj. kr. På grund härav och på grund av en väntad fortsatt ökning av 
anspråken på samlingslokallån föreslår nämnden att låneramen vidgas till 
18 milj. kr. för budgetåret 1972/73. 

För innevarande budgetår har till lånefonden anslagits 10 milj. kr. 
Under budgetåret kan beräknas inflyta amorteringar med 2,8 milj. kr. 
Då 735 000 kr. på grund av anslagsöverskridande kommer att belasta 
fonden innevarande budgetår står cirka 12 milj. kr. till förfogande för 
ytterligare låneutbetalningar. Sammanlagda beloppet av beviljade, icke 
utbetalade statslån uppgick den 30 juni 1971 till 14,3 milj. kr. Nämn
den räknar med att av detta belopp åtminstone 10 milj. kr. kommer 
att utbetalas under budgetåret 1971 /72. Det synes tveksamt om reste
rande 2 milj. kr. kommer att förslå till erforderliga utbetalningar på 
grund av lånebeslut under löpande budgetår. Det kan därför bli ak
tuellt med ytterligare anslag till fonden på tilläggsstat budgetåret 1971 /72. 

Med hänsyn till att Lånefonden för allmänna samlingslokaler den 30 
juni 1971 i realiteten utvisat brist har nämnden övervägt huruvida änd
ring kunde vidtas i utbctalningsrutincn i syfte att undvika en situa
tion som den föreliggande. De utvägar som står till buds synes vara an
tingen att utbetalningen centraliseras till förslagsvis statskontoret eller 
att vederbörande fänsstyrelse åläggs att före varje utbetalning inhämta 
statskontorets bemyndigande. Båda alternativen innebär ett förfarande 
som inte stämmer väl överens med nutida rationaliseringssträvanden. 

Nämnden anser sålunda inte att de framlagda lösningarna utgör nå

gon framkomlig väg. Nämnden vill i stället förorda att lånefonden till

förs ett så stort anslag att risken för överdrag elimineras. 
Intill utgången av budgetåret 1972/73 kan - förutsatt att nämndens 

förslag om en låneram av 18 milj. kr. för detta budgetår biträds uv 

statsmakterna - summan av beviljade lån att utbetalas fr. o. m. den 1 

juli 1971 beräknas till (14,3 + 12 + 18 =) 44,3 milj. kr. Görs det 
antagandet att samtliga intill dm 30 juni 1972 beviljade lån (14,3 +12 
milj. kr.) och hälften av lånesumman för budgetåret 1972/73 (9 milj. kr.) 
utbetalas fram till den 30 juni 1973 skulle 35,3 milj. kr. erfordras. Till 
förfogande står som tidigare angivits 12 milj. kr. för budgetåret 

1971/72. Härtill kommer under budgetåret 1972/73 inflytande amor-
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teringsbelopp, beräknade till 3 milj. kr. Det anförda leder till att det 
belopp fonden bör tillföras för budgetåret 1972/73 inte kan under

stiga 20 milj. kr. Med hänsyn till svårigheten att bedöma, i vilken takt 
utbetalningar från fonden kommer att ske, anser nämnden emellertid 
en ytterligare förstärkning av fonden påkallad och föreslår därför 
att till Lånefonden för allmänna samlingslokaler anvisas 22 milj. kr. 

Yttrande 

Statskontorets fondbyrå har i yttrande över samlingslokalnämndens 
anslagsframställning anfört, att en strikt tillämpning av bokföringsbe
stämmelserna synes ofelbart leda till den av nämnden dragna konklu

sionen, att anslag måste äskas och beviljas i sådan omfattning att be
viljade lån kan utbetalas, när erforderliga lånehandlingar färdigställts och 

låntagaren påkallar utbetalning av lånet. Mot nämndens i detta av
seende gjorda beräkningar har fondbyrån inte funnit anledning till erin
ran. En sådan följd av den nu tillämpade kassamässiga budgetredovis

ningen torde bäst kunna undvikas om bokföringsbestämmelserna modi
fieras, så att utbetalning utan hinder av bestämmelserna kan ske av i 
övrigt klara, av Kungl. Maj:t eller jämlikt författning beviljade lån. 

Departementschefen 

Låneramen för innevarande budgetår bestämdes ursprungligen till 

12 milj. kr. Statens nämnd för samlingslokaler har föreslagit att ramen 
för nästa budgetår bestäms till 18 milj. kr. Jag kan ansluta mig till 

nämndens bedömning av lånebehovet. I enlighet med förslag i prop. 

1971: 140 angående konjunkturstimulerande åtgärder har till ramen 
gjorts ett extra tillskott med 3 milj. kr. Med hänsyn härtill bör ramen 
för budgetåret 1972/73 fastställas till 15 milj. kr. 

Samlingslokalnämnden har hemställt att anslaget till fonden för näs
ta budgetår tas upp med 22 milj. kr., en ökning med 12 milj. kr. I en 
senare gjord framställning har nämnden beräknat att 5 milj. kr. av detta 
belopp skulle behöva betalas ut redan under innevarande budgetår. 

Det av nämnden beräknade medelsbehovet för innevarande budget
år ökas genom det förut nämnda extra tillskottet till låneramen. Det är 

vidare angeläget att anslaget tas upp med tillräcklig marginal för att 

man skall undvika de risker för anslagsöverskridande som nämnden 

har påtalat och som aktualiserades under förra budgetåret. Med beak
tande härav beräknar jag behovet av anslag på tilläggsstat till 8 milj. kr. 

Hemställan härom gör jag i annat sammanhang denna dag. 
Anslaget för budgetåret 1972/73 beräknar jag till 14 milj. kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

1) medge att beslut om lån, som skall utgå från lånefonden för 
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allmänna samlingslokaler, meddelas intill 15 000 000 kr. un
der budgetåret 1972/73, 

2) till Låne/ ond en för allmänna samlingslokaler för budget
året 1972/73 anvisa ett investeringsanslag av 14 000 000 kr. 

V. FONDEN FÖR LÅNEUNDERSTÖD 

V: 10. RegionaJpolitiskt stöd: Lokaliseringslån 

1970/71 Utgift 1252 567 006 
1971/72 Anslag 1250 000 000 
1972/73 Förslag 250 000 000 

Behållning 1135 459 135 

1 Beloppen avser anslaget Lokaliseringslån i riksstaten för ifrågavarande 
budgetår. 

Från anslaget skall bestridas utgifterna för det i programbudgeten för 
arbetsmarknadsverket under programmet Regionalpolitiska stödåtgär
der upptagna delprogrammet Lokaliseringslån. Lokaliseringslån utlämnas 
enligt kungörelsen (1970: 180) om statligt regionalpolitiskt stöd (ändrad 
senast 1971: 1031). 

Av ramen för regionalpolitiskt stöd om 1 200 milj. kr. under treårs
perioden 1970171-1972173 har för lokaliseringslån beräknats 800 milj. 
kr. Kungl. Maj:t har vidare :bemyndigats att ta i anspråk 84 milj. kr. 
som vid ingången av treårsperioden kvarstod outnyttjat av besluts
ramen för lokaliseringslån under föregående femårsperiod. 

Under budgetåret 1970171 har beslut fattats om lokaliseringslån med 
336,2 milj. kr., varav 90 milj. kr. utgör lån till Aktiebolaget Statens 
Skogsindustrier, i huvudsak motsvarande den outnyttjade beslutsramen 
från femårsperioden. För beslut om lokaliseringslån under innevarande 
budgetår och budgetåret 1972173 kvarstår således av den beräknade 
ramen för lokaliseringslån (84 + 800 - 336,2) 547,8 milj. kr. 

Arbetsmarknadsstyrelsen 

Styrelsen föreslår, att anslaget för budgetåret 1972/73 förs upp med 
300 milj. kr., utgörande återstoden av det beräknade medelsbehovet för 
beslut om lokaliseringslån under treårsperioden. 

Departementschef en 

Som jag tidigare har anför:• har för perioden 1970/71-1972/73 be
räknats en ram för beslut om lokaliseringslån på 800 milj. kr. Härtill 
kommer 84 milj. kr. som vid periodens början kvarstod outnyttjat av 
ramen för den femåriga försöksperioden. Under anslaget Lokalise-
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ringslån har för budgetåren 1970/71 och 1971/72 anvisats sammanlagt 
500 milj. kr. 

Under budgetåret 1970/71 beviljades lokaliseringslån med 336,2 milj. 
kr. och utbetalades lånemedel med 252,6 milj. kr. Behållningen på an
slaget vid budgetårets slut utgjorde 135,5 milj. kr. Under tiden juli
november 1971 beviljades lån med ytterligare ca 120 milj. kr. 

Med hänsyn till behållningens storlek och förutsebara utbetalningar 
från anslaget under innevarande och nästa budgetår anser jag det till
räckligt att anslaget tas upp med oförändrat belopp, 250 milj. kr. 

För budgetåret 1970/71 fastställde riksdagen en ram för statlig ga
ranti för lån i lokaliseringssyfte till rörelsekapital av högst 25 milj. kr. 
Som jag tidigare har anfört togs ramen under nämnda budgetår i an
språk med endast 4,2 milj. kr. Med hänsyn till att denna garantiform 
framdeles sannolikt kommer att användas i ökad omfattning föreslår 
jag att ramen också för budgetåret 1972/73 fastställs till 25 milj. kr. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
1) medge att statsgaranti för lån i lokaliseringssyfte till rörelse

kapital beviljas intill ett belopp av 25 000 000 kr. under bud
getåret 1972/73, 

2) till Regionalpolitiskt stöd: Lokaliserings/ån för budgetåret 
1972/73 anvisa ett investeringsanslag av 250 000 000 kr. 

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets 
övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen. 

Ur protokollet: 
Britta Gyllensten 
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Register 
Sid. 

1 Översikt 

DRIFTBUDGETEN 

A. Inrik1!sdepartementet m. m. 

14 Inrikesdepartementet 
15 Kommitteer m. m. 
16 Extra utgifter 
16 Bidrag till bestridande av kostnader för vissa 

internationella kongresser i Sverige 

B. Arbetsmarknad m. m. 

17 Allmänna synpunkter 

268 

Kr. 

9 025 000 
7 500 000 

200 000 

l 000 

16 726 000 

27 
37 
56 
66 

Övergång till programbudget för arbetsmarknadsområdet 
Ändring av arbetsmarknadsstyrelscns organisation 
Arbetsmarknadsverkets administrationskostnader 

112 
118 
119 
137 

Arbetsmarknadsservice 
Sysselsättningsskapande åtgärder för arbetslösa 
Stöd till lageruppbyggnad 
Särskilda åtgärder för arbetsanpassning 
Kontant stöd vid arbetslöshet 

141 Totalförsvarsverksamhet 
144 Arbetsmarknadsverket: Utrustning 
146 Arbetsdomstolen 
147 Statens förlikningsmannacxpedition 
148 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 

C. Invandring m. m. 

149 Allmänna synpunkter 
152 Statens invandrarverk 
156 Åtgärder för flyktingar 
158 Anpassningsåtgärder för invandrare 
161 Undervisning för invandrare i svenska språket m. m. 

D. Regional utveckling 

164 Allmänna synpunkter 
168 Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksamhet 
171 Särskilda stödåtgärder i glesbygder 
173 Bidrag till företagareföreningar m. fl.: Administra

tionskostnader 
176 Täckande av förluster i anledning av statligt stöd 

till hantverks- och industriföretag m. fl. 

1 033 000 000 
357 000 000 

50000000 
790000000 
371000000 
24 000000 
17 000000 

637 000 
612 000 

9000 

2 643 258 000 

16 230 000 
18 200 000 
4 325 000 

41000000 

79 755 000 

131 125 000 
5 000 000 

10 000 000 

12 000 000 

158125 000 
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E. Bostadsbyggande m. m. 

180 Bostadsstyrelsen 
181 Länsbostadsnämnderna 
182 Statens hyresråd 
184 Statens nämnd för samlingslokaler 
185 Räntebidrag 
186 Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m. 
189 Byggnadsforskning 
202 Rekonstruktionsbidrag till allmänna samlingslokaler 

269 

12 761 000 
24 657 000 
1770000 

263 000 
1 000 

.132 000 000 
6 000000 

500 000 

177952 000 

Summa för driftbudgeten 3 075 816 000 

KAPIT ALBUDGETEN 

IV. Statens utlåningsfonder 

203 Statens hantverks- och industrilånefond 
205 Lånefonden för bostadsbyggande 
258 Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder 
261 Lånefonden för kommunala markförvärv 
263 Lånefonden för allmänna samlingslokaler 

V. Fonden för låneunderstöd 

266 Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån 

20 000 000 
2 835 000000 

3 000000 
75 000 000 
14 000 000 

2947 000 000 

250000 000 

Summa för kapitalbudgeten 3 197 000 000 

Totalt för inrikesdepartementet 6 272 816 000 
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Bilaga 14 till statsverkspropositionen 1972 

Civildepartementet 

översikt 
Till civildepartementets arbetsområde hör ärenden angående länssty

relserna, de lokala skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna 

samt de ärenden rörande kommuner, landstingskommuner och adminis
trativ indelning som inte ankommer på annat departement. I departe
mentet handläggs vidare ärenden om bebyggelseplanering, byggnads-, 

lantmäteri- och kartväsen, brandförsvar och beredskap för oljebekämp

ning till sjöss. 
Den av statsmakterna beslutade partiella reformen av den statliga 

länsförvalmingcn har genomförts den 1 juli 1971. Föreskrifter har fast
ställts för verksamheten inom de nya länsstyrelserna och för relationer
na mellan dessa och andra myndigheter. Riksdagen har fattat beslut om 
lag om skatterätt och fansrätt. Arbetet inom den parlamentariskt sam
mansatta länsberedningen fortsätter med sikte på att förbereda en me
ra långtgående översyn av den regionala samhällsförvaltningens uppgif

ter och organisation. 
Förberedelser pågår för genomförande av den sista etappen i kom

munindelningsreformen. Enligt riksdagens beslut år 1969 skall kvar
stående kommunsammanHiggningar i huvudsak ske vid årsskiftet 1973-
74. 

Kommunalvalskommitten och utredningen om den kommunala demo
kratin har lagt fram förslag till nytt kornmunalvalsystem resp. ändrade 
bestämmelser om suppleanter för kommunfullmäktige. Förslaget bereds 
f. n. i departementet. 

Den av 1970 och 1971 års riksdagar beslutade omorganisationen av 
lantmäteriverksamheten har i stora delar genomförts. Lantmäteristy
relsen och länsorganen omorganiserades den 1 juli 1971. Ny lokalor
ganisation har fastställts och trätt i funktion den 1 januari 1972. 
I samhand med omorganisatio_nen på lokalplanet har länsstyrelserna ta
git över uppgiften att vara fastighetsregistermyndighet inom ett 90-tal 
kommuner. För det fortsatta genomförandet av fastighetsregisterrefor
.men har uppdrag lämnats till länsstyrelserna att göra vissa utredningar 
och föra överläggningar med kommunerna. 

Riksdagen 1972. 1 sam[. Nr J. Bil. 14 

Prop. 1972: 1 
Bilaga 14 
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Inom departementet pågår en beredning av olika frågor om kartor 

och kartframställning. Beredningen har till syfte bl. a. att samordna de 

statliga resurserna inom området. Resultat av beredningen beräknas 

föreligga under våren 1972. 

Planlagstiftning m. m. 

Samhlillets möjligheter att planera och genomföra ett lämpligt ut

nyttjande av landets fysiska resurser. friimst mark- och vattentillgångar

na. behöver förbättrns. Reformarbetet inom civildepartementets verk

samhetsområde koncentreras ·:. n. i stor utslräckning ti11 dessa frågor. 

Reformarbetet genomförs i etapper med sikte på att ett i sin helhet för

bättrat planeringssystem skall kunna utformas i anslutning till bygg

lagutredningens arbete. 

Riksdagen har hösten 1971 antagit förslag till lindringar i byggnads

och naturvårdslagstiftningen vilka syftar till att ge samhlillet blittre 

möjligheter att påverka markanvändningen för glesare bebyggelse. l an

slutning hlirtill har riksdagen också uttalat sig för vissa principer röran

de det allmännas befogenhet :1tt hcsHimma över lokaliseriug av glesbe

byggelse och därtill knutna ersättningsfrågor vilka enligt riksdagens me

ning bör ligga till grund för llgstiftning i anslutning till en fysisk riks

planering. De nämnda lagändringarna liksom av riksdagen samtidigt 

antagna ändringar i expropriuionslagstiftningen torde vara 1ignadc att 

motverka spekulativa markdispositioner .i samband med presentationen 

av resultatet av förarbetena för en fysisk riksplanering. 
Förarbett:na fi.ir en fysisk rikspla!1ering har fullföljts och en rapport 

(SOU 1971: 75) om arbetet har publicerats. Rapporten behandlas under 

våren i en omfattande remiss, varefter regeringen avser att anmäla frå

gan om huvudlinjerna i en fysisk riksplanering och dess fortsatta orga

nisation för riksdagen vid årets höstsession. I den nu framlagda rappor

ten redovisas bl. a. förutsättningarna för och konsekvenserna av loka

lisering av verksamheter med ~~irskilda krav på frLimst mark- och vatten

resurser eller med betydande miljöstörande inverkan på sin omgivning. 

Inventeringar redovis:~s vidare i.i,·er de anspråk som under en överblick

bar framtid kan väntas från ~;ådana verksamheter. Inventeringarna av

ser anspråk från bl. a. friluftsliv, fritidsbebyggelse. vetenskaplig och 

social naturvård, kulturminne:;vård och viss industri. Statens planverk 

har medverkat i riksplanearbetet med bl. a. en region•tl studie. l arbe

tet har oc:kså utnyttjats result•r·: från det av planverket slutförda uppdra

get att med inriktning på västkustområdet samordna översiktlig planering 

av markanvändning inom större reg'.oner. 

Mot bakgrund av redovisad~ tillgångar och anspråk famnas i rappor

ten förslag till riktlinjer för hushållningen i stort med i första hand lan

dets kustomracien. Vid utformningen av dessa riktlinjer har en huvud-
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målsättning varit att från exploatering skydda sammanhängande områ

den av stort intresse för rekreation och naturvård. Industrier med sär

skilda resurskrav eller betydande miljöstörningar föreslås mot denna 

bakgrund samlade till ett mindre antal platser. Det starka trycket mot 

västkusten från sådan industri föreslås i viss mån avlänkat till andra 

regioner, och förslag till riktlinjer för lokaliseringen läggs fram. Vida

re föreslås en blittre planering av tillkommande fritidsbebyggelse. Mark

reservationer även för andra former av fritidsboende än enskilda fri

tidshus rekommenderas. 

Den fysiska riksplaneringcn avses komma att fungera i samverkan 

med regional och lokal planering. Bara vissa viktigare markdispositio

ner anses böra beslutas på riksplanet. Reformer föreslås i rapporten 

för att i enlighet med de av riksdagen hösten 1971 antagna riktlinjerna 

få till stånd en bättre planerad glesbebyggelse. Vidare läggs fram förslag 

som syftar till att fä till stånd i.:n i enlighet med riksplaneringen mål

inriktad, översiktlig planering i de kommuner där planeringsbehov 

påvisas i rapporten. Som instrument för detta föreslås en vidg~d till

lämpning av generalplaneinstitutet. Vidare föreslås åtg1irder för att åstad

komma en ridigare och mera samlad prövning än nu av frågor om lo

kalisering av industrier med anspråk pa speciella naturresurser eller med 

betydande miljöstörningar. 

Enligt de i rapporten uppdragna riktlinjerna för ändrad lagstiftning 

kommci detaljerade lagförslag att läggas fram i en särskild departe

mentspromemoria, som kommer att remitteras ut tidigt i vår. Lagförslag 

kommer därefter, jämte överväganden av principiell art beträffande in

nehållet i en fysisk riksplancring m. m., att föreläggas riksdagen vid 

årets höstsession. 

Fortlöpande reformarbete bedrivs också när det gäller utformningen 

av tätortsmiljön. Efter proposition på grundval av betänkandet (SOU 

1970: 1) Barns utemiljö har riksdagen beslutat om ändringar i bygg

nadsstadgan för att möjliggöra en bättre utformning av tätortsmiljön 

med hänsyn till bl. a. barns utomhusverksamhct. Riksdagen har vidare 

beslutat om ändring av gällande bestämmelser i byggnadsstadgan om 

handikappvänlig utformning av lokaler så att dessa blir tillämpliga på 

arbetslokaler m. m. 

Anslagen för budgetåret 1972/73 

Anslagsyrkandena för nästa budgetår inom civildepartementets verk

samhetsområde uppgår till 989,7 milj. kr. Resursförstärkningarna har 

koncentrerats till det fortsatta genomförandet av länsförvaltningsrefor

men. 
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Länsstyre/sema m. 111. 

Vid genomförandet av den partiella reformen av den statliga länsför

valtningen den 1 juli 1971 förutsattes med hänsyn till bl. a. rekryte
rings- och utbildningsmöjligheterna en successiv uppbyggnad av personal
organisationen. Förslag om nästa steg i denna uppbyggnad läggs fram. 

För att bemästra ökningen av arbetsvolymen hos de lokala skatte
myndigheterna föreslås vissa personalförstärkningar. Principförslag läggs 

fram om centralorgan inom exekutionsväsendet och om landets indelning 

i kronofogdedistrikt. 

Planväsendet 

I sitt arbete med råd och anvisningar för planering och byggande äg

nar planverket ökad uppmärksamhet åt frågor som rör boende- och 
arbetsmiljön. Verkets typgodkännande verksamhet har successivt ökat. 
För att möta en väntad ökad efterfrågan i denna verksamhet fordras 

viss resursförstärkning. 

Lantmäteri väsendet 

Efterfrågan på lantmäteriets tjänster bedöms i stort sett bli oföränd
rad. Den utökning av organisationens arbetsområde som skett i sam
band med att lantmäteriverkmmheten omorganiserades den 1 januari 
1972 föranleder emellertid att anslagen till organisationen behöver räk
nas upp i viss mån. I avvaktan på att en i enlighet med de av 1971 års 
höstriksdag godkända grunderna utformad lantmäteritaxa kan införas 
för större del av verksamheten än vad som nu är möjligt tas bidrag till 
verksamheten upp med i stort sett oförändrat belopp. 

Kar/väsendet 

Den allmänna kartläggningen fullföljs enligt den långtidsplan som re
dovisades för 1969 års riksdag. Planen innebär bl. a. att förstagångsut
givningen av de ekonomiska och topografiska kartorna skall 'slutföras 
under år 1978. Vissa produktionsresurser som tidigare utnyttjats för ny
framställning av dessa kartser:er kan användas för omarbetning av äld
re kartblad i serierna. Revidering av den ekonomiska kartan påbörjas 

under år 1972. 

Räddningstjänst m. m. 

Räddningstjänstutrcdningen har avgett betänkandet (SOU 1971: 50) 
Räddningstjänst. Betänkandet har remissbehandlats och bereds f. n. in

om departementet. 
Uppbyggnaden av organisationen för beredskap för oljebekämpning 

till sjöss föreslås fortsätta under budgetåret 1972/73. 
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Sammanställning 

Anslagsförändringarna inom civildepartementets verksamhetsområde 
i förhållande till riksstaten för budgetåret 1971/72 framgår av följande 
sammanstiillning (milj. kr.). 

Anvisat Förslag Förändring 
1971 /72 1972/73 

DRIFTBUDGETEN 
A. Civildepartementet m. m. 9,3 9,5 + 0,2 
B. Länsstyrelserna m. m. 695,6 858,2 +162,6 
C. Planväsendet 10,3 21,3 + 11,0 
D. Lantmäteriväsendet 26,0 27,5 + 1,5 
E. Kartväsendet 29,3 31,9 + 2,6 
F. Räddningstjänst m. m. 10,7 12,3 + 1,6 

Summa för driftbudgeten 781,2 960,7 +179,5 

KAP IT ALBUDGETEN 
Il Statens allmänna fas tig-

hets/ond 
Byggnadsarbeten för läns-
styrelserna 0,0 29,0 + 29,0 

VII Fonden för förlag till 
statsverket 
Förskott till vissa 
plankostnader m. m. 2,0 0,0 - 2,0 

Summa för kapitalbudgeten 2,0 29,0 + 27,0 

Totalt för civildepartemen-
tet 783,2 989,7 -1-206,5 
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Utdrag av protokollet över civilärenden, hållet inför Hans Maj:t 

Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972. 

6 

Niirvarande: Statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena 

WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, .JOHANSSON, 

HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODH

NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LöFBERG, LIDBOM, 

CARLSSON, FELDT. 

Chefen för civildepartementet, statsrådet Lundkvist, anmäler de frågor 

som gäller utgifterna för budgetåret 1972/73 inom civildepartementets 

verksamhetsområde och anför. 

DRIFTBUDGETEN Tolfte lzuvudtite/11 

- ---- .. ····--·-·----------

A CIVILDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Civildepartementet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/7 3 Förslag 

5 575 030 
5 161 000 
5 286 000 

1971 /72 

- -------- ------ - ------ -···------

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Expenser 

------------- .. 

40 
23 

63 

4 764 000 
12000 

100000 
285 000 

5161000 

Beräknad 
ändring 
1972/73 

-1-1 

+1 

-i-100 000 

+ 10000 
+ 15 000 

-i-125 000 
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Kungl. Maj:t har med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 

1965: 65 s. 19, SU 1965: 105, rskr 1965: 295) beslutat inrlitta en tjänst 

för kansliråd i civildepartementet. Tjänsten har inrättats för beredning 

av frågor angående byggnadslagstiftring m. m. 

Med hänvisning till samm::mstlillningen ber:iknar jag anslaget till 

5 286 000 kr. Jag har därvid beaktat det minskade medelsbehovet till 

följd av att en särskild kansliorganisation för regeringsr;itten inrättats 

från 1 januari l lJ72. Jag har beriiknat medel för bl. a. ytterligare en 

dcpartcmentssekreterare,'kanslisekretcrare som förstärkning pa plane

rings- och budgetsekretariatet. 

Jag hemstiiller, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Civildepartementet för budgetåret 197::!/73 anv!~a ett för

sbgsanslag av 5 286 000 kr. 

A 2. Kommitteer m. m. 

1970171 utgift 

1971I72 Anslag 

1972173 Förslag 

3 481 415 

4 000 000 

4 000000 

Reservation 445 708 

Kommitteverksamheten inom civildepartementet beräknas kräva ett 

oförändrat anslag på 4 milj. kr. för budgetåret 1972173. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1972173 anvisa ett 

reservationsanslag av 4 000 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1970/ 71 Utgift 

1971172 Anslag 

1972/73 Förslag 

93 750 
125 000 
135 000 

Reservation 27 195 

Anslaget bör räknas upp med I 0 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1972173 anvisa ett reserva

tionsanslag av I 35 000 kr. 

A 4. Bidrag till vissa internationella orgunisationer m. m. 

Nytt anslag (förslag) 50 000 

Omfattningen av departementets or.:h myndigheternas inom departe

mentets verksamhetsområde internationella engagemang och uppgifter 
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kan ni1 bättre överblickas. Vi~sa bidrag m. m. till internationella orga
nisationer har tidigare utgått från anslag under andra huvudtitlar, lik
som bidrag till anordnande av och deltagande i vissa internationella 
kongresser m. m. Jag förordar. att anslaget förs upp med 50 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 50 000 kr. 
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B LÄNSSTYRELSERNA M. M. 

B 1. Länsstyrelserna, B 2. Lokala skattemyndigheterna och 

B 3. Kronofogdemyndigheterna 

Allmän översikt 

Länsstyrelserna 

De 24 länsstyrelserna, som omorganiserats den 1 juli 1971 enligt 
beslut av dels 1970 års riksdag (prop. 1970: 103, KU 1970: 34, rskr 
1970: 248, SU 1970: 132, rskr 1970: 308, prop. 1970: 188, SU 1970: 
208, rskr 1970:423) och dels 1971 års riksdag (prop. 1971: 1, bil. 14, 
CU .1971: 8, rskr 1971: 51) svarar för den statliga förvaltningen i länen 
med uppgift att friimja respektive läns utveckling och befolkningens 
bästa samt verka för att statlig, kommunal och landstingskommunal verk
samhet samordnas och anpassas till de regionalpolitiska målen. 

Uinsstyrelsemas arbetsuppgifter [ir mångskiftande och omfattar bl. a. 
följande områden, nämligen den regionalpolitiska planeringen, plan- och 
byggnadsväsendet, fastighetsregistrcringen, naturvården, miljöskyddet, 
den allmänna hälsovården, den sociala omvårdnaden, viig- och trafikvä
sendet, den civila försvarsbcredskapen, brandförsvaret, beskattningsvä
sendet, uppbördsväsendet, exekutionsväsendet samt folkbokföringen. 
Länsstyrelserna har dessutom vissa övervakningsuppgifter gentemot and
ra statliga länsmyndigheter, kommuner, landstingskommuner samt en
skilda och är inom respektive län högsta polismyndighet, överexekutor 
samt huvudman för priskontorsvcrksamheten och hemkonsulentvcrk
samhcten. 

Den 1 januari 1972 inordnades länsvetcrinärerna i liinsstyrclserna 
(prop. 1971: 62, JoU 1971: 42, rskr 1971: 219). Därmed vidgades läns
styrelsernas uppgifter inom livsmedelstillsynen. 

Länsstyrelsen leds av en styrelse med landshövdingen som ordföran
de samt tio andra ledamöter. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. 

Som ställföretrlidare för landshövdingen fungerar i Stockholms län en 
länsöverdirektör och i övriga län en av avdelningscheferna. Med un

dantag för länsstyrelsen i Stockholms län är länsstyrelserna organiserade 
med tre avdelningar nämligen planeringsavdelningen, skatteavdelning

en och förvaltningsav<lelningen. Dessutom finns en administrativ en
het. Avdelningschef är ett länsråd. Länsstyrelsen i Stockholms fän har 

I''' Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bil. 14 
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följande avdelningar: planeringsavdelningen, taxeringsavdelningen, kame
ral- och uppbördsavdelningen, länsskatterättsavdelningen och förvalt

ningsavdelningen. I alla länsstyrelser utom länsstyrelsen i Gotlands län 
finns en Jänspolischefsexpedition. 

En länsskatterätt och en länsrätt är knutna till länsstyrelsen. Inom 
förvaltningsavdelningen finns kansli för länsskatterätten och länsrätten 
utom i Stockholms län där länsskatterättsavdelningen utgör kansli för 
länsskatterli tten. 

Kanslierna för rikets sex civilbefälhavare är förlagda i anslutning till 
var sin länsstyrelse. 

Under länsstyrelsen lyder i olika avseenden de lokala skattemyndig

heterna, kronofogdemyndigheterna, polisväsendet och civilförsvaret. 
Totala antalet anställda vid länsstyrelserna uppgår till ca 9 000. 
Riksstatsanslaget på driftbudgeten till samtliga länsstyrelser har för 

innevarande budgetår uppförts med drygt 450 milj. kr. 

Lokala skattemyndigheterna 

De lokala skattemyndigheterna verkställer mantalsskrivning, upprät
tar allmän röstlängd för val till riksdagen och kommunal röstlängd, 
tar befattning med taxeringsarbete samt debitering och uppbörd av 
skatt m. m., bestämmer pensionsgrundande inkomst samt utövar kontroll 
över att viss uppgiftsskyldighet inom den allmänna försäkringen full

görs. 
Länsstyrelsen är chefsmyndighet för de lokala skattemyndigheterna 

i länet. Den lokala skattemyndighetens verksamhetsområde är fögde
riet. Chef för lokal skattemyndighet är en fögderidirektör eller en hä

radsskrivare. 
Antalet anställda hos rikets 122 lokala skattemyndigheter uppgår till 

ca 4 300. 
Om man bortser från särskilt beräknade uppbördsmedel, uppgår me

delsanvisningen för innevarande budgetår till ca 159 milj. kr. 

Kronofogdemyndigheterna 

Den exekutiva verksamheten avser dels det allmännas fordringar för 
skatter, böter, allmänna avgifter m. m., dels ärenden som anhängiggörs 

av enskilda rättsägarc. Den förra ärendegruppen dominerar. Dessutom 
är kronofogde skyldig att handlägga ärenden enligt lagen (1970: 741) 
om statlig Iönegaranti vid konkurs samt att efter länsstyrelsens för
ordnande vara överexekutor för särskild förrättning. 

För den exekutiva verksamh~ten är riket indelat i kronofogdedistrikt. 
I varje distrikt finns en kronofogdemyndighet med en kronodirektör 
eller kronofogde som chef. För administration av exekutionsväsendet 



Prop. 1972: 1 Bilaga 14 Civildepartementet Il 

skall finnas en centralmyndighet. Exekutionsväsendets organisations
nämnd (EON) fullgör en sådan myndighets uppgifter. Frågan om cen
tralmyndighet och om rikets indelning i kronofogdedistrikt har utretts 
av särskilt tillkallade sakkunniga som i juni 1971 lämnade betänkande 
(Ds C 1971: 2) med förslag. Förslaget som remissbehandlats redovisas 
i det följande. 

Antalet anställda inom de 81 kronofogdedistrikten uppgår till ca 
2 700. 

Om man bortser från särskilt beräknade uppbördsmedel, uppgår me
delsanvisningen för innevarande budgetår till ca 124 milj. kr. 

Remissyttranden 

Remissyttranden. över länsstyrelsernas anslagsframställnin.gar har av
getts av civilförsvarsstyrelsen, riksskatteverket, statens naturvårdsverk, 
statens pris- och kartellnämnd, statens institut för konsumentfrågor, 
överstyrelsen för ekonomiskt försvar, statens planverk och lantmäteri
styrelsen. Riksskatteverket har yttrat sig även över anslagsframställning
arna för de lokala skattemyndigheterna. 

Civilförsvarsstyrelsen finner att de begärda personalförstärkningarna 
till försvarsenheterna till stor del överensstämmer med de förslag som 
lades fram av kommitten för den partiella omorganisationen av den stat
liga länsförvaltningen och att förslagen inom denna ram bör genom
föras. Behovet av tjänster därutöver anser styrelsen böra tillgodoses till 
viss del bl. a. genom anvisande av medel till ar:voden. överstyrelsen för 

ekonomiskt försvar anser att ett par års erfarenheter av den nya organi
sationen av försvarsenheterna fordras för en värdering av deras effekti
vitet och möjligheter och att underlag f. n. saknas för att bedöma om vis
sa länsstyrelsers framställningar om personalförstärkning är mer moti
verade för dem än för andra. I fråga om civilbefälhavarnas kansliorga
nisation tillstyrker överstyrelsen begärda personalökningar. 

Riksskatteverket, som yttrat sig över länsstyrelsens anslagsframställ
ningar i fråga om skatteavdelningarna - taxeringsavdelningen i Stock
holms län - och de lokala skattemyndigheterna, framhåller att verket i 
avsaknad av ett tillförlitligt uppföljningssystem grundat sin bedömning 
på i huvudsak schablonberäkningar av kvantitativ art. 

I fråga om taxeringsenheterna avstyrker riksskatteverket yrkanden om 
personalökning som motiverats med ökad arbetsbelastning på grund av 
omorganisationen. Verket finner ej heller tillräckliga skäl f. n. förelig
ga för att inrätta en permanent specialisttjänst vid dessa enheter för 
det administrativa sanktionssystemet. För mervärdeskatteenheterna till
styrker riksskatteverket ett antal tjänster för handläggningen av ären
den med anledning av påföljdsreformen. 

Taxeringsassistentorganisationen som f. n. omfattar ca 400 taxerings-
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assistenter anser riksskatteverket böra ses över i sin helhet. En under
sökning av taxeringsrevisionsverksamheten lir redan påbörjad av stats

kontoret. En liknande översyn behöver enligt riksskatteverkets mening 

göras av behovet av arbetsledande personal på dataenheterna. För 

uppläggning och drift av ett centralt personalregister (CPR) fordras en
ligt verket en förstärkning av lednings- och operatörspersonalen hos 

länsstyrelsen i Stockholms län. Denna förstärkning anser verket böra 
göras tills vidare genom anvisand·~ av ytterligare medel. 

Beträffande de lokala skattemyndigheterna framhåller riksskattever

ket att dessa under innevarande budgetår kommer att tillföras ärenden 

om skattetillägg och förseningsavgifter. Vissa befintliga arbetsuppgifter 

ökar dessutom i arbetsvolym. I gengäld utgår en inte obetydlig arbets

uppgift nämligen handläggning .w ärenden om frivillig särbeskattning. 

En förstärkning av de lokala skattemyndigheterna gjordes den 1 juli 

1971 för arbetet med det administrativa sanktionssystemet. Riksskatte
verket tillstyrker därför inte yttf:rligare tjänster för detta ändamål men 

framhåller att medel bör reserveras för att kunna disponeras för de be
hov av arbetskraftsförstärkning :;om kan uppkomma på grund av spe

ciella förhållanden. l fråga om den arbetsledande personalen hos de 

lokala skattemyndigheterna finner verket det synnerligen angeläget att 

en ställföresträdare för chefen finns vid fögderikontoren. 
Statens naturvårdsverk framhiiller bl. a. att det är angeläget att det 

finns en byrådirektör och en byråinspektör för handläggning av lirenden 

om allmän naturvård samt att länsstyrelserna har erforderlig personal 

för tillsynsverksamheten enligt miljöskyddslagen inom vattenvårdens och 
luftvårdens områden. Enligt verkets bedömning skulle eni kraftig för
stärkning genomgående behövas härför. Verket understryker att kunskap 
om processteknik kombinerad med praktik från industriell verksamhet 
är av stort värde vid tillsynsverksamheten och tjänster som inrättas el
ler återbesätts bör förses med penonal med sådan bakgrund. 

Statens pris- och kartellnämnd anför att särskild biträdespersonal bör 
finnas avdelad för. varje priskontor på grund av att arbetsuppgifterna 
på priskontoren i hög grad avviker från de som i övrigt förekommer 

hos länsstyrelserna. 
Statens institut för konsumemf rågor vill med hänsyn till erfarenhe

ter från det gångna arbetsåret understryka nödvändigheten av att ett 

kontorsbiträde disponeras på minst halvtid av hcmkonsulenkxpeditio

nen hos varje länsstyrelse. 

Statens planverk tillstyrker närmare ett 30-tal tjänster hos länsstyrel

serna och framhåller att utveckl.:ngen på samhälisplaneringens område 
alltfort innebär successivt ökade krav på personalresurser för bl. a. fy

sisk planering på det regionala planet. 

Lantmäteristyre/sen framhåller att fastighetsbildningslagen, som trätt 

i kraft den 1 januari 1972 innebär utökade arbetsuppgifter för lantmäte-
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rienheten hos länsstyrelserna och att bl. a. överprövningen hos läns.
styrelse av vissa beslut måste ske inom viss kortare tidsfrist. Styrelsen 
finner det därför oundgängligen nödvändigt att varje lantmäterienhet -
utom vid länsstyrelsen i Gotlands län - disponerar minst en tjänst som 
biträdande överlantmätare. 

Dcparternentscbefen 

Den partiella reformen av länsförvaltningen genomfördes den l juli 
. 1971. Uinsstyrelserna organiserades om vid samma tidpunkt. Den ut

byggnad av den nya länsstyrelseorganisationen som då påbörjades för

utsattes ske successivt. Jag förordar att länsstyrelserna nu förstärks med 
100 tjänster, varav 45 på planeringsavdelningarna, 9 på förvaltnings
avdclningarna, 41 på skatteavdelningarna och 5 på administrativa en

heterna. Dessutom tillkommer på planeringsavdelningarna 25 tjänster 
inom länsveterinärorganisationen, vilken inlemmats i länsstyrelserna den 

1 januari 1972 samt från samma tidpunkt 47 tjänster för länsstyrelsernas 
uppgifter som fastighetsregistermyndighet. Enligt vad jag senare kom
mer att förorda bör civilbefälhavarnas kanslier förstärkas med 3 tjänster. 
Länsstyrelsernas personal, med personalen hos civilbefälhavarnas kans
lier inräknad, uppgår då till ca 9 000 tjänstemän. 

Jag vill i detta sammanhang anmäla att i syfte att få enhetligare an
ställningsformer hos Uinsstyrclscrna har föreskrivits att ordinarie tjänst 
som liinsveteriniir på Jöneplan C vid uppkommande vakans skall bytas 
ut mot extra ordinarie tjänst. 

För de lokala skattemyndigheterna förordar jag en personalförstärk
ning med 10 tjänster. Jag vill i detta sammanhang erinra om att fäns
styrelserna som chefsmyndigheter för de lokala skattemyndigheterna 
har att noga följa utvecklingen och genom omdisposition av befintliga 
resurser utjämna lokala eller säsongmässiga variationer i arbetsbelast

ningen. 
I yttrande över länsstyrelsernas anslagsframställningar rörande krono

fogdemyndigheterna har exekutionsväsendets organisationsnämnd (EON) 
föreslagit en utökning med 11 tjänster främst för uppgifter enligt lagen 
(1970: 141) om statlig lönegaranti vid konkurs. 

Jag kommer i det följande att anmäla frågan om centralorgan för exe

kutionsv~isendet och om landets indelning i kronofogdedistrikt. 
För att tillgodose behovet av ytterligare arbetskraft i arbetstyngda 

kronofogdedistrikt förordar jag att vissa tjänster - högst ett tjugotal 
- omplaceras från distrikt med minskande arbetsvolym. Jag förordar 

dessutom att 30 tjänster dras in, varav 10 den 1 juli 1972 och ytter
ligare 20 vid uppkommande vakans under budgetf1ret I 972/7 3. 

Mina ställningstaganden till länsstyrelsernas förslag, vilka redovisas 

n~irmare i det följande, innebär, med bortseende från de under respektive 
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anslag beräknade uppbördsmedfon, en medelsanvisning om sammanlagt 
898,9 milj. kr., en ökning med 162,9 milj. kr. i förhållande till inne
varande budgetår. Av beloppet avser 562,4 milj. kr. länsstyrelserna, 

188,9 milj. kr. de lokala skattemyndigheterna och 147,6 milj. kr. krono
fogdemyndigheterna. De särskilda uppbördsmedlen under dessa tre an
slag beräknar jag till respektive 5,7 milj. kr., 29 milj. kr. och 6 milj. kr. 

Centralorgan inom exekulionsväsendet och landets indel
ning i kronofogdedistrikt 

Inledning 

Exekutionsväsendet"fick sin nuvarande organisation genom beslut vid 
1962 och 1964 års riksdagar i samband med förstatligandet av polis-, 
åklagar- och exekutionsväsendet. Organisationen genomfördes den 1 ja

nuari 1965 (prop. 1962: 148, · SU 1962: 183, rskr 1962: 387, prop. 
1964: 100, SU 1964: 114, rskr 1964: 259). För vägledande, rådgivande 
och samordnande uppgifter inrättades ej något fast centralorgan. I stället 

uppdrogs åt särskilda sakkunniga att i en nämnd, exekutionsväsendets 
organisationsnämnd (EON), fullgöra dessa uppgifter i samband med 

genomförandet av förstatligandet och omorganisationen av exekutions
väscndet. EON fullgör fortfaranc·e uppgifter av detta slag. 

Den 11 november 1969 bem}'ndigade Kungl. Maj:t mig att tillkalla 
högst tre sakkunniga med uppdrag att utreda frågan om centralorgan 
inom exckutionsväsendet. Den 20 november 1970 vidgades uppdraget 
till att avse även en översyn av landets indelning i kronofogdedistrikt. 

De sakkunniga,1 som antog namnet utredningen rörande centralorgan 
inom exckutionsväsendet, avlämnade i juni 1971 betänkandet (Ds C 
1971: 2) Centralorgan inom exe:kutionsväsendet - översyn av landets 
indelning i kronofogdedistrikt. 

Efter remiss har yttranden öve;: betänkandet avgetts av justitiekanslern 
(JK), rikspolisstyrelsen (RPS), :kriminalvårdsstyrelsen, lagberedningen, 
statskontoret, statistiska centralbyrån (SCB), riksrevisionsverket (RRV), 

riksskattcverket (RSV), riksarkivet, samtliga länsstyrelser, exckutions
väsendcts organisationsnämnd <EON), domstolsväscndets organisations
nämnd (DON), samarbetsorgan•!t för ADB inom rättsväsendet, glcs
bygdsutredningen, delegationen för utlokalisering av statlig verksamhet, 
Svenska kommunförbundet, Sveriges akademikers centralorganisation 

(SACO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO) och Föreningen 

Sveriges kronofogdar. 
Länsstyrelserna har bifogat yttranden från kronofogdemyndigheterna. 

1 Rättschefen Sten Wickbom, ordförande, departementsrådet Sven Larsson 
och kammarrättsrådet Sverker Widrnark. 
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E:x:ekutionsväsendets nuvarande organisation och funktioner m. m. 

Exekutionsväscndets nuvarande indelning i kronofogdedistrikt fast
ställdes i samband med förstatligandet den 1 januari 1965. Landet är 
indelat i 81 kronofogdedistrikt. Fyra liin, nämligen Uppsala, Kronobergs, 
Gotlands och Jämtlands län, bildar endast ett kronofogdedistrikt vardera. 

I flertalet övriga län finns tre-fyra distrikt. Största antalet kronofogde
distrikt finns i Stockholm (9), Malmöhus (7) och Norrbottens län (6). 

Den ort där kronofogdemyndigheten är förlagd inom distriktet benäm

nes centralort. I viss utsträckning är personal stationerad också på andra 
orter än centralorten, s. k. stationeringsorter. 

Den totala personalstyrkan inom exekutionsväsendet omfattar ca 
2 700 tjänstemän. Med hänsyn till utbildning och arbetsuppgifter kan 
personalen i huvudsak hänföras till tre olika karriärer, nämligen krono
fogdekarriären, exekutionskarriären och kontorskarriären. 

Administration av exekutionsväsendet som inte ombesörjs på lokal 
nivå sköts till huvuddelen av länsstyrelserna och till viss del av EON. 

Länsstyrelsen handhar personaladministrationen, dvs. i huvudsak per
sonalrekrytering, tjänstetillsättningar och avlöningsfrågor, anslagsfrågor 
samt arbetsuppgifter som har att göra med dess ställning som medcls

förvaltare i länen enligt medelsförvaltningskungörelsen (1964: 886). Som 
överexckutor är länsstyrelsen vidare tillsyns- och besvärsmyndighct i 
förhållande till kronofogdarna i deras egenskap av utmätningsmän. 

EON:s arbetsuppgifter rör till väsentlig del utformningen av organi
sationen inom kronofogdedistrikten. EON har sålunda exempelvis att 
fastställa arbetsordning för de tre största kronofogdemyndigheterna och 
normalarbetsordning för övriga kronofogdemyndigheter, att utarbeta 
och fastställa formulär till blanketter för den exekutiva verksamheten 
samt att vidta organisationsundersökningar inom kronofogdedistrikten. 
Andra betydelsefulla uppgifter för nämnden är att följa frågor om per
sonaltillgång och -behov samt att svara för utbildning av personal inom 
exekutionsväsendet. Niimnden anlitas också i betydande omfattning 
som remissinstans i författningsfrågor och i besvärsärenden. Dessutom 
bedriver EON upplysnings- och rådgivningsvcrksamhet i författnings
frågor och kamerala fdgor gentemot kronofogdemyndigheterna och 
länsstyrelserna. En speciell uppgift för nämnden är att utreda frågan 

om överförande av vissa rutingöromål inom exekutionsväsendet till 
automatisk databehandling (ADB). 

EON består av sex ledamöter. Nämndens kansli förestås av en arvo
desanställd överdirektör som tillika är ledamot i EON. 

Det exekutiva arbetet syftar till att slutgiltigt förverkliga ett fastställt 

anspråk. Målen hos kronofogdemyndigheterna delas in i två huvud
grupper, allmänna mål och enskilda mål. Med allm~inna mål avses mål 

om uttagande av skatter, böter eller andra på indrivning beroende medel 
och mål med begäran om handdickning för indrivning från annan krono-
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fogdcmyndighet. De enskilda målen delas in i tre huvudgrupper, utsök
ningsmål, avbetalningsmål och införselmål. De allmänna målen domi

nerar antalsmässigt. 

Utredningen 

Centralorgan inom exekutio11sväse11det 

Centralmyndighets uppgifter 
Utredningens förslag om uppgiftsfördelningcn mellan centralorgan 

och lokala myndigheter kan i stort sägas innebära att centralorganet 
skall handha alla arbetsuppgifter som f. n. ombesörjs av EON samt 
vissa andra uppgifter, av vilka huvuddelen åvilar länsstyrelserna. De 
uppgifter, som utredningen föreslår skola handHiggas centralt består till 

väsentlig del av sådana uppgifter som normalt ankommer på den cen
trala instansen inom myndigheter med lokala organ. De av utredningen 
föreslagna centralmyndighetsuppgifterna kan hlinföras till följande hu

vudgrupper: 
Organisationsfrågor 

Personalfrågor 
Anslagsfrågor 
Remiss verksamhet 
Utlandshandräckning, bevakning av statens rätt i vissa fall 
Informations-. rådgivnings- och upplysningsverksamhet. 

Orga11isationsfrågor. Till denna typ av uppgifter rtiknar utredningen 
bl. a. beslut i fråga om stationeringsorter och fördelning av personal på 

stationeringsorter, uppgifter som f. n. ankommer på länsstyrelserna, samt 

att i huvudsak i den utsträckning som f. n. ankommer på EON ta befatt
ning med kronofogdemyndigheternas organisation och vissa andra all
män-administrativa funktioner (arkivfr{igor, lokalfrågor m. m.). 

Personalfrågor. Beträffande personalrekryteringen, som innefattar bå
de information. bedömning och urval, finner utredningen att flera sldil 
talar for att denna liven i fortsättningen blir en uppgift för centralor
ganet. 

Utredningen föreslår därför att all rckrytcringsverksamhet beträf
fande personal i kronofogde- och exekutionskarriiircrna, dvs. b[1dc in
formation och annan rekrytcringsfrämjandc aktivitet. som nu ligger p:i 
EON, och mera direkta ansfallningsåtgärder, som f. n. åvilar länsstyrel

serna, skall vara centralmyndighetsuppgifter. 
Centralmyndigheten föreslås även få befogenhet att inrätta tjänster för 

rckryteringspcrsonal inom viss kostnadsram samt att besluta om tjiinster

nas fördelning på kronofogdedistrikt. 
Utredningen föreslår att alla frågor om fackutbildning inom cxeku

tionsväsendet liksom f. n. skall handläggas centralt. 
Anslagsfrågor. I avvaktan på ett genomförande av Statens Ekonomi-
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Administrativa system (SEA) inom exekutionsväsendet finner utredning
en inte anledning att föreslå några ändringar i den nuvarande ordningen 
beträffande anslagsfrågor och därmed sammanhängande arbetsuppgifter. 

Remissverksamhet. Utredningen utgår från att det blivande central
organet liksom f. n. EON skall anlitas i betydande omfattning som re
missinstans i författnings-, personal- och kameral frågor. 

Utlandshandräckning, bevakning av statens rätt i vissa mål. Olika 

arbetsuppgifter i samband med indrivning av restförda skatter och bö
ter i förbindelse med främmande länder utförs inom finansdepartemen
tet, riksskatteverket, kriminalvårdsstyrelsen och länsstyrelserna. I upp
gifterna ingår som en väsentlig del att tillämpa bestämmelser i de över
enskommelser som finns på området. Av den anledningen finner utred
ningen det angeläget att uppgifterna så långt det är möjligt koncentreras 

till en och samma myndighet och att den myndigheten har nära kontakt 
med kronofogdemyndigheternas verksamhet. Med hänsyn bl. a. härtill 
är det enligt utredningens mening lämpligt att alla nu ifrågavarande ar
betsuppgifter rörande handräckning m. m. till och från utlandet läggs på 
centralorganet. 

För att kunna fullgöra de nu angivna arbetsuppgifterna på bästa sätt 
skulle det enligt utredningens mening vara värdefullt, om centralmyndig
heten - på motsvarande sätt som flera andra myndigheter på central 

nivå - fick behörighet att inom sitt verksamhetsområde företräda staten 
såväl vid som utom domstol. 

Informations-, rådgivnings- och 1tpplysningsverksamhet i exekutions
rättsliga frågor. Denna typ av uppgifter bör enligt utredningens mening 

vara en centralmyndighctsuppgift. 

Val av centralorgan 

Utredningen finner att omfånget av de föreslagna centralmyndighets
uppgiftcrna är betydande. Behovet av en organisation för central hand
läggning av uppgifterna inom exekutionsväsendet är med hänsyn härtill 
klart dokumenterat. 

Utredningen diskuterar om pågående reformarbete inom cxe
kutionsväsendets område hör föranleda att EON tills vidare fullgör 
centralmyndighetsfunktionerna och att frågan om ett permanent central
organ alliså ställs på framtiden. 

EON förbereder en övergång till a u t o m a t i s k d a t a b c h a n d
l in g (ADB) av vissa arbetsrutiner inom exekutionsväsendet. Statsmak

ternas ställningstagande (prop. 1971: 1, bil. 14 s. 113, CU 1971: 10, rskr 
1971: 71) till EON:s förslag innebär att utvecklingsarbetct bedrivs med 
den utgångspunkten att ADB skall utnyttjas inom cxekutionsväsendet så 

snart praktiska förutsättningar föreligger. 
Utredningen utgår alltså från att ADB skall komma till användning 
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inom exekutionsväscndet och att ett centralt organ kommer att få ar
betsuppgifter med avsevärd omfattning inom ADB-verksamheten. 

Utredningen utgår från att kronofogdemyndigheterna, åtminstone på 
sikt, kommer att i enlighet mf:d lagberedningens förslag ta över huvud
delen av över ex ek ut o r s arbetsuppgifter och räknar med 
möjligheten att även mål Off, betalningsföreläggande kan komma att 
handläggas där. 

Utredningen anser att det av flera skäl ~ir angeläget att frågan om cen

tralmyndighet snarast blir löst. Det ligger i sakens natur att en osäker
het om den framtida organisalioncn för vissa myndighetsuppgifter bl. a. 
kan medföra personalproblem. Det finns enligt utredningens mening 
anledning anta att ett längre ciröjsmål med avgörandet i centralmyndig

hctsfrågan skulle öka problem av detta slag. Pågående reformarbete på
verkar enligt utredningens mening inte valet av centralorgan i sådan 
utsträckning att avgörandet av det skälet bör ställas på framtiden. 

Utredningen konstaterar att verksamheten hos kronofogdemyndighe
terna är särpräglad och har få likheter med annan samhällsverksamhet. 
I de allmänna målen kan den sägas utgöra en fortsättning av taxering 

och uppbörd. De enskilda målen kan sägas ofta vara en direkt fortsätt
ning på civilprocessen. Användningen av exekutiva tvångsåtgärder är i 
både allmänna och enskilda mål omgärdad av särskilda rättssäkerhets
garantier. Utredningen finner att verksamheten hos kronofogdemyndig

heterna har ett funktionellt samband med taxerings- och uppbördsväscn

det och med verksamheten vid de allmänna domstolarna. Sambanden 
kommer till uttryck främst i informationsutbyte och annan samverkan 
med taxerings- och uppbördsmyndigheterna respektive de allmänna 
domstolarna med klar övervikt för samverkan med de förra. 

En grundläggande förutsättning för att verksamheten hos kronofogde
myndigheterna skall kunna omfattas med förtroende av allmänheten är 
självfallet att deras judiciella funktioner utövas på ett opartiskt sätt. Vik
ten av detta är påfallande i de allmänna målen, eftersom utmätnings
mannen i dessa mål har att tillvarata fiskala intressen. 

Såvitt utredningen har kunnat finna har emellertid föreningen av ju

diciella och fiskala uppgifter rå lokalplanet hittills inte inverkat menligt 
på förtroendet för myndigheterna. 

Vid ställningstagandet i centralmyndighetsfrågan utgår utredningen 

från att kronofogdemyndigheterna även i fortslittningen skall handha 
såviil fiskala som judiciella uppgifter. 

Vid valet av centralmyndighet bör enligt utredningens mening ut
gångspunkten vara, förutom a;:t skapa förutsättningar för att de allmänt 
administrativa uppgifterna handläggs så effektivt som möjligt, att det 
funktionella sambandet med annan samhällsverksamhct beaktas. De 

olika alternativ som då står till buds är att förlägga samtliga uppgifter 
som skall handläggas centralt på någon bestående myndighet, att inrätta 
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en fristående myndighet eller att fördela uppgifterna på två eller flera 

myndigheter. 
Med hänsyn till sambandet mellan den exekutiva verksamheten och 

annan samhällsverksamhct finner utredningen att, i den mån uppgifter 
som skall handläggas centralt bör fäggas på central myndighet med andra 
uppgifter, det är antingen rik s sk att e ve r k e t eller det blivande 
d o m s t o 1 s v e r k e t eller båda dessa myndigheter som kommer i 

fråga som centralmyndighet. 
Huvuddelen av rik s skatteverkets verksamhet avser beskatt

ning och uppbörd. En huvuduppgift inom dessa områden är att utveckla 
·Och anpassa organisation, system, rutiner, blanketter och tekniska hjälp
medel samt utbilda personal hos taxerings- och uppbördsmyndigheterna. 
Flera av riksskatteverkcts arbetsuppgifter motsvarar alltså uppgifter på 
exekutionsväsendets område. 

Effektiviteten i indrivningsverksamheten beror i viss utsträckning på i 
vad mån kronofogdemyndigheterna, å ena, samt taxerings- och upp
bördsmyndigheterna, å andra sidan, får del av den information om gäl
denären som finns hos den andra myndigheten och kännedom om åtgär

der som den andra myndigheten företagit gentemot honom. För att säkra 
en kontinuerlig samverkan krävs fasta rutiner, vilka i sin tur förutsätter 

centralt utfärdade anvisningar och blanketter samt uppföljning av verk
samheten. Utredningen har funnit att behovet av sådan centralt bedri
ven verksamhet är stort. Självfallet skulle effektiviteten i sådan verk
samhet främjas, om den bedrevs av en och samma myndighet, vilket 
skulle bli fallet, om riksskatteverket blev centralmyndighet också för 

exekutionsväsendet. 
Sambandet mellan den exekutiva verksamheten samt taxering och 

uppbörd talar också för att behoven av resurser för skatteindrivningen 
vägs mot behoven för taxering och uppbörd och för att en gemensam 
.samordning och planering över huvud taget i fråga om åtgärder, t. ex. 
på författningsområdet, i syfte att främja verksamheten kommer till 
stånd. Detta underlättas givetvis, om ansvaret för verksamhctsgrenarna 
samlas hos en och samma centralmyndighet. 

Utredningen har föreslagit att vissa uppgifter beträffande cxekutions
väsendet skall flyttas från länsstyrelserna och handläggas centralt. För
slagen innebär väsentligen endast vissa förändringar i fråga om per
sonaladministrationen och påverkar alltså inte behovet av samverkan 
mellan länsstyrelser och kronofogdemyndigheter i det exekutiva arbetet. 
Riksskatteverket är länsstyrelsernas kontaktorgan uppåt i taxerings- och 
uppbördsfrågor. Det torde vara en fördel, om länsstyrelserna får riks

skattevcrkct som centralorgan också i indrivningsfrågor. 
Riksskatteverket har till stor del uppgifter likartade dem som föreslås 

skola handläggas centralt inom exekutionsväsendct. Det torde med hän
syn till riksskatteverkets organisation vara möjligt att på ett rationellt 
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sätt i verket inordna dessa uppgifter inom exekutionsväsendet. 
Utredningen pekar vidare på de skäl som kan anföras mot att riks

skatteverket blir centralmyndighet. Sambandet mellan exekutionsverk
samheten samt taxerings- och uppbördsverksamheten föreligger endast i 
de allmänna målen. Verksamheten i de enskilda målen och användning

en av exekutiva tvångsmedel över huvud taget är däremot främmande 
för riksskatteverkets verksamhet i övrigt. Samordningseffekten av att 

uppgifterna inordnas i riksskatteverket skulle sålunda bli begränsad. 
Härtill skulle bidra att riksskatteverkct redan nu är mycket stort och 
omspänner stora och differentierade verksamhetsområden, reglerade 
av omfattande författningskomplex. 

I samband med att frågan om centralorgan för exekutionsväsendet 
tidigare varit aktuell har utta.lats att en anslutning av kronofogdemyn
digheterna till en centralmyndighet för taxerings- och uppbördsväsendct 
skulle kunna äventyra förtroendet för kronofogdemyndigheternas opar

tiskhet i deras judiciella verksamhet. Utredningen kan för sin del inte 
finna grund för farhågor av detta slag. Utredningen har därvid särskilt 
beaktat att centralorganet inte avses få några uppgifter som innebiir 
intrång på utmätningsmannens självständighet när det gäller att tillämpa 
lagstiftningen på utsökningsområdet. 

Särskilda sakkunniga - domstolsverksutredningen - har haft att ut
reda frågan om en central förvaltningsmyndighet för domstolsväsendet. 
Domstolsverksutredningen föreslår i sitt betlinkande att ett dom
s t o I s v e r k inrättas, som skall vara central förvaltningsmyndighct för 
de allmänna domstolarna, hyn~snämnderna, regeringsrätten och kammar
rätterna samt för Tornedalem rlittshjälpsanstalt. Inrättandet av ett dom
stolsverk innebär dels att administrativa uppgifter flyttas över från bl. a. 
Kungl. Maj:t (justitiedepartementet) och hovrätterna till domstolsverket, 
dels att tingsrätterna och hyresnämnderna övertar vissa uppgifter från 
hovrätterna. 

Utredningen rörande centralorgan inom exekutionsväsendet finner 
att flera av de föreslagna arh~tsuppgifterna för domstolsverket motsva
ras av uppgifter som bör handläggas centralt inom exckutionsväsendct. 
Det föreligger vidare ett samband även mellan den exekutiva verksam· 
beten och verksamheten vid domstolarna. Detta samband skapar ett 
visst behov av informationsuf.)ytc och annan samverkan mellan krono
fogdemyndigheter och domstolar. Samarbetet med domstolarna är emel
lertid - till skillnad från samverkan med taxerings- och uppbördsmyn

digheterna - av den art att det inte behöver regleras genom centralt 
utfärdade föreskrifter eller anvisningar. 

Av de uppgifter som enligt utredningens förslag skall handläggas 
centralt torde, vid ett inlemmc.nde i domstolsvcrket, flera kunna integre
ras med verkets övriga uppgifter, nämligen frågor om personaladministra
tion, utbildning och information samt rlittsfrågor. 
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Den exekutiva verksamheten i de allmänna målen präglas av ett fis
kalt intresse. Det är angeläget att centralmyndigheten får möjlighet att 

påverka effektiviteten i indrivningsverksamheten. Domstolsverkct skall 
emellertid inte i övrigt ha några uppgifter av denna karaktär utan skall 
liksom de underlydande myndigheterna vara neutralt i förhållande till 

olika partsintresscn. Verksamhetell' i de allmänna målen, som utgör 
den största delen av den exekutiva verksamheten, är sålunda till väsent
lig del av helt annan karaktär än domstolsverkets uppgifter i övrigt. Er
forderlig samverkan mellan denna verksamhet samt taxerings- och upp
bördsverksamheten eller gemensam planering i övrigt för dessa verk
samhetsgrenar skulle inte främjas genom att centralmyndighctsuppgif

terna inom cxekutionsväsendet inordnades i domstolsverket. För läns
styrelserna skulle det vara opraktiskt med en ordning som innebär en 
centralmyndighet för skatteindrivningen och en annan för taxering och 
uppbörd. 

Utredningen diskuterar vidare om centralmyndighetsuppgiftcrna kan 
åläggas en f r i s tå e n d e m y n d i g h e t eller om uppgifterna kan 
fördelas på två c 11 er f 1 era myndighet c r. 

Utredningen anför att en önskvärd samordning givetvis kan tillgodo
ses på andra sätt än genom att centralmyndighetsuppgifter hänförs till 
de nyss angivna myndigheterna. Något avgörande skäl föreligger alltså 
från dessa synpunkter inte mot att inrätta en fristående organisation för 

ccntralmyndighctsuppgifterna inom exckutionsväscndet, även om en så
dan lösning från samma synpunkt är sämre än att lägga uppgifterna på 

en befintlig myndighet. Exekutionsverksamhctens särart kunde också an
ses motivera en särskild centralmyndighet. Det kan göras gällande att 
en sådan lösning, som alltså innebär att en myndighet har centralmyn
dighetsfunktioncrna inom cxckutionsväsendet som enda uppgift. bätt
re skulle kunna garantera kraftfulla insatser lin andra lösningar. För in
rättande av ett slirskilt centralorgan för exckutionsv~isendet talar vidare 
de goda erfarenheterna av EON:s verksamhet. 

Utredningen finner emellertid att man genom att inrätta ett särskilt 
centralorgan för cxekutionsväsendet skulle förlora inte bara ökade 
samordningsmöjligheter utan också sådana rationaliseringsvinster i den 
centrala organisationen som enligt utredningen skulle stå att vinna ge
nom att inordna ccntralmyndighetsuppgifterna i riksskattevcrket eller 
domstolsverket. 

En lösning som innebär att de till central handläggning föreslagna 
arbetsuppgifterna fördelas på två eller flera myndigheter är enligt 
utredningens mening inte rationell och innebär inte några fördelar över 

huvud taget. En splittring av de föreslagna centrala arbetsuppgifterna 
på flera organ skulle tvärtom komplicera arbetet vid kronofogdemyn
digheterna och motverka den samverkan som måste ske mellan de 

exekutiva myndigheterna och andra organ. Även planeringen av verk-
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samheten i stort och beräkningen av resurser för densamma skulle för
svåras genom en sådan lösning. 

Sammanfattning och förslag beträffande val av 

centralorgan 

Utredningen anför sammanfattningsvis att det är många och delvis 
svårförenliga intressen som måste tillgodoses vid valet av centralorgan 

för exekutionsväsendet. Kronofogdemyndigheternas särpräglade verk
samhet, framför allt blandningen av renodlat judiciella och andra ar
betsuppgifter, talar för inrättande av ett fristående centralorgan för exe

kutionsväsendet. Utredningen finner dock inte tillräckliga skäl föreligga 
att för en verksamhet av så relativt begränsad omfattning som exeku
tionsverksamheten utgör förorda en fristående central organisation. En 
lösning som innebär att centralmyndighetsuppgifterna delas upp på två 
eller flera organ skulle enligt utredningens mening inte medföra några 
fördelar men väl nackdelar jämfört med andra lösningar. De alternativ 
som enligt utredningens mening återstår är att hänföra uppgifterna an
tingen till skatteväsendet, där ett centralt organ - riksskatteverket -
nyligen har inrättats, eller till rättsväsendet där ett centralt organ -
domstolsverket - är under uppbyggnad. 

Såväl riksskatteverket som det blivande domstolsverket har, enligt 
utredningens mening, goda föruts~ittningar för att handha administrativa 
uppgifter av allmän art, som skall handläggas centralt inom exeku
tionsväsendet. Enligt utredningens bedömning är emellertid riksskatte
verket i organisatoriskt hlinseende bättre lämpat än ett domstolsverk 
att omhänderta dessa uppgifter. 

Vid valet av centralorgan måste enligt utredningens mening beaktas 
att skatteindrivningen representerar en så övervägande del av verk
samheten hos kronofogdemyndigheterna och att skattemålens andel 
och betydelse, oavsett vilken central myndighet som väljs, kommer 
att kräva särskilt hänsynstagande och speciella åtgärder. Sambandet 
mellan taxering och uppbörd, å ena sidan, och indrivning, å den andra, 

fordrar särskilda samordningsåtgärder främst i fråga om samverkan 

mellan de verkställande myndigheterna men också när det gäller prio
ritering och planering på certral nivå för de olika verksamhetsgrenar
na. I och för sig skulle dessa intressen kanske kunna tillgodoses även 

med domstolsverket som centralmyndighet. Det är emellertid givet att 
den angivna samordningen kan åstadkommas betydligt lättare och att 
den bör få en bättre effekt, om de centrala uppgifterna förläggs till riks

skatteverket. 
De enskilda målen och de rent judiciella avgörandena i allmänna 

mål har ett nära samband med den verksamhet som bedrivs vid de 
allmföma domstolarna. Det blivande centralorganet skall enligt ut
redningens förslag bl. a. bevaka och informera om den exekutions-
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rättsliga lagstiftningen. Detta liksom behovet av att samordna exeku
tionslagstiftningen med lagstiftning på angränsande områden talar för 
det blivande domstolsverket som centralorgan. Även den omständig
heten att frågor om bl. a. organisation och utbildning i hög grad på
verkas av den exekutionsrättsliga lagstiftningen talar i samma riktning. 
I sammanhanget måste emellertid beaktas att den judiciella delen av 
verksamheten inom exekutionsväsendet har en betydligt mindre om

fattning än indrivningsverksamheten. Utredningen kan inte heller 
finna att det med hänsyn till tilltron till de exekutiva myndigheternas 
objektivitet skulle föreligga avgörande skäl mot att de centrala upp

gifterna i den judiciella verksamheten förläggs till riksskatteverket. 
Utredningen finner mot denna bakgrund att riksskatteverket är 

bättre lämpat än det blivande domstolsverket att handha centralmyndig
hetsuppgifterna på exekutionsväsendets område. Utredningen föreslår 
att dessa uppgifter inordnas i riksskatteverket. 

Experterna Jungkvist och Steffner delar inte utredningens uppfatt
ning i fråga om förutsättningarna för att inrätta en fristående central
myndighet för exekutionsväsendet. Enligt deras mening finns redan 
i dag och kommer i ännu högre grad, när en ADB-reform genomförts, 
att finnas centralmyndighetsuppgifter av så stor omfattning att en 
fristående centralmyndighet är väl motiverad. 

Landets indelning i kronofogdedistrikt 

Under förarbetena till förstatligandereformen befarade flera remiss
instanser olägenheter med alltför stora kronofogdedistrikt. Såvitt utred
ningen kunnat finna har de stora och medelstora kronofogdedistriktens 
omfång inte fört med sig sådana olägenheter. Indrivningsresultaten i dessa 
distrikt är sålunda inte sämre än i de små kronofogdedistrikten och det 
har inte heller förmärkts några svårigheter att övervaka och leda persona
len eller bristande möjligheter till kontakt mellan allmänheten och per
sonalen. Åtskilliga erfarenheter av den hittills bedrivna verksamheten i det 
förstatligade exckutionsväsendet tyder däremot på att flertalet av de nu
varande små kronofogdedistrikten har alltför obetydligt omfång för att 
kunna fungera helt rationellt. I det följande redovisas sådana mera vä
sentliga brister, som enligt utredningens mening talar för att man bör 
bilda större distriktsenheter inom vissa län. 

Till de mer påtagliga olägenheterna med de små kronofogdedistrik
ten hör att en liten personalstyrka medför en bristande elasticitet i 

organisationen. Svårigheterna att bemästra en ojämn arbetsbelastning 
är särskilt framträdande. Utredningen har funnit att större kronofogde
distrikt över huvud taget har bättre förutsättningar att behålla en till
fredsställande arbetsorganisation under skiftningar i betingelserna för 

verksamheten. 
Kronofogdemyndigheternas arbetsuppgifter lir mycket differentierade 
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och kräver personal med speciella kunskaper inom många ämnesom
områden utöver exekutionsrätten. För säkerhet och snabbhet i hand
läggningen är det med hänsyn härtill en förutsättning att arbetsupp
gifterna renodlas och att personalen vid kronofogdemyndigheterna i 

viss mån specialiseras. 
Det· är uppenbart att möjligheterna att specialisera arbetsuppgifterna 

är särskilt begränsade i de nuvarande små distrikten. 
Enhetlighet i fråga om arbetsmetoder och rutiner underlättar verk

samheten inte minst med hänsyn till de kontakter som förekommer 

dels internt mellan kronofogdemyndigheterna, dels med myndigheter 
utanför exekutionsväsendet. EON har utfärdat föreskrifter och anvis
ningar på olika områden i syfte att skapa en sådan enhetlig ordning. 
Skillnaderna mellan kronofogdedistrikten i fråga om främst arbets
volym och personalstyrka har emellertid till viss del utgjort hinder för 
att över hela fältet åstadkomma den rationella ordning i arbetet som 
avsetts med dessa enligt utredningens mening i och för sig ändamåls

enliga föreskrifter och anvisningar. 
Utredningen hävdar vidare att små kronofogdedistrikt ofta är mindre 

lämpliga från utbildningssynpunkt främst till följd av den begränsa
de tillgången på kvalificerad personal för en effektiv handledning i 
utbildningen men också på grund av otillräcklig frekvens av vissa i 
utbildningshänseende vtisentliga typarbetsuppgifter. Det är enligt ut
redningens mening uppenbart att de större kronofogdedistrikten i dessa 
avseenden är bättre lämpade för den praktiska fackutbildningen. 

Det är utredningens uppfattning att de krav på kronofogdemyndig
heterna som ett övertagande av överexekutorsuppgifter och målen om 
betalningsföreläggande skulle föra med sig knappast kan tillgodoses i 

nuvarande personalsituation. Den nuvarande distriktsindelningen utgör 
ett hinder för att i tillräcklig utsträckning rekrytera väl kvalificerad 
juristpersonal. Indelningen försvårar också ett organisatoriskt särskiljan
de av de juridiskt mera kvalificerade arbetsuppgifterna från övrig verk
samhet, något som framstår som särskilt olägligt, om de nu nämnda 
uppgifterna tillförs kronofogdemyndigheterna. 

De överväganden som låg till grund för den nuvarande indelningen 
av landet i kronofogdedistrikt, den erfarenhet som vunnits av organisa

tionen under den tid som indelningen har bestått samt de ökade krav 
som väntade reformer inom exekutionsväsendet kommer att ställa på 
organisationen talar enligt utredningens mening entydigt för att en 

översyn av kronofogdedistriktsindelningen bör ske i syfte att få till 
stånd större enheter. Genom en vidgning av distrikten står att vinna en 
större effektivitet i verksamheten, främst genom en mer enhetlig och 

ändamålsenlig organisation, samt bättre möjligheter att rekrytera och 
disponera personalen. Samtidigt torde den rationellare organisationen 

medföra inte obetydliga kostnadsbesparingar. 
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Enligt utredningens mening bör följande riktlinjer gälla vid översyn 

av indelningen i kronofogdedistrikt. 
1. Vid översynen bör hänsyn tas till, förutom den kommunala in

delningen, annan för exekutionsväsendet relevant administrativ och 
judiciell indelning. Följande regler bör därvid gälla. 

a) Kronofogdedistrikten bör inte genombryta länsgränserna. 
b) Kronofogdedistrikten bör bildas av hela kommuner/kommun

block. Gräns för kommunblock får dock genombrytas i fall då den bryts 
av länsgräns. 

c) Kronofogdedistrikt bör helst omfatta helt eller hela fögderier. 
När det gäller anslutningen till andra administrativa indelningar är det 

mer angeläget att anpassa kronofogdedistriktsindelningen till domkrets
indelningen än till indelningen i polis- och åklagardistrikt. Sistnämnda 
och andra administrativa indelningar bör emellertid följas, om det kan 
ske utan olägenheter för exekutionsväsendet. 

2. Varje kronofogdedistrikt bör om möjligt utformas så att arbets

volymen blir tillräckligt stor för en effektiv och ändamålsenlig arbets
och personalorganisation. Sådana förändringa~ i kronofogdemyndig
heternas arbetsuppgifter som kan föranledas av planerade reformer 

inom exekutionsväsendet bör beaktas. 
3. För att de önskemål som angetts under punkt 2 skall kunna upp

fyllas, bör ett kronofogdedistrikt ha ett så stort verksamhetsområde att 
det får en årlig arbetsvolym på minst omkring 35 000-40 000 allmänna. 
och enskilda mål (med nuvarande proportioner mellan de olika mål
grupperna). Erfarenheterna visar, att en arbetsvolym av denna omfatt
ning med nuvarande arbetsrutiner ger arbetsunderlag åt minst tre kro
nofogdar, minst en kronofogdesekreterare och sammanlagt omkring 40 
tjänstemän i övriga karriärer. 

4. Allmänhetens möjligheter att komma i kontakt med företrädare 
för kronofogdemyndigheten bör inte nämnvärt försämras som en följd 
av distriktsindclningsändringar. V erksamhetcn vid fältavdelningssektion 
på ort, som i förekommande fall upphör att vara centralort, bör 
upprätthållas med i stort sett samma personalstyrka som i dag finns vid 
centralortssektionen på den tidigare orten. Erforderlig del av distriktets 
biträdespersonal på denna ort bör ställas till den nya fältsektionens för
fogande. 

5. Nytt kronofogdedistrikt bör i princip bildas genom sammanlägg
ning av redan befintliga kronofogdedistrikt. Detta får emellertid inte 
hindra att - i fall då en sådan lösning uppenbarligen måste anses vara 

den mest rationella - område för befintligt kronofogdedistrikt delas 
upp för att ingå i nybildat distrikt. 

Residensstad bör vara centralort i kronofogdedistrikt, om inte annan 
ort på grund av storleken av kronofogdemyndigheten där eller ortens 
näringspolitiska roll inom omriidet är uppenbart bättre lämpad som 
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centralort. 
Utredningen har med utgångspunkt i dessa riktlinjer för varje krono

fogdedistrikt under~ökt om o;h på vad sätt den giillande indelningen 

bör ändras. Utredningens fönlag innebär :.:tt antalet kronofogdedistrikt 

reduceras från nuvarande 8 I till 35. S::unnrnnlagt 19 län (mot f. n. fyra) 

föreslås vardera bilda ett kronofogdedistrikt. Liksom f. n. får Stockholms 

län det största antalet. sju kronofogdedistrikt. Därnäst kommer Malmö

hus län, som föreslås indelat i tre distrikt. Följande tre län föreslås bil

da vardera två kronofogdedistrikt, nämligen Östergötlands, Göteborgs 

och Bohus samt Alvshorgs. 
För att allmänhetens möjligheter att komma i kontakt med företräda

re för kronofogdemyndighekrna inte skall försämras ntimnvärt föreslås 

att den exekutiva fältverksamheten på ort som genom distriktsindel

ningsändring upphör att vara centralort i kronofogdedistrikt ska\I be

drivas med i huvudsak samma personalstyrka som f. n. disponeras för 

sådan verksamhet på orten. 

Om utredningens förslag till distriktsindelning genomförs, uppnås 

även inte oväsentliga arbctskraftsvinster i fråga om både ledningsperso

nal (kronofogde- och kronokommissaricpcrsonal) och biträdespersonal. 

Ge11omföra11de 

Med hänsyn till att riksskatteverket endast varit i funktion under en 
kortare tid och inte nu torde ha praktiska förutsättningar att ta över 

arbetsuppgifter inom cxekutionsväsendet, föreslår utredningen att inord
nandet av exekutionsväsendei:s arbetsuppgifter i riksskatteverket sker 
den l januari 1973. 

Statsmakternas ställningstagande till distriktsindelningsfrågan bör en
ligt l1lredningens mening ske så snart som möjligt i form av ett princip

beslut. Tidpunkten för genomförandet av beslutet bör bestämmas först 
sedan tillräckliga erfarenheter vunnits av den planerade försöksverksam
hctcn med ADB inom exekutionsväsendet, vilken beräknas vara avslutad 

tidigast under år 1973. 

Remissyttrandena 

Remissinstanserna understryker behovet av ett centralorgan för exe

kutionsväsendet. Den av utredningen förordade lösningen kritiseras 

dock av flera remissinstanser. N[istan genomgående vitsordas behovet av 

att iindra den nuvarande distriktsindelningen. 

SAGO och Föreningen Sveriges kronofogdar anser att en särskild 

organisationskommitte med rf:prcsentantcr för berörda personalorgani

sationer bör tillsättas för att iösa de många frågor av övergångsnatur, 

som uppkommer vid en distriktsändring. 
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Cent ra/myndighetsuppgif ter 

Utredningens förslag till ändrad uppgiftsfördelning mellan centralor
gan och länsstyrelser har vid remissbehandlingen, med undantag för läns
styrelserna, fått ett övervligande positivt mottagande. 

Utredningens åsikt att frågor om handrlickning m. m. för indrivning 
av restförda skatter eller böter i förbindelse med främmande länder 
skall handläggas av centralorganet delas inte av RSV som betonar, att 
dessa frågor närmast ligger inom de nybildade skatterätternas verksam
hetsområde. Uttalanden i samma riktning görs av länsstyrelsen i Göte

borgs och Bolzus län samt av länsstyrelsen i Stockholms län. Däremot 
har utredningens förslag godtagits av länsstyrelserna i Östergötlands och 
Hallands län. Kriminalvårdsstyrelsen finner i likhet med utredningen 
önskvärt att de mellan olika myndigheter nu fördelade arbetsuppgifterna 

för indrivning av restförda skatter och böter i förbindelse med främ
mande länder koncentreras till en och samma myndighet. Kriminalvårds

styrelsen tillstyrker förslaget, att styrelsens befattning med indrivning av 
böter hos personer som vistas i Danmark, Finland, Island eller Norge 

förs över till det föreslagna centralorganet. Samma uppfattning kommer 
till uttryck i yttranden från Föreningen Sveriges kronofogdar och SACO. 

Utredningens förslag att centralorganet inom sitt verksamhetsområde 
skall företräda staten inför domstol berörs av JK, som är ense med ut
redningen att tillvaratagandet av statens rätt är en uppgift som lämpli
gen bör handläggas centralt. JK är dock tveksam om ansvaret att beva
ka statens talan, som innefattar en ren partsfunktion, bör förenas med 
uppgiften som chefsmyndighet för exekutionsväsendet. Föreningen Sve

riges kronofogdar och SACO anser emellertid att JK:s nuvarande upp

gift att företräda staten med fördel kan föras över till centralorganet. 

Centra/organ 

Rik s s k a t t e ve r k e t. De remissinstanser som fämnat utredning
ens förslag i denna del utan erinran är statskontoret och liinsstyrelserna i 
Stockholms, Östergötlands, Jönköpings, Kronohergs, Kalmar, Blekinge, 

Kristianstads, Göteborgs och Bohus, Skaraborgs, Jiimtlands, Väster

bottens samt Norrbottens län. Flertalet remissmyndigheter som har till
styrkt förslaget i centralmyndighetsfrågan har motiverat sin uppfattning 
med det nära sambandet mellan taxering, uppbörd och indrivning. I flera 
yttranden har kritik riktats mot förslagen. Därvid har anförts att RSV:s 

storlek och omfattningen av verkets nuvarande och framtida arbetsupp
gifter kan utgöra hinder att få till stånd samma goda resultat som EON 

uppnått. 
Domstols v c r k e t. Länsstyrelsen i A"lvsborgs län, DON och sam

arbetsorganet för ADB inom rättsväsendet anser att det blivande dom
stolsverket bör bli centralmyndighet för exekutionsväsendet. Lagbered

ningen anser, att det kan vara en fördel att vänta med inrättandet av 
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centralmyndighet till dess frågan om överexekutors avskaffande och 
kronofogdemyndigheternas framtida arbetsuppgifter har blivit prövad 
men förordar redan nu besfämt domstolsverket före riksskatteverket som 
centralmyndighet. 

Fristående m y n dig het. JK, RPS, RSV, EON, SACO, TCO, 

Föreningen Sveriges kronofogdar samt länsstyrelserna i Hallands, Värm

lands, Viistmanlands och Västernorrlands län förordar en fristående 
centralmyndighet. Från länsstyrelserna har bifogats yttranden från sam
manlagt 71 kronofogdemyndigheter. Av dessa förordar 50 en fristående 
centralmyndighet. 

Uppskjuta n d c av c e n t r a I myndighets frågan. Någ
ra remissinstanser anser att ett uppskjutande av avgörandet i centralmyn
dighetsfrågan är lämpligast. Dessa är RRV samt länsstyrelserna i Uppsala, 

Södermanlands. Malmöhus och Örebro län. 

U p p d el ni n g på två e 11 er f I era organ. Ingen remissin
stans har förordat detta alternativ. 

Indelningen i kronofogdedistrikt 

Utredningens förslag i distriktsindclningsfrågan har und~r remiss
behandlingen godtagits av JK, RPS, EON och TCO. RSV, som upp
ger sig sakna erforderlig erfarenhet för att .kunna ha någon bestämd 
mening i frågan, ifrågasätter om inte förslaget går för långt med påfölj
den att distrikten i åtskilliga falJ blir större än vad som är lämpligt 
från effektivitets- och servicesynpunkt. Föreningen Sveriges kronofog

dar och SACO delar utredningens uppfattning, att ett stort antal kro
nofogdedistrikt är för små för att exekutionsverksamheten skall kunna 
bedrivas rationellt. Med hänsyn till det exekutiva arbetets särart har det 
emellertid visat sig svårt att göra några större rationaliseringsvinster ge
nom att inrätta alltför stora enheter. Remissinstanserna ansluter sig tilJ 
utredningens riktlinjer för distriktsindelningen men anför att avsteg från 
principen om renodling och specialisering måste tillåtas i distrikt med 
stort ytinnehåll och där befolkningsunderlaget inte är tillräcklii,>t. 

Statskontoret framhåller, att utredningen bort närmare analysera för

hållandet mellan länsstyrelsens uppgifter inom exekutionsverksamheten 
och kronofogdemyndighetens uppgifter. Detta samband är av betydelse 
för frågan om distriktsindelningen. Ett tänkbart alternativ är att läns
styrelsens ifrågavarande uppgifter sammanförs till en enhet gemensam 
för flera län. A andra sidan kan kronofogdedistrikten avpassas antingen 

så att länsstyrelsens uppgifter kan föras över till kronofogdemyndighe
ten och centralorganet inom cx·~kutionsväsendet eller så att kronofogde
myndigheten kan inordnas i länsstyrelsen. Statskontoret betonar att star
ka skäl finns för att inordna kronofogdemyndigheterna i länsstyrel

serna. 

Lagberedningen finner det angeläget att kronofogdedistrikten utan 
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uppskov minskas så mycket som möjligt och förordar i vissa fall ännu 
större distrikt än de föreslagna. 

Svenska kommunförbundet kritiserar däremot förslaget och framhål
ler att en långtgående centralisering kan medföra nackdelar för kom
munala organ som har samarbetskontakter med kronofogdemyndighe
terna. Glesbygdrntredningen anser det angeläget att glesbygdsbefolk

ningens servicestandard i alla avseenden upprätthålls så långt som möj
ligt. Utredningen bedömer frågan från principiell synpunkt och menar 
att man bör iaktta stor återhållsamhet från statens sida med administra
tiva åtgärder som kan tänkas få ogynnsamma effekter för glesbygdernas 

befolkning. 
Följande länsstyrelser tillstyrker utredningens förslag till distrikts

indelning för respektive län nämligen liinsstyrelserna i Uppsala, Kro

nobergs, Göteborgs och Bohus, A"lvsborgs. Skaraborgs, Jämtlands och 

N orrhottens län. 

Länsstyrelserna i Stockholms, Jönköpings, Värmlands och Örebro 

län förordar att indelningsreformen tills vidare får anstå. övriga läns
styrelser avstyrker utredningens förslag och föreslår vissa justeringar som 
innebär ett något större antal distrikt än vad utredningen föreslagit. 

Departementschefen 

Utredningen har kartlagt de uppgifter inom exekutionsväsendet som 
handläggs på central nivå (i allt v[isentligt av EON) och på regional 
nivå (av länsstyrelserna). Utredningen föreslår att ett blivande central
organ skall utföra alla de uppgifter som f.n. ankommer på EON 

och dessutom överta vissa av länsstyrelsernas uppgifter, i huvudsak 
personalfrågor. Vidare föreslås att centralorganet övertar vissa smärre 
arbetsuppgifter från andra myndigheter, bl. a. JK. Förslaget innebär 
att centralorganet får befattning med främst organisationsfrågor, per
sonalrekrytering, personalutbildning, tjänstetillsättningar, anslagsfrågor 
samt informations-, rådgivnings- och upplysningsvcrksamhet. Flera läns
styrelser har haft erinringar mot utredningens förslag i frågor rörande 
organisation, personalrekrytering, tjänstetillsättning och budget. Övriga 
remissinstanser har godtagit förslaget eller lämnat det utan erinringar. 

Jag kan i huvudsak ansluta mig till utredningens förslag. Enligt min 
mening bör länsstyrelsernas inflytande över den lokala exekutionsorga
nisationen kunna tillgodoses i erforderlig omfattning inom det system 

som utredningen föreslagit. Det ankommer på Kungl. Maj:t att meddela 
de närmare föreskrifter som fordras om uppgiftsfördelningen mellan 
central, regional och lokal organisation inom exekutionsväsendet. 

I frågan om val av centralorgan för cxekutionsväsendet diskuterar 
utredningen fyra alternativ, nämligen att lägga centralmyndighetsuppgif-
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tema på ett blivande domstolsverk, på riksskatteverket eller på en för 
ändamålet särskilt inrättad myndighet eller att dela uppgifterna mellan 

domstolsverket och riksskattcverket. Utredningen föreslår att uppgifterna 

inordnas i riksskatteverket samt att detta sker den 1 januari 1973. 
Åtskilliga remissinstanscr tillstyrker utredningens förslag att lägga cen

tralrnyndighetsuppgiftcma på liksskattevcrket. Alternativet med ett fri

stående organ har förordats av ett tiotal remissinstanser. I det övervä

gande antalet yttranden från kronofogdemyndigheterna förordas också 

detta alternativ. Endast ett fåtal remissinstanser har ansett att uppgif

terna bör anslutas till domstol:;verket. En lösning som innebfa en upp

delning av centralmyndighetsuppgifterna på två eller flera organ har 

inte vunnit gehör hos någon r~missinstans. D:ircmot har några remiss

instanser förordat att avgörandt:t i centralmyndighetsfrågan skjuts upp. 

I likhet med utredningen finner jag det oHimpligt att dela upp cen

tralmyndighetsuppgifterna på två eller flera organ. Jag kan inte heller 

förorda att st1illningstagandet i centralmyndighetsfrågan skjuts på fram
tiden. De alternativ som kan komma i fråga är enligt min mening ett 

fristående organ och inlemmande av ccntralmyndighetsuppgiftcrna i riks

skattevcrket. 
För inr~ittandet av ett fristående centralorgan för exekutionsv;isen

det talar kronofogdemyndigh1!temas särpdiglade verksamhet, foimst 

blandningen av renodlat judiciella och andra arbetsuppgifter. Det organ 

som hittills handhaft på centralmyndighet ankommande uppgifter, EON, 

har skött dessa uppgifter på ett utmärkt sätt. Centralmyndighetsfunk

tionerna löper smidigt och effektivt. 
Sambandet mellan taxering och uppbörd. å ena sidan. och indrivning 

å den andra, fordrar emellertid siirskilda samordningsåtgärder främst 

i fråga om samverkan mellan de verkställande myndigheterna men ock
så niir det gäller prioritering och planering på central nivft för de olika 
verksanihctsgrenarna. Skatteindrivningen och indrivningen av andra of
fentliga medel representerar och kommer under överskådlig framtid att 
representera den övervägande delen av verksamheten hos kronofogde

myndigheterna. Bl. a. från organisatorisk synpunkt är riksskatteverket väl 

lämpat att ta hand om centralmyndighetsuppgifterna inom ex:ekutions

\'äscndet. Detta gäller framför allt uppgifter som avser de lokala myn

digheternas organisation och drift, tillsynsuppgiftcr, ADB-frågor samt 

utbildningsfrågor. 

Jag finner mot denna bakgrund och efter samråd med chefen för 

finansdepartementet övervägande sk1il tala för att centrnlmyndighets

uppgifterna läggs på riksskatte:Verket. Utredningens förslag att uppgif

terna ska!! inordnas i riksskattcvcrket den l januari 1973 k~n jag inte 

biträda. Jag förorcl<ir att detta i stället sker den 1 juli 1973. Jag avser att 

fiircsii'1 Kungl. Maj:t att uppdra åt riksskatteverket att i samråd med 
EON J:igga fram förslag om ny organisation. Förslagen ifraga om orga

nisation m. m. torde få anm~ilas för 1973 års riksdag. 
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Utredningen har redovisat riktlinjer för en översyn av kronofogde

distriktsindelningen samt har för varje kronofogdedistrikt undersökt om 

och på vad siitt den gällande indelningen bör ändras. Utredningens för
slag inncbiir att antalet kronofogdedistrikt reduceras från nuvarande 

81 till 35. Sammanlagt 19 län (mot f. n. fyra) föreslås vardera bilda ett 

kronofogdedistrikt. Liksom f. n. får Stockholms län det största antalet 

(sju) kronofogdedistrikt. Därnäst kommer Malmöhus fän, som föreslås 

indelat i tre distrikt. Följande tre Hin föreslås bilda vardera två krono
fogdedistrikt, nämligen Östergötlands, Göteborgs och Bohus samt Alvs

borgs. 

För att allmänhetens möjligheter att komma i kontakt med före

trädare för kronofogdemyndigheterna inte skall nämnvärt försämras 

föreslås att den exekutiva fältverksamheten på ort som genom distrikts

indcl 11ingsändring upphör att vara centralort i kronofogdedistrikt skall 

bedrivas med i huvudsak samma personalstyrka som f. n. disponeras 
för sådan verksamhet på orten. 

Remissinstanserna har som regel inte haft något att erinra mot de före
slagna riktlinjerna för indelningen i kronofogdedistrikt. Däremot har ut

redningens konkreta förslag kritiserats av flera Uinsstyrelser, som ansett 

att förslaget resulterat i alltför få distrikt. Någon remissinstans har d:ir

cmot anfört att distriktens antal borde ha minskats mer än vad utred-.. 
ningcn föreslagit. 

Väntade reformer inom exekutionsväsendet kommer att ställa ökade 

krav på en bättre arbetsorganisation med bl. a. ökad specialisering. 

Som utredningen anfört bör bättre möjligheter skapas att smidigt an

passa personalorganisationen till växlingar i arbetsbelastningen. Enligt 

min mening når man dessa mål endast genom att skapa större enheter. 

Härigenom ges vidare förutsättningar för en mer enhetlig och ändamåls

enlig organisation samt en bättre rekrytering och utbildning. Jag kan i 

allt väsentligt ansluta mig till de principer för en distriktsindclning vilka 
föreslagits av utredningen. 

T likhet med Svenska kommunförbundet och glcsbygdsutredningen vill 
jag betona att distriktsindelningen inte får medföra försämrad service 
gentemot allmänheten eller nackdelar för kommunala organ som har 

samarbete med kronofogdemyndigheterna. Detta behöver inte heller ske 

om, i enlighet med de av utredningen föreslagna och av mig godtagna 

principerna, den exekutiva fältverksamhctcn på ort som genom distrikts
indelningsändring upphör att vara centralort i kronofogdedistrikt bedrivs 

med i huvudsak samma personalstyrka som f. n. disponeras för sådan 

verksamhet på orten. 

T likhet med utredningen anser jag att tidpunkten för genomförandet 

av en ändrad distriktsindelning bör bestämmas först sedan tillräckliga er

farenheter vunnits av försöksverksamheten med ADB inom exekutions

väsendet. Det ankommer på Kungl. Maj:I att meddela föreskrifter om 

indelningen i kronofogdedistrikt. 
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Civil befälhavarorganisationen 

1964 års civilbefälhavarutredniings förslag 

Utredningen har haft till uppgift att - mot bakgrund av de senaste 
årens utveckling och erfarenheter samt de överväganden som redovisats 
i prop. 1964: 109 om ny organisation av totalförsvarets regionala ledning 
m. m. (SU 1964: 189, rskr 1964: 362) - utreda bl. a. frågan om civilbe
fälhavarnas uppgifter och befogenheter i krig, att utarbeta förslag till 
krigsinstruktion för civilbefälh:ivarna och till de ändringar i fredsinstruk
tionen för dessa, vartill övervägandena kunde ge anledning samt att över

se krigsorganisationen för civilbefälhavarna. I betänkande den 21 juni 
1967 (stencil K 1967: 6) har utredningen avgivit förslag i angivna hän
seenden. Betänkandet har remissbehandlats. En redogörelse för betän
kandets innehåll och för remissyttrandena i de delar som rör civilbefäl
havarnas uppgifter och befogenheter i fred samt civilbefälhavarkanslier
nas fredsorganisation har lämnats i prop. 1968: 1, bil. 8 s. 27-29 och 

34. Kungl. Maj:t har den 5 juni 1970 utfärdat ny instruktion för civilbe

fälhavare (1970: 363) samt den 29 juni 1970 fastställt riktlinjer för civil
befälhavarkansliernas krigsorganisation. 

I fråga om organisationen i fred finns f. n. i vart och ett av de sex 
civilområdena en avdelningsd).rcktör, en förste byråsekreterare och en 
kansliskrivar~. Dessutom finns i vart och ett av södra och västra civil
områdena en och i östra civilområdet två byrådirektörer. Dessutom 
finns ett kontorsbiträde i östra civilområdet. Utredningen föreslog en 
förstärkning av frcdsorganisationen i varje civilområde med två hand
läggare och ett biträde. På mitt förslag (prop. 1968: 1, bil. 8 s. 35, SU 

1968: 6, rskr 1968: 6) förstärktes organisationen den 1 juli 1968 med 
en byrådirektör, en förste byråinspektör och en kontorsskrivare i både 
södra och östra civilområdet. Förstärkningen genomfördes på försök. 
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Departementschefen 

Jag förordar att civilbefälhavarnas frcdskanslier förstärks med tre 
handläggare. Jag har sålunda beräknat medel för ytterligare en tjänst som 
byrådirektör i ettvart av Bergslagens, Nedre Norrlands och övre Norr
lands civilområden. 

2 Riksdagen 1972. I sam/. Nr 1. Bil. 14 



Sammanställning av anslagsberäkningarna för B. Länstyrelserna m. m. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Ans!~g 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Därav engångs
utgifter 

Diverse ändamål 

Uppbördsmedel 
Ersättning från all
männa pensionsfonden 
Ersättning för upp
drag vid datakontoren 

Nettoutgift 

B 1. Länsstyrelserna 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

1971 {72 Beräknad ändring 1972{73 

Mynd. Dcp.chefen 

2 357 
6 417 

8774 

+ l90 
+301 

+491 

+ 77 
+ 98 

+175 

362 846 000 + 99 707 000 + 75 284 000 
903 000 + 85 000 + 36 000 

10 627 000 + 2 258 000 + 297 000 
28 541 000 + 17 362 000 + 17 302 000 
25 290 000 + 13 596 000 + 5 775 000 

B 2. Lokala skattemyndigheterna 

1971{72 Beräknad ändring 1972/73 

292 
3 946 

4238 

Mynd. Dep.chefen 

+ 44 
+242 

+286 

+10 

+10 

136 816 000 -f-37 164 000 +24 017 000 
509 000 + 37 000 + 15 000 

1 424 000 + 257 000 + 159 000 
12 675 000 + 4 654 000 + 4 644 000 

6 895 000 + 1833000 + 1 165 000 

B 3. Kronofogdemyndigheterna 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Mynd. Dep.chefen 

333 
2 383 

2 716 

+ 15 
-1-104 

+119 

-10 

-10 

98 264 000 + 24 922 000 -1- 1 7 978 000 
286 000 + 18 000 + 18 000 

3 870 000 -1- 661 000 + 205 000 
9 159 000 + 2 734 000 + 2 691 000 
7 065 000 + 1 222 000 + 633 000 

2 649 000 7 855 000 5 267 000 473 000 1 627 000 960 000 l 030 000 J 244 000 940 000 
25 053 000 + 8 344 000 + 10 456 000 562 000 - - 5 238 000 + 910 000 + 2 175 000 

453260000 +141352000 +109150000 158881000 +43945000 +30000000 123882000 -1--30467000 +23700000 

200 000 - + 2 000 000 32 000 000 - - 3000000 5 700000 + 300000 

2 500 000 - + 1 000000 

450560000 +141352000 +106150000 126881000 +43945000 +33000000 118182000 +30467000 +23400000 

1 Posten har räknats ned med 1 100 000 kr vilket uppskattats utgöra resekostnader och traktamenten för deltagare från länsstyrelserna i kurser hos 
riksskatteverket. Dessa ersättningar skall föras över till VII huvudtiteln den 1 juli 1972. • 
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Länsstyrelsen i Stockholms län. 
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Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisom
räkning m. m. 12 383 000 kr. 

2. Planeringskansliet behöver för de 
samordnande uppgifterna en förste byrå
sekreterare. Juridiska enheten behöver 
förstärkning för bl. a. handläggning av 
besvärsärenden två länsassessorer och 
ett kvalificerat biträde. För att hinna 
handlägga ärenden rörande den ekono
miska och sociala planeringen i den takt 
som krävs bör den regionalekonomiska 
enheten tillföras två byrådirektörer och 
ett kvalificerat biträde. Naturvårdsenhe
ten behöver förstärkas med tre byrådi
rektörer, en för den allmänna naturvår
den, en för ärenden inom den kommu
nala sektorn och en för industri- och 
luftvårdsfrågor. För att tillgodose kra
vet på rimlig handläggningstid behöver 
planenheten ytterligare två byrådirektö
rer, en byråingenjör och ett kvalificerat 
biträde. För handläggning av uppgifter 
enligt den nya fastighetsbildningslagen 
behöver lantmäterienhetens personal för
stärkas med bl. a. en avdelningsdirektör. 
På grund av personalbrist har någon kon
troll av enskilda skyddsrum inte kunnat 
ske. Försvarsenheten bör därför tillfö
ras en byråingenjör (+1 196 137 kr.). 

3. Den ökade ärendemängden föran
leder länsstyrelsen att begära en taxe
ringsintendent. För en utbyggnad av tax
eringsassistentorganisationen begärs två 
förste taxeringsassistenter, fyra taxerings.
assistenter och fyra kvalificerade biträ
den. För handläggning av bl. a. skatte
brottsärenden bör mervärdeskatteenheten 
tillföras två förste byråinspektörer och 
tre kvalificerade biträden ( +884 590 kr.). 

4. Länsskatterättsavdelningen behöver 
ytterligare en länsassessor och ett kvali
ficerat biträde. För handläggning av 
ärenden rörande bl. a. körkortsinnehav 
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behövs en 1.änsassessor och E:tt kvalificerat biträde på trafikenheten. 
Den starkt ökade arbetsbelastningen på överexekutorsenheten med
för behov av ytterligare en länsassessor (+345 216 kr.). 

5. De nya arbetsuppgifterm~ i samband med reglerna om lönegaranti 

i konkurs och en i övrigt ökad arbetsbelastning motiverar förstärk
ning av kameralenheten med ett kvalificerat biträde. För bl. a. ratio
naliseringsarbeten behöver personalenheten en byrådirektör och ett kva
lificerat biträde. Länsstyrelsen begär vidare en byrådirektör till upp

bördsenheten för ärenden om bl. a. kontroll av arbetsgivare. Som bl. a. 
arbetsledare för dataenhetens distribution och lager önskas två assis
tenter (+360 748 kr.). 

6. Den ökade utbildningsv,~rksamheten gör att civilbefälhavarens 

kansli bör förstärkas med ett kvalificerat biträde ( +45 682 kr.). 
7. För tillfällig personal m. m. begärs uppräkning av medlen (+ 

627 627 kr.). 
8. Hämtöver begärs ytterligare medel för omkostnader bl. a. för vis

sa tlyttningskostnader (+1 038 000 kr.). 
Lokala skattemyndigheterr.a. 8. Löne- och prisomräkning m. m. 

8 519 000 kr. 
9. I såväl Danderyds som Jakobsbergs fögderi behövs en fögderi

sekreterare bl. a. för arbetsledning och för kvalificerade arbetsuppgif
ter i anledning av skattebrottslagen. På grund av ökat arbete framför 
allt med fastighetstaxering och arbetsgivarkontroll samt den ökande 
arbetsvolymen med anledning av folkmängdsökningen i stockholms
området yrkar länsstyrelsen personalförstärkning med en fögderiassis
tent i vardera Lidingö och Täby fögderier, ett kvalificerat biträde i ett 
vart av Danderyds, Jakobsbergs, Sollentuna, Solna och Täby fögderier 
samt två kvalifa:erade biträden i ett vart av Handens, Huddinge, Nacka 
och Södertälje fögderier. Gemensamt för länets fögderier yrkar läns
styrelsen förstärkning med fem landskanslister (+950 713 kr.). 

10. Vidare behövs medel för tillfällig personal m. m. ( + l 105 287 

kr.). 
1 l. Omkostnaderna beräkm.s öka (+511 000 kr.). Härvid har kost

nader för flyttni_ng i Danderyd, Huddinge och Lidingö beräknats till 

400 000 kr. 

Krono/ ogdemyndigheterna. 

5 776 000 kr. 

12. Löne- och prisomräkning m. m. 

13. På grund av stark ökning av allmänna mål samt då personal
förstärkning behövs för att indrivningsresultatet inte skall försämras 
yrkas i Danderyds distrikt en biträdande kronofogde och en förste kro
noassistent. För bl. a. arbetsledning begärs en förste kronoassistent i 
vartdera av Handens och Huddinge distrikt. Med hänsyn till den kraf
tiga expansionen av bostadsbyggandet och den omfattande skärgården 
med tät fritidsbebyggclse inom Nacka distrikt begärs en biträdande 

kronofogde i utbyte mot en kronofogdesekreterare. Med anledning av 
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den fortlöpande befolkningsökningen i Sollentuna distrikt begärs en 
biträdande kronofogde i utbyte mot en kronofogdesekreterare samt två 
kronoassistenter i befordringsgång. Aven i Solna distrikt som är myc
ket arbetstyngt yrkas en biträdande kronofogde i utbyte mot en kro
nofogdesekreterare samt en förste kronoassistent. Stockholms distrikts 
storlek och den koncentration av företagare som finns där gör det nöd
vändigt att öka personalstyrkan. För distriktet yrkas en kronofogde, 

fyra kronokommissarier i utbyte mot fyra förste kronoassistenter samt 
två förste kronoassistenter. De nya tjänsterna behövs för arbetsuppgif
ter i anledning av lagstiftningen om statlig lönegaranti vid konkurs, för 
arbetsledning på de tre fältavdelningarna för allmänna mål samt för 
handläggning av ärenden om underhållsbidrag m. m. Tjiinstebytet är 

nödvändigt för att stärka arbetsledningen i distriktet. I Södertälje distrikt 
behövs förstärkning med en kronokommissarie och en förste krono
assistent. På grund av allmän ökning av arbetsvolymen i distrikten yrkar 
länsstyrelsen ett kvalificerat biträde i ett vart av Huddinge, Nacka, 
Solna, Stockholms och Södertälje distrikt, två kvalificerade biträden i 

vartdera av Handens och Sollentuna distrikt samt tre kvalificerade biträ
den i Danderyds distrikt. För att avlasta biträdespersonal vissa rutingö
romål yrkas en expeditionsvakt i vartdera av Handens och Stockholms 

distrikt (+l 210 832 kr.). 
14. Vidare behövs medel för tillfällig personal ( +419 I 68 kr.). 
15. Omkostnaderna beräknas öka (+307 000 kr.). Härvid har kost

nader för flyttning i Huddinge och Stockholm beräknats till 500 000 kr. 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbchovet 
för länsstyrelsen till 84 684 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 
47 741 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 32 090 000 kr. eller 
sammanlagt 164 495 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för yt
terligare en byrådirektör på regionalekonomiska enheten (2), en förste 
byråingenjör och en förste byråinspektör på naturvårdsenheten, en bi
trädande överlantmätare, en assistent, en kontorsskrivare och ett kontors
biträde på lantmäterienheten, en länsveterinär och en biträdande läns
veterinär, två förste byråinspektörer (3), två byråassistenter. en lands

kanslist, en kansliskrivare (3) och ett kontorsbiträde på medvärdeskatte
enheten, en assistent på dataenheten, en länsnotarie på förvalt;1ingsavdel
ningen samt en byrådirektör och en kontorsskrivare på kameral- och 
uppbördsavdelningen (5) vid länsstyrelsen. Jag har vidare beräknat 

l 640 000 kr. i engångsutgift för vissa flyttningskostnader vid länsstyrel
sen m. m. Jag har även beräknat 400 000 kr. i engångsutgifter för flytt

ning av lokala skattemyndigheterna i Danderyds, Huddinge och Lidingö 
fögderier (11) samt 500 000 kr. i engångsutgifter för flyttning av krono

fogdemyndigheterna i Huddinge och Stockholm (15). 
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Länsstyrelsen i Uppsala län. 
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Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisom
räkning m. m. 1 902 000 kr. 

2. Planeringskansliet behöver förstär
kas med ett kvalificerat biträde. För till
synsuppgifter yrkas på naturvårdsenhe
ten en förste byråingenjör. Planenheten 
behöver på grund av bl. a. väsentligt 
ökad arbetsbelastning ytterligare två by
rådirektörer. På grund av överlantmäta
rens ökade arbetsbörda yrkas en biträ
dande överlantmätare i utbyte mot en 
byrådirektör (+295 981 kr.). 

3. Belastningen på tax.eringsenheten 
har ökat i och med länsindelningsänd
ringen. Ytterligare en tax.eringsintendent 
och två kvalificerade biträden behövs. 
För en fullständig utbyggnad av tax.e
ringsassistentorganisationen behövs yt
terligare tre taxeringsassistenter ( + 
352 373 kr.). 

4. Allmänna enheten är med hänsyn 
till arbetets omfattning i behov av en 
länsnotarie (+57 148 kr.). 

5. För ytterligare biträdestjänster 
m. m. begärs uppräkning av medelstill
delningen (+605 873 kr.). 

6. Omkostnaderna 

(+393 625 kr.). 
beräknas öka 

Lokala skattemyndigheterna. 7. Löne
och prisomräkning m. m. 633 000 kr. 

8. Med anledning av bl. a. de nya 
arbetsuppgifter som tillkommit genom 
skattebrottslagstiftningen yrkar länssty
relsen förstärkning med ett kvalificerat 
biträde i Enköpings förderi samt en fög
derisekreterare i Uppsala fögderi. I sist
nämnda fögderi yrkas med hänsyn till 
folkmängdsökningen även tre kvalifice
rade biträden. I Tierps fögderi, som ge
nom ändring i fögderiindelningen fått vä
sentligt ökad arbetsvolym behövs en fög
derisekreterare, en landskanslist och ett 
kvalificerat biträde (+so 1 500 kr.). 
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9. Omkostnaderna beräknas öka(+ 70 500 kr.). 
Kronofogdemyndigheten. 10. Löne- och prisomräkning m. m. 435 500 

kr. 
11. Uppsala distrikt behöver på grund av folkmängdsökning och 

kontinuerlig ökning av arbetsvolymen i distriktet en kronoassistent och 

ett kvalificerat biträde (+81 961 kr.). 
12. For främst biträdespersonal beglirs ytterligare medel (+91 039 

kr.). 
13. Omkostnaderna beräknas öka (+43 500 kr.). 

De partementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar. jag medels behovet 

för länsstyrelsen till 14 012 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 
4 518 000 kr. och för kronofogdemyndigheten till 2 796 000 kr. eller 

sammanlagt 21 326 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för yt
terligare en kontorsskrivare på planeringskansliet, en förste byråingen
jör på naturvårdsenheten (2), en kansliskrivare på lantmäterienheten, en 

länsveterinär samt en förste byråinspektör på mervärdeskattccnheten 
vid länsstyrelsen. Jag har även beräknat medel för ytterligare en lands

kanslist i Tierps fögderi. 
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Länsstyrelsen i Södermanland~: län. 
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Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisom

räkning m. m. 2 633 000 kr. 
..., Med hänsyn till bl. a. nya arbets

uppgifter behöver lantmliterienheten för

stärkas. För bevakning av fastighetsbild

ningsärenden fordras en biträdande över

lantmätare i utbyte mot en lantmätare. 

Vidare behövs en ingenjör, ett kvalifice

rat biträde m. n. (+271 000 kr.). 

3. Länsstyrelsen konstaterar att de lö

nekostnadsmedel som anvisats till läns

styrelsen icke förslår till genomförande 

av den partiella omorganisationen. Då 

länsstyrelsen f. n. anser sig sakna till

räckligt underlag för att låta krav på 

ökade resurser utmynna i förslag på vis

sa bestämda tjänster yrkar länsstyrelsen 

istället medel för inrättande av extra 

tjänster m. m. (+441 000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka bl. a. 
på grund av utrustning av nya lokaler 
(+34 000 kr.). 

Lokala skattemyndighetema. 5. Löne

och prisomdikning m. m. 662 000 kr . 

6. Med hänsyn till nytillkomna ar
betsuppgifter med bl. a. skattetilHigg och 
förseningsavgifter begärs medel för till
fällig personal i länets fögderier. (+ 

202 000 kr.). 

7. Omkostnaderna beräknas öka 

(+2 000 kr.). 
Kronofogdemyndigheterna. 8. Löne

och prisomräkning m. m. 913 000 kr. 

9. För kvalificerade arbetsuppgifter 

med bl. a. arbetsgivarutredningar, löne

cxekution och lönegaranti vid konkurs 

beglir länsstyrelsen medel för extra per

sonal till länets kronofogdemyndigheter 

(+242 000 kr.). 

I 0. Omkostnaderna beräknas öka. 

(+52 000 kr.). Härvid har 5 000 kr. be

räknats för inköp av fotokopieringsap

parat till kronofogdemyndigheten i Ny

köping. 
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Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet 
för länsstyrelsen till 16 188 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 
5 026 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 3 882 000 kr. eller 
sammanlagt 25 096 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för yt- . 
terligare en kontorsskrivare på planeringskansliet, en förste kontorsskriva
re och två kontorsbiträden på lantmäterienheten, en länsveterinär samt 
en förste byråinspektör på mervärdeskatteenheten vid länsstyrelsen. Jag 
har även beräknat 138 000 kr. i engångsutgift för vissa flyttningskost
nader vid länsstyrelsen m. m. (4). Jag har vidare beräknat dels medel 
för ytterligare en fögderiassistent i Strängnäs fögderi och dels 100 000 
kr. för tillfällig personal (6). Jag bar även beräknat 5 000 kr. för inköp 
av fotokopieringsapparat till kronofogdemyndigheten i Nyköping (10). 

2* Riksdagen 1972. I sam!. Nr I. Bil.14 
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Länsstyrelsen i Östergötlands fän. 
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Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisom
räkning m. m. 3 728 000 kr. 

2. Planeringskansliet föreslås förstärkt 
med en byrådirektör som kvalificerad 
medhFilpare till chefen för kansliet. För 
handläggning av ärenden rörande tillsyn 
enligt miljövårdslagen bör en förste by
råingenjör tillföras naturvårdsenheten 
och för ärenden som har samband med 
landskapsvård en förste byråinspektör. 
På grund av bl. a. nya arbetsuppgifter be
höver lantmäterienheten förstärkas med 
en biträdande överlantmätare och en as
sistent. På försvarsenhetcn begärs en 
förste byråingenjör för alarmering, telc
och elteknik. För nya uppgifter med 
länsstyrelsens krigsorganisation m. m. be
gärs en förste byråinspektör (+514 033 
kr.) . 

3. Då taxeringsenheten är underbe
mannad föreslås förstärkning med en 
taxeringsintendent. Även ytterligare en 
förste taxeringsassistent behövs. För att 
minska arbetsbördan för dataenhetens 
arbetsledare erfordras en assistent ( + 
199 943 kr.). 

4. Då vissa tunga ärendegrupper över
flyttats till allmänna enheten behövs för
stärkning med en byråassistent (+ 

54 119 kr.). 

5. Länspolischefens expedition behö
ver förstärkas med en assistent ( +49 610 
kr.). 

6. För att få kontinuitet i rekrytering
en av personal bör administrativa enhe
ten tillföras en landskanslisttjänst ( + 
45 920 kr.). 

7. Vidare beg~irs uppräkning av me
del för gemensamma akademiska rekry
teringstjänster m. m. (+421 575 kr.). 

8. Härutöver begärs ytterligare medel 
för omkostnader, bl. a. för vissa flytt

ningskostnadcr, telefonväxel och ny 
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tjänstebil ( + 3 622 800 kr.). 
Lokala skattemyndigheterna. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 

1065000 kr. 
10. På grund av merarbete med bl. a. fastighetsregistrering, arbets

givarkontroll och jämkning av preliminär skatt samt göromål med på
föring av skattetillägg och förseningsavgifter yrkar länsstyrelsen ett kva
lificerat biträde och tre biträden i Linköpings fögderi samt ett kvalifi
cerat biträde i Mjölby fögderi ( + 173 010 kr). 

11. Vidare begärs medel för tillfällig personal ( + 115 990 kr.). 
12. Omkostnaderna beräknas öka (+ 65 000 kr.). Härvid har kost

nader för flyttning i Mjölby beräknats till 50 000 kr. 

Kronofogdemyndigheterna. 13. Löne- och prisomräkning 787 000 kr. 
14. I Linköpings distrikt yrkas ånyo en kronokommissarie för kvali

ficerade arbetsuppgifter och för effektivisering av fältindrivningsarbetet 
samt en expeditionsvakt. Med hänsyn till arbetsbelastningen i Motala 
distrikt yrkas en kronoassistent och ett biträde. I Norrköpings distrikt 
begärs en kronofogdesekreterare i utbyte mot en kronofogdesekreterare 
i befordringsgång samt en förste kronoassistent för handläggning av 
ärenden angående införsel i lön (+ 214 094 kr.). 

15. Vidare behövs medel för tillfällig personal(+ 126 906 kr.). 
16. Även omkostnaderna beräknas öka(+ 24 000 kr.). 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet 
för länsstyrelsen till 23 194 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 
7 294 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 5 196 000 kr. eller 
sammanlagt 35 664 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för 
ytterligare en kontorsskrivare på planeringskansliet, en förste byråingen
jör på naturvårdsenheten, en biträdande överlantmätare och en förste 
kontorsskrivare på lantmäterienheten (2) samt en Iänsveterinär. Vidare 
har jag beräknat medel för ytterligare en förste byråinspektör, en lands
kanslist och ett kontorsbiträde på mervärdeskatteenheten, en Iänsassessor 
på förvaltningsavdelningen samt en förste byråsekreterare på administra
tiva enheten vid länsstyrelsen. Jag har även beräknat 1 820 000 kr. i en
gångsutgift för vissa flyttningskostnader vid länsstyrelsen m. m. (8). Slut

ligen har jag även beräknat medel för tillfällig personal vid lokala skatte
myndigheterna med 63 000 kr. (Il) samt 50 000 kr. i engångsutgifter för 
flyttning av lokala skattemyndigheten i Mjölby (12). 
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J,änsstyrelsen i Jönköpings län .. 
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Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisom
räkning m. m. 3 256 000 kr. 

2. På regionalekonomiska enheten 
väntas en ökning av arbetsuppgifterna 
medföra behov av ett kvalificerat biträ
de. För bl. a. tillsyn enligt miljöskydds
lagen behöver naturvårdsenheten en förs
te byråinspektör och för tillsyn enligt 
naturvårdslagen en byråassistent. Lant
mäterienheten har efter omorganisatio
nen fått utvidgade arbetsuppgifter och 
bör tillföras en biträdande överlantmäta
re i utbyte mot en byrådirektör. För ar
betsuppgifter inom övningsverksamheten 
behöver försvarsenheten en byråassistent 
(+251 255 kr.). 

3. För handläggningen av främst frå
gor om det administrativa sanktionssys
temet begärs en taxeringsintendent. Reg
lerna om skattetillägg medför ökat ar
bete på mervärdeskatteenheten. Ett kva
lificerat biträde begärs. Dataenheten be
höver en assistent ( + 173 000 kr.) . 

4. För att få tillräckligt kvalificerad 
personal bör rättsenheten få en tjänst 
som förste byråsekreterare i utbyte 
mot en tjänst som förste byråinspektör 
(+5 431 kr.). 

5. Länspolischefens expedition behö
ver ett kvalificerat biträde (+44 075 kr.). 

6. Vidare behövs medel för biträden 
och tillfällig personal m. m. ( +489 620 
kr.). 

7. Medel begärs för uppräkning av 
omkostnaderna bl. a. för inköp av ny 
tjänstebil (+797 619 kr.). 

Lokala skattemyndigheterna. 8. Löne
och prisomräkning m. m. 697 000 kr. 

9. Med anledning av de nya arbets
uppgifter som tillförs de lokala skatte
myndigheterna genom de nya reglerna 
om skattetillägg och förseningsavgifter 
begärs personalförstärkning för vart och 
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ett av länets sex fögderier med ett kvalificerat biträde (+235 000 kr.). 
10. Omkostnaderna väntas öka ( + 117 000 kr.). Härvid har kostna-. 

der för flyttning i Eksjö fögderi beräknats till 75 000 kr. 
Krono! ogdemyndigheterna. 11. Löne- och prisomräkning m. m. 

594 000 kr. 
12. Härutöver behövs ytterligare medel för omkostnader (+ 94 000 

kr.). Härvid har kostnader för flyttning av kronofogdemyndigheten i 
Eksjö beräknats till 64 000 kr. 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet 
för länsstyrelsen till 18 455 000 kr., för lokala skattemyndigheterna 
till 5 396 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 4 060 000 kr. 
eller sammanlagt 27 911 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. 
för ytterligare en kontorsskrivare på planeringskansliet, en förste byrå
inspektör på naturvårdsenheten (2), en förste kontorsskrivare, en kon
torsskrivare och två kontorsbiträden på lantmäterienheten, en länsveteri
när, en byråassistent och ett kontorsbiträde på mervärdeskatteenheten 
samt en assistent på dataenheten (3) vid länsstyrelsen. Jag har vidare 
beräknat 40 000 kr. i engångsutgift för byte av länsstyrelsens tjänstebil 
(7). Jag har även beräknat medel för ytterligare en kansliskrivare i Jön
köpings fögderi och en fögderiassistent i Tranås fögderi. Slutligen har jag 
beräknat 75 000 kr. i engångsutgift för flyttning av lokala skatte
myndigheten i Eksjö (10) samt 64 000 kr. i engångsutgift för flyttning 
av kronofogdemyndigheten i Eksjö (10). 
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Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
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Ui11sstyrelse11. 1. Löne- och prisom
räkning m. m. 2 241 000 kr . 

..., Naturvårdsenheten bör tillföras en 

byråingenjör för bl. a. vattenvårdspla
nering. Planenheten behöver en biträdan

de länsarkitekt för att avlasta länsarki
tekten från en del av handläggningen av 

bl. a. planärenden. Lantmäterienheten 
begär med hänsyn till utökade arbets
uppgifter förstärkning med en biträdan
de överlantmätare i utbyte mot en lant
mätare. Även ett kvalificerat biträde be
hövs (+228 310 kr.). 

3. Arbetsbelastningen på taxeringsen
hetcn motiverar inrättandet av en tjänst 
som taxeringsintcndcnt. För fortsatt ut

byggnad av taxeringsassistentorganisatio
nen begärs två taxeringsassistenter. För 
att effektivisera skatterevisioner bör mer

värdeskatteenheten tillföras en förste by
råsekreterare ( +254 492 kr.). 

4. På grund av bl. a. ökad arbetsbe
lastning begärs en länsassessor till all
männa enheten. För att bemästra bl. a. 
tillströmningen av nya [irenden på läns
skatterättens kansli begärs en förste by
råsekreterare och ett kvalificerat biträ
de ( + 192 460 kr.). 

5. För biträdespersonal m. m. yrkas 
ytterligare medel (+345 828 kr.) . 

6. Härutöver behövs ytterligare medel 
för omkostnader (+474 910 kr.). 

Lokala skattemyndigheterna. 7. Löne
och prisomräkning m. m. 509 000 kr. 

8. För kvalificerade arbetsuppgifter 
med bl. a. fastighetstaxering, fastighets
rcgistrering, beräkning av pensionsgrun
dande inkomst och underlag för arbets

givaravgifter samt nytillkomna göromål 
i anledning av skattebrottslagen yrkar 
länsstyrelsen en fögderisekreterare och 
ett kvalificerat biträde i Ljungby fögderi 
samt en fögderisekreterare, en lan<lskans-
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list i befordringsgång, två kvalificerade biträden, sex biträden och en 
expeditionsvakt i Växjö fögderi (+491 000 kr.). 

9. Omkostnaderna beräknas minska (- 102 000 kr.). 
Kronofogdemyndigheten. 10. Löne- och prisomräkning m. m. 411 000 

kr. 
11. På grund av kontinuerlig ökning av arbetsvolymen och att arbetet 

blir kvalitativt alltmer krävande yrkas en tjänst ~om biträdande krono

fogde i utbyte mot en kronofogdesekreterare. Vidare behövs en krono
fogdesekreterare i bcfordringsgång och ett kvalificerat biträde samt ett 
kontorsbiträde (telefonist) i samband med inflyttning i nya lokaler 
(+ 118 000 kr.). 

12. Omkostnaderna väntas öka(+ 32 000 kr.). 

Departeme11tschefe11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet 
för Hinsstyrelsen till 14 321 000 kr.. för lokala skattemyndigheterna till 

3 555 000 kr. och för kronofogdemyndigheten till 2 367 000 kr. eller 
sammanlagt 20 243 000 kr. Jag har dlirvid beräknat medel bl. a. för 
ytterligare en kontorsskrivare på planeringskansliet, en förste byrå
ingenjör på naturvårdsenheten (2), en kontorsskrivare på lantmäterien
heten, en länsveterinär samt en förste byråinspektör på mervärdeskatte

enheten (3) vid länsstyrelsen. 
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Länsstyrelsen i Kalmar län. 
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Länsstyrelse11. 1. Löne- och prisom
räkning m. m. 2 983 000 kr. 

2. En förste byråsekreterare bör till
föras planenheten för att avlasta den 
plantekniska personalen administrativa 

göromål. Försvarsenheten begär en förste 
byråinspektör för arbetsuppgifter inom 
bl. a. det ekonomiska försvarets områ
de. Lantmäterienheten begär medel för 
bl. a. en lantmätare som skall ersätta 
överlantmätaren under dennes tjänstle
dighet för offentligt uppdrag (+206 630 
kr.). 

3. Den stora arbetsbördan på mcr

värdeskatteenheten medför behov av för
stärkning med en förste byråinspektör 
och ett kvalificerat biträde. För en fort

satt utbyggnad av taxeringsassistentorga
nisationen begärs två taxeringsassisten
ter. Dataenheten bör tillföras en opera
tör (+264 720 kr.). 

4. Vidare begärs ökad tilldelning av 
medel för bl. a. biträden och tillfällig 
personal ( +484 087 kr.). 

5. Omkostnaderna beräknas öka (+ 

355 563 kr.). 

Lokala skattemyndigheterna. 6. Lönc
oc.:h prisomräkning 673 000 kr . 

7. Lokala skattemyndigheterna kom
mer genom de nya bestämmelserna om 
skattetillägg och förseningsavgifter att 
tillföras nya och krävande arbetsuppgif
ter. För kvalificerade arbetsuppgifter och 
arbetsledning yrkas en fögderisekretera
re i ett vart av Borgholms, Oskarshamns, 
Vimmerby och Väskrviks fögderier. Ge
nom pensionsavgång kan en tjänst på 

övergångsstat som uppbördskontrollant i 
Kalmar fögderi dras in (+181 000 kr.). 

8. Härjämte beräknas omkostnaderna 
öka (+28 000 kr.). 

Kronofogdemyndigheterna. 9. Löne

och prisomräkning 529 000 kr. 
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10. Länsstyrelsen yrkar att kronofogdeorganisationen i länet tillförs 
en tjänst som kronofogdesekreterare i befordringsgång för att tillgodose 
behovet av dels rekrytering till kronofogdebanan och dels vikariats- och 
förstärkningspersonal i kronofogdekarriären(+ 68 000 kr.). 

11. Omkostnaderna beräknas öka ( + 5 000 kr.). 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet 
för länsstyrelsen till 17 695 000 kr., för lokala skattemyndigheterna 

till 4 692 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 3 601 000 kr. 
eller sammanlagt 25 988 000 kr. Jag_ har därvid beräknat medel bl. a. 
för ytterligare en kontorsskrivare på planeringskansliet, en kansliskrivare 

och två kontorsbiträden på lantmäterienheten, en länsveterinär, en byrå
assistent på mervärdeskatteenheten och en assistent på dataenheten (3) 

vid länsstyrelsen. Jag har även beräknat medel för ytterligare en fögderi
assistent i Borgholms fögderi. 
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Länsstyrelsen i Gotlands län. 
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Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisom
räkning m. m. 1 110 000 kr. 

2. Länsstyrelsen delar för närvaran
de liinsingenjör med länsstyrelsen i Stock
holms län. Med hänsyn till arbetets art 
och ökande omfattning begärs en ny 
tjänst som byrådirektör med arbetsupp
gifter inom områdena va-teknik, vat
ten- och luftvård. Lantmäterienheten be
gär uppräkning av medlen för biträdes
hjälp (+96 098 kr.). 

3. Medelsbehovet för vissa arvoden 
och ersättningar beräknas öka, bl. a. be

hövs medel för anlitande av expertis för 
särskilda utredningar i naturvårdsären
den (+32 000 kr.). 

4. Härutöver behövs ytterligare me
del för omkostnader ( + 112 902 kr.). 

Lokala skattemyndigheten. 5. Löne
och prisomräkning m. m. 167 000 kr. 

6. För nytillkomna arbetsuppgifter av
seende huvudsakligen debitering av skat
tetillägg och förseningsavgifter yrkas en 
fögderiassistent ( +50 000 kr.). 

7. För de ökande omkostnaderna be
gärs ytterligare medel ( + 14 000 kr.). 

Kronofogdemyndigheten. 8. Löne- och 
prisomräkning m. m. 137 000 kr. 

9. En vakant tjänst som kronoassis
tent föreslås indragen (-34 000 kr.). 

I 0. Omkostnaderna väntas minska 
(-69 000 kr.). 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen 

beräknar jag medelsbehovet för läns

styrelsen till 6 620 000 kr., för lokala 

s.kattemyndigheten till 1 158 000 kr. och 
fÖr kronofogdemyndigheten till 859 000 
kr. eller sammanlagt 8 637 000 kr. Jag 
har därvid beräknat medel bl. a. för 
ytterligare en kontorsskrivarc vid lantmä

terienheten samt en länsveterinär vid läns-
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styrelsen. Jag har även r~iknat med att två ordinarie tjänster som krono

assistenter i A 15 dras in. 
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Länsstyrelsen i Blekinge län. 
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Länsstyrelsen. l. Löne- och prisom

räkning m. m. 2 025 000 kr. 

2. För arbetet med bl. a. länsinvente

ringsprojektet krävs ett kartritningsbiträ

de till planenheten. För utökade arbets
uppgifter, bl. a. övertagande av stads

fastighetsregistcr begärs en tjänst som 

biträdande överlantmätare (+131 235 
kr.). 

3. Ytterligare en tjänst som taxerings
intcndent anses nödvändig med hänsyn 

till att all målskrivning numera skall ske 

på taxeringsenheten. För att bygga ut 

och effektivisera taxeringsassistentorga

nisalionen behövs ytterligare två taxe

ringsassistcnttjänster ( + 180 995 kr.). 

4. Länsskatterättcn har fått en större 

arbetsbörda än vad prövningsnämnden 

hade. Inrättande av en förste byråsekre
terartjänst är nödvändig (+62 729 kr.). 

5. För biträdespersonal och tillfällig 

personal behövs ytterligare medel ( + 
525 889 kr.). 

6. Härutöver behövs ytterligare medel 
för omkostnader (+326 152 kr.). 

Lokala skattemyndigheterna. 7. Löne

och prisomräkning m. m. 433 000 kr. 

8. Med hänsyn till de nya arbetsupp
gifter, som tillkommit i samband med 
debitering av skattetillägg och försenings
avgifter yrkas ett kvalificerat biträde i 

såväl Ronneby som Karlshamns fögde

rier. På grund av kontinuerlig befolk

ningsökning - till stor del inflyttad ut

ländsk arbetskraft - med anledning av 

den industriella expansionen inom Karls

hamns fögderi yrkas en fögderisekrete

rare i utbyte mot en fögderiassistent 

(+92 000 kr.). 

9. Omkostnaderna beräknas öka (+ 

8 000 kr.). 
Kronofogdemyndigheterna 10. Löne

och prisomräkning m. m. 407 000 kr. 
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11. Med hänsyn till arbetsbelastningen i Karlshamns distrikt yrkas 
ett biträde. De totala lönekostnaderna beräknas dock minska (- 37 000 
kr.). 

12. Omkostnaderna väntas öka(+ 4 000 kr.). 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet 
för länsstyrelsen till 12 471 000 kr., för lokala skattemyndigheterna 
till 3 166 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 2 358 000 kr. 
eller sammanlagt 17 995 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. 
för ytterligare en kontorsskrivare på planeringskansliet, en förste kon
torsskrivare och två kontorsbiträden på lantmäterieriheten samt en läns
veterinär vid länsstyrelsen. 
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Länsstyrelsen i Kristianstads län. 

.., " I I I g I 
!::::.~ 

1888 g 
ooo = 

"'" 0 ~ -5 g 
...., r-o 

NO = 
'; fr + 
·2 Cl 

~ 
+ 

.....,_ 
-:-+ 

1! = :d ILl 

]~ 
" >. 
~ ~ ... = 
~~ 

N 
t:. 
;::: 
"' 

N 

t:. 
.... 
"' 

N 

t:. 
.... 
"' 

- .,,. I{) 

++ + 

...... ...... "' ...... 00 Q\ 

I I 

...., 00 ... 

"' ++ ...L 

r- ...... QC ......... ......... 

0 1· 0000 = 
8 8888 g 
0\ 
00 
00 

+ +++ 
OClOOO 
0Cl000 
OClOOO 
C:OOl)M'-.::f"r-
00 l.O N('f") 
0 -M~ ...., 

... 
+ 

0 0000 = 
8 '8888 g 

0 . 0000 = 
8 I 8888 g 
M \.0-(""')f'-- f'I") 
:;;: vNr-v ~ ... 
-'- -'-+ + + 
OC>OOOO Q 
OC>OOOO Q 
OC>0000 Q 

'° C:> ffj r-"" r--- .-il 
an-~ 00 C"'l -.::t N 
r- M- f'I") 

...., """ 

8 18888 g 
0 0000 = 

t'l 
-,- ·I-+ + 

o I 0000 = 
8 8888 g 
~ ~~~~ ~ 
0\ r-V.....i ....i 

lfl 

+ ' -;- -'-1-+ 

OC>OOOO Q 
OC>OOOO Q 
OC>OOOO Q 

t.t"\1.1')0("f"}('t"'100 \C 
("f') <'I CQ V 00 r'f1 \C 
<'"l Mt--r- N 
N .,,_ ... 

Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisom
dikning m. m. 3 347 000 kr. 

2. För fullföljande av arbetet med 

länsprogram 1970 behövs ett kartrit

ningsbiträde på regionalekonomiska en

heten. Naturvårdsenhcten bör tillföras 

en byrådirektör med fackkompetens in

om luftvårds- och bullerområdena och 

en förste byråinspektör för bl. a. pla

ncringsfrågor. Vidare behöver .enheten 
medel för anställande av ett kartritnings

biträde. Planenheten behöver en arkitekt 

för bl. a. översiktligt utredningsarbete. 

På lantmiiterienheten behövs en biträdan

de överlantmätare och tre kartritnings
biträden med hänsyn till de genom fas

tighetsbildn ingslagen nytillkomna arbets-
· uppgifterna (+507 394 kr.). 

3. Taxeringsenheten bör förstärkas 
med en taxeringsintendent och en förste 

byråsekreterare med hänsyn till den ge

nom omorganisationen ökade arbetsbe

lastningen. Dataenheten bör tillföras en 

byrådirektör och en assistent för bemäst
rande av den genom övertagande av 

databearbetningarna för Blekinge län 
ökade arbetsbelastningen (+269 019 kr.). 

4. På rättsenhcten föreligger bl. a. på 

grund av den genom omorganisationen 
ökade arbetsbelastningen ett behov av en 

länsassessor och en förste byråsekrete
rare (+144 119 kr.). 

5. ökade medel behövs för bl. a. bi
triidespersonal ( +427 700 kr.). 

6. Vidare behövs medel för ökade om

kostnader (+493 768 kr.). 

Lokala skattemyndigheterna. 7. Löne

och prisomräkning m. m. 692 000 kr. 

8. För nya arbetsuppgifter med bl. a. 

skattetillägg och förseningsavgifter yrkar 

länsstyrelsen en fögderisekreterare i ett 
vart av Klippans och Ängelholms fögde

rier och i Hässleholms fögderi en fög-
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derisekretcrnre i utbyte mot en fögderiassistent. På grund av ökande 
arhctsvolym med bl. a. fastighetsredovisning, begärs två kvalificerade 

biträden och ett biträde i Hässleholms och Klippans fögderier, ett kvalifi
cerat biträde och ett biträde i Kristianstads fögderi. ett kvalificerat biträ
de och en landskanslist i Simrishamns fögderi samt ett kvalificerat biträ
de i Ängelholms fögderi. Vidare yrkas en expeditionsvakt i ett vart av 

Klippans, Simrishamns och Ängelholms fögderier (+614 485 kr.). 

9. För tillfällig personal behövs ökade medel (+142 515 kr.). 
10. Omkostnaderna beräknas öka ( + 104 000 kr.). fäirvid har be

räknats 5 000 kr. för fotokopieringsapparat till Kristianstad. 
Kronofogdemyndigheterna. 11. Löne- och prisomräkning m. m. 

618 000 kr. 
12. I Hässleholms distrikt bör en kronofogdesekreterare bytas mot en 

biträdande kronofogde och en kronoassistent mot en förste kronoassi

stent. Vidare yrkas att en i Kristianstads distrikt inrättad tjänst som extra 
förste kronoassistent placeras inom personalplanen samt att en tjänst som 
förste kronoassistent inrättas för stationering i Simrishamn där speciella 
arbetsförhållanden råder. I Ängelholms distrikt där kontorspersonalen är 

alltför hårt belastad yrkas att en tjänst som kronoassistent byts ut mot ett 
kvalificerat biträde samt att en tjänst som kronoassistent förs på över
gångsstat. För kvalificerade arbetsuppgifter yrkas härjämte en kronokom
missarie i utbyte mot en förste kronoassistent samt ett kvalificerat biträde. 

För vikariat på tjänster inom kronofogdekarriären yrkas för länets distrikt 

en kronofogdesekreterare i befordringsgång ( + 192 026 kr.). 
13. Vidare yrkas medel för bl. a. extra personal (+95 974 kr.). 
14. Omkostnaderna beräknas öka (+ 153 000 kr.). Härvid har be

räknats 100 000 kr. för flyttning i Kristianstad samt 10 000 kr. för upp

rustning av maskinparken i Kristianstad. 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet 
för länsstyrelsen till 17 992 000 kr., för lokala skattemyndigheterna 
till 5 019 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 4 350 000 kr. 
eller sammanlagt 27 341 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. 
för ytterligare en kontorsskrivarc på planeringskansliet, en förste byrå
inspektör på naturvårdsenheten (2). en biträdande överlantmätare (2), en 

kontorsskrivarc och två kontorsbiträden på lantmäterienheten. en Htns
veterinär samt en förste byråinspektör och ett kontorsbiträde på mer

värdeskatteenhetcn vid länsstyrelsen. Jag har även beräknat 5 000 kr. i 

engångsutgift för inköp av fotokopieringsapparat till lokala skattemyn
digheten i Kristianstad (] 0) samt 100 000 kr. i engångsutgift för flyttning 
av kronofogdemyndigheten i Kristianstad (14). 
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Länsstyrelsen Malmöhus lä111. 
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Länsstyrelsen. l. Löne- och prisom
räkning m. m. 6 487 000 kr. 

2. För utredningar om bl. a. befolk
ning och näringsliv behöver regionaleko
nomiska enheten tillföras en amanuens
tjänst. En byrådirektör och en förste by
råinspektör behövs på naturvårdsenhe
ten för handläggning av ärenden inom 
den allmänna naturvården. På planenhe
ten begärs en byrå<lirektör och en byrå
ingenjör eller amanuens för arbetet med 
översiktlig planering och utredning, och 
för de genom omorganisationen tillkom
na nya föredragnings- och beslutsfunktio
nerna behövs eri förste byråsekreterare. 

· Lantmäterienheten begär uppräkning av 
medel för bl. a. en biträdande överlant
mätare och en byrådirektör. För en ut
ökad kontroll av skyddsrum, inspektion 
av ·verkskydd m. m. behöver försvarseil

heten en förste byråingenjör och en by
råassistent (+756 227 kr.). 

3. Nytillkomna arbetsuppgifter såsom 
bl. a. skattetilläggen föranleder länssty
relsen att begära ytterligare en taxerings
intendent. Som ett led i taxeringsassis
tentorganisationens utbyggnad behövs yt
terligare tre ta.xeringsassistenter. På mer
värdcskatteenheten behövs förstärkning 
med en förste byråsekreterare (+310 045 
kr.). 

4. Allmänna enheten behöver tillföras 
en byråassistent för handläggning av de 

alltmer ökande ärendena på överexeku
torsdetaljen. För att avlasta kanslichefen 

på rättsenheten vissa göromål behövs en 
byrådirektör (+137 510 kr.). 

5. Vidare behövs uppräkning av me
del för främst biträden och tillfällig per
sonal (+2 207 751 kr.). 

6. Härutöver behövs ytterligare medel 
för omkostnader bl. a. för inköp av viss 

specialutrustning och projektering av nytt 
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landstatshus ( + 1 221 467 kr.). 

Lokala skattemyndigheterna. 7. Lönc- och prisomräkning m. m. 
2 450 000 kr. 

8. För bl. a. handläggning av ärenden angående skattetillägg och förse
ningsavgifter och arbetsgivarkontroll samt för arbetsledning yrkar läns
styrelsen en fögderisekreterare i Eslövs, Landskrona och Trelleborgs 
fögderier. en fögderisekreterare och ett kvalificerat biträde i Helsing
borgs och Ystads fögderier samt tre fögderisekreterare, två landskanslis
tcr och en expeditionsvakt i Malmö fögderi. I Helsingborg begärs vidare 

en fögderisekreterare och ett kvalificerat biträde som förstärkning på 
jämkningsavdelningen. För arbetsledning behövs två kvalificerade bi
träden i Lund ( +460 200 kr.). 

9. Medel yrkas för lönc- och övertidstillägg (+24 800 kr.). 

10. Omkostnaderna beräknas öka (+ 100 000 kr.). Av ökningen av
ser 18 000 kr. upprustning av inventarier i Helsingborg, 10 000 kr. 
byte av snabbtelcfonanläggning i Lund och 55 000 kr. flyttning i 
Ystad. 

Kronofogdemyndigheterna. 11. Löne- och prisomräkning m. m. 
1 948 000 kr. 

12. Vid kronofogdemyndigheten i Lund behövs en kronokommissa
rie på grund av folkökningen. För att effektiv indrivningsverksamhet 
skall kunna bedrivas i Malmö distrikt behövs fyra kronoassistenter samt 
för kvalificerade arbetsuppgifter avseende bl. a. lönegar:mtiiirenden en 

kronokommissarie i utbyte mot en förste kronoassistent. Medel yrkas 
även för anställande av juris kandidater vid kronofogdemyndigheten i 
Helsingborg enligt 30 § tingsrättsinstruktionen (+ 265 504 kr.). 

13. Vidare yrkas medel för tillfällig personal och vikariats- och över
tidstillägg (+159 496 kr.). 

14. Omkostnaderna bcdknas öka (+ 252 000 kr.). Härvid har yrkats 
110 000 kr. för flyttning i Ystad och Trelleborg, 80 000 kr. för snabbte
lcfon och optisk personsökaranläggning i Malmö, I 0 000 kr. för byte 
av snabbtelefonanläggning i Lund och 5 000 kr. för fotokopieringsappa
rat i Ystad. 

Departementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet 
för länsstyrelsen till 36 658 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 

16 634 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 12 439 000 kr. 

eller sammanlagt 65 711 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. 
för ytterligare en byrådirektör på naturvårdsenhcten, en biträdande 
överlantmätare (2), en assistent och en kansliskrivare på lantmäterienhe
ten, en länsveterinär, en förste byråsekreterare på taxeringsenheten, en 

byråassistent, en landskanslist och en kansliskrivare på mervärdeskatteen· 

heten, en länsassessor på förvaltningsavdelningen samt en byråassistent på 
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administrativa enheten vid läm.styrelsen. Jag har vidare beräknat 265 000 
kr. i engångsutgift för vissa f'yttningskostnader vid länsstyrelsen m. m. 
(6). Jag har även beräknat 55 000 kr. i engångsutgifter för flyttning av 

lokala skattemyndigheten i Ystad (10) samt '.!05 000 kr. i engångsutgifter 
för flyttning av vissa kronofogdemyndigheter m. m. (14) 
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Länsstyrelsen i Hallands län. 
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Länsstyrelsen. l. Löne- och prisom

räkning m. m. 3 402 000 kr. 
2. Juridiska enheten har för få jurist

tjänster och behöver ytterligare en läns

assessor. Det ökande utredningsarbetet 
medför behov av en byrådirektör till re

gionalekonomiska enheten. Naturvårds

enheten bör förstärkas med en förste by

råinspektör och en ingenjör för bl. a. 
inventerings- och tillsynsuppgifter samt 

ett kvalificerat biträde med kartritnings

kompetcns. För att nedbringa handlägg

ningstiden på planenheten begärs en förs
te byråingenjör. Lantmäterienheten bör 
tiJlföras bl. a. en biträdande överlantmä

tare ( + 369 603 kr.). 

3. Taxeringsenhetens personal begärs 

utökad med en taxeringsintendent. För 

utökad revisionsvcrksamhet med inrikt· 
ning på i huvudsak offensiv granskning 

bör revisionsenhetens personal förstär

kas med två byrådirektörer och en lands· 
kanslist. På grund av arbetsmaterialets 

omfattning föreligger behov även av en 
förste taxeringsassistcnt. För nya arbets

uppgifter i samband med mervärdeskat

ten behövs en förste byråsekreterare och 
en assistent. En landskanslist och ett kva
lificerat biträde behöver tillföras upp
bördssektionen (+509 520 kr.). 

4. För behandling av bl. a. det ökade 
antalet överexekutorsärenden begärs en 
länsassessor till allmänna enheten. För 
att bemästra de kvalificerade göromål 

som tillförts länsskatterätten behöver 

rättsenheten ytterligare en länsassessor 

(+139 514 kr.). 

5. Adminisirativa enheten bör tillfö

ras ett kvalificerat biträde för arbete med 

ekonomi och löner (+39 075 kr.). 

6. Vidare begärs ytterligare medel för 

biträdespersonal m. m. (+458 125 kr.). 
7. Härutöver behövs uppräkning av 
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medelstilldclningcn för omkostnader bl. a. pft grund av omorganisa
tionen (+452 163 kr.). 

Lokala skattemyndighetern~. 8. Löne- och prisomräkning m. m. 

706 000 kr. 

9. Genom skattebrottslagstiftningen har lokal skattemyndighet tillförts 

nya krävande arbetsuppgifter. På grund härav och för att de lokala 

skattemyndigheterna i erforderlig utsträckning skall kunna lämna all

mänheten råd och anvisningar yrkas i Falkenbergs och Varbergs fögde

rier en fögderisekreterare, ett kvalificerat biträde och ett biträde, i Halm

stads fögderi ett kvalificerat bitr~ide och ett biträde samt i Kungsbacka 

fögderi en fögderisekreterare och två kvalificerade bitrliden ( + 443 000 

kr.). 

10. Omkostnaderna beräknas öka (+ 160 000 kr.). 

Kronofogdemyndigheterna. 11. Löne- och prisomräkning m. m. 

450 000 kr. 

12. Med hänsyn till det ständigt ökande antalet utmätningar och 

konkurser yrkas i Halmstads distrikt en kronokommissarie samt för 

vissa arbetsuppgifter vid U-grL.ppen ett kvalificerat biträde. Vid krono

fogdemyndigheten i Varberg behövs en kronokommissarie som skall 

förestå U-gruppen och leda arbetet inom central- och fältavdelningarna. 

För att trygga rekryteringen av kronoassistenter yrkas en kronoassistent 

i befordringsgång ( + 176 000 kr.). 

13. Omkostnaderna väntas öka(+ 66 000 kr.). 

Departementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet 

för länsstyrelsen till 15 585 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 

4 076 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 2 706 000 kr. 

eller sammanlagt 22 367 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. 

för ytterligare en kontorsskrivare på planeringskansliet, en förste byrå

inspektör på naturvårdsenheten (2), en kontorsskrivare och ett kontors

biträde på lantmäterienheten, en länsveterin~ir, en byråassistent på mer

värdeskatteenheten samt en kontorsskrivare på administrativa enheten (5) 

vid länsstyrelsen. 
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länsstyrelsen. 1. Löne- och prisom
räkning m. m. 6 492 000 kr. 

2. Ett kartritningsbiträde begärs till 
regionalekonomiska enheten. En förste 
byråinspektörstjänst föreslås inrättad på 
naturvårdsenheten för handläggning av 
ärenden inom den allmänna naturvår
den. För den administrativa handlägg
ningen av naturvårdsärenden begärs en 
byråsekreterare. Vidare behövs på sam
ma enhet en laboratorieassistent och ett 
kartritningsbitrlide. ökande arbetsupp
gifter, bl. a. beroende på länets utvidg
ning, medför behov av två biträdande 
iänsarkitektcr, en byråsekreterare och ett 
kvalificerat biträde på planenheten. Lant
mäterienheten begär uppräkning av me
del för bl. a. en byråingenjör och tre 
kvalificerade bitriiden (+687 000 kr.). 

3. Som sekreterare åt länsrådet på 
skatteavdelningen begärs ett kvalificerat 

biträde. Taxcringsenhett:n behöver med 
hänsyn till den ökade arbetsvolymen yt
terligare en taxcringsintendent och ett 

kvalificerat biträde samt för kontakt med 
och service åt taxeringsnämnderna en 
förste byråsekreterare. För att genom 
sklirpl kontroll söka komma till r[itta 
med skattduskct begärs en avdelnings
direktör till revisionsenheten. Taxerings
assistentorganisationcn bör tillföras en 
förste taxeringsassistcnt och ett kvalifice
rat biträde. För att klara arbetet med 
bl. a. restitutioner behövs tre byråsekre
terare och ett kvalificerat biträde på mer
värdeskatteenheten. Den ökande ärende
mängden medför krav på ytterligare ett 
kvalificerat biträde på uppbördscnheten. 
Dataenheten bör tillföras ett kvalifice
rat biträde som ersättare för stansföre

ståndarin nan ( + 721 000 kr.). 
4. ~edel bör reserveras för en even

tuell ökning med en avdelning på för-
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valtningsrättskipningsområdet. Allmänna enheten bör tillföras en Jäns
assessor för överexekutorsärendena (+382 000 kr.). 

5. Med hänsyn till att läns:;tyrelsens lokaler är inrymda i flera olika 
fastigheter begärs ytterligare två expeditionsförmän ( + 80 000 kr.). 

6. För biträdespersonal behövs ökade medel (+464 000 kr.). 
7. Härutöver behövs uppräkning av medel för omkostnader bl. a. på 

grund av utökning av länsstyrelsens växel ( + 449 000 kr.). 
Lokala skattemyndigheterna 8. Löne- och prisomräkning m. m. 

3 896 000 kr. 
9. Med hänsyn till ökningen av allmänna ärenden behövs personal

förstärkning i länets samtliga fögderier. Bestämmelserna om skattetill
lägg och förseningsavgifter förväntas medföra väsentligt merarbete. Så
lunda yrkas i Göteborg en förste fögderisekreterare, en landskanslist, 
två fögderisekreterare, en fögderiassistent, tre assistenter och en expedi
tionsvakt, i Kungälv en fögderisekreterare, ett kvalificerat biträde och 
ett biträde, i Munkedal en fö.~derisekreterare och ett kvalificerat biträ
de, i Mölndal en fögderisekr~:terare, två kvalificerade biträden och ett 
biträde (telefonist), i Strömstad en fögderisekreterare och i Uddevalla 

två kvalificerade biträden ( + 1 069 000 kr.) . 
. 10. Omkostnaderna beräknas öka (+98 000 kr.). Av ökningen av

ser 25 000 kr. ny telefonväxel i Mölndal. 
Kronofogdemyndighetema. 11. Löne- och prisomräkning m. m. 

2 235 000 kr. 
12. I Göteborgs distrikt yrkas för handläggning av lönegarantiärenden 

samt förstärkning av myndighetens resurser vid indrivning hos företag 
en kronofogde och en kronokommissarie samt för kontorsarbetsuppgifter 
ett kvalificerat biträde. För bildande av ett nytt kommissariedistrikt yr
kas en kronokommissarie, två förste kronoassistenter och en kronoas
sistent. För avlastning av byrådirektören vid kansliet yrkas en byråas
sistent. Till förstärkning av indrivningsverksamheten fordras två kro
noassistenter. För ökat antal mål om införsel för underhållsbidrag ford
ras en ny tjänst som förste kronoassistent. Vidare yrkas en expeditions

vakt (+567 000 kr.). 
13. Omkostnaderna beräknas öka (+ 314 000 kr.). Härvid har be

räknats 6 000 kr. för inköp av overheadprojektor. 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet 

för länsstyrelsen till 41 624 OCO kr., för lokala skattemyndigheterna till 

21 898 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 13 772 000 kr. eller 
sammanlagt 77 294 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för yt
terligare en förste byråinspektör på naturvårdsenheten (2), en assistent, 

en kontorsskrivarc och ett kontorsbiträde på lantmäterienheten, en Jänsve
terinär, en byrådirektör på revisionsenheten, en förste byråinspektör, en 
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landskanslist och ett kontorsbiträde på mervärdeskatteenheten samt en 
förste länsnotarie på förvaltningsavdelningen vid länsstyrelsen. Jag har 
vidare beräknat medel för ytterligare en fögderiassistent i Strömstads 
fögderi. Jag har även beräknat 25 000 kr. i engångsutgift för ny telefon
växel vid lokala skattemyndigheten i Mölndal (10) samt 6 000 kr. för in
köp av en overheadprojektor m. m. för undervisningsändamål till krono
fogdemyndigheten i Göteborg (13). 



Prop. 1972: 1 Bilaga 14 Civildepartementet 64 

Länsstyrelsen i Älvsborgs län. 

" E 
~ 
'fil. 
:; 
c e ... 
-g, 
~ 
0 c 
0 

~ 

N 

t: 
.... 
"" 

I I I 

I I 

I I 

I oo ao 
+ + 

MM~ 

+i-+ 

==~ ~ 
++ + 

0
8 1888 

000 

+-H 

81888 
0 000 

+ -1-++ 
00000 
00000 
00000 
....,.0--1N
--1-t-....-1C-
00 ..... ("f") _.. 

M 

0 
0 
0 

~ 
+ 

g 
0 

Sl 
0 ... 
+ 

000000 0 
000000 0 
000000 0 
O\r-lOO\--iO""" 
0 -4~\0"':f° ~ ... 
-:- + i-- + -i- + 
000000 0 
000000 0 
000000 0 

~ !'l;:;:; ~;::: ~ ~ 
'V C"") -. Q\. 

+++++ 
00000 
00000 
00000 
C"'lOOC-\0--1 °' C-00""'"4 
00 MN 
-.i-

... 
+ 

000000 0 
000000 0 
000000 0 
\0!'100-..NM ~ °' 00 \C V) r- °' 
N \C..... """" 
M .., 

+-1-+++ 
000000 0 
000000 0 
000000 0 
0 '<!" N 0- r10 l'-
g °'~~i- ~ 
v 111 
-'-++-I-+ + 
000000 0 
000000 0 
000000 0 
("f")--10\V')V')("f") ~ 
r-MO'\O\N\O N 
00 \1')00,_ ll) 

'° ~ ... 

Lii11sstyrel.1·en. 1. Löne- och prisom

räkning m. m. 3 106 000 kr. 

2. Länsstyrelsen begär uppräkning av 
medel för avlöning av en byrådirektör 

på regionalekonomiska enheten, en förs

te byråinspektör, en förste byråingenjör 

och en byråingenjör på naturvårdsenhe

ten. Vidare begärs höjning av anslaget 

för lantmäterienheten ( +649 392 kr.). 
3. För en fortsatt utbyggnad av taxe

ringsassistentorganisationen begärs sex 

taxeringsassistenter. För att möjliggöra 

bl. a. kontroll genom skatterevisioner be

höver mervärdeskatteenheten tre förste 

byråinspektörer. På uppbördscnheten bör 

en tjänst som länsnotarie i befordrings

gång bytas ut mot en tjänst som förste 

byråsekreterare ( +522 186 kr.). 
4. För handläggning av det ökande 

antalet utsökningstirenden behöver all

männa enheten en länsassessor. Då till

delningen av kvalificerad personal för 

handfäggning av mål i länsskatterätt och 

länsrätt är otillräcklig bör ytterligare en 

länsassessor tillföras rättsenheten. ( + 
154 148 kr.). 

5. Vidare begärs uppräkning av me
del för ersättning för uppdrag m. m. 

( + 124 445 kr.). 

6. Omkostnaderna beräknas öka bl. a. 
på grund av behov av ny bil och vissa 
kostnader för telefon ( + 1 100 829 kr.). 

Lokala skattemyndigheterna. 7. Löne
och prisomräkning m. m. 1 036 500 kr. 

8. Med hänsyn bl. a. till att lokal skat

temyndighet ålagts väsentligt utökade ar

betsuppgifter yrkas att Ale-Vättle, Alings

ås, Borås, Kinna, Trollhättans, Ulrice

hamns, Vänersborgs och Åmåls fögde

rier tillförs vardera en fögderiassistent 

(+392 952 kr.). 

9. För tillfällig personal begiirs ytter

ligare medel (+109 048 kr.). 
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10. Omkostnaderna beräknas öka (+429 500 kr.). Härvid har kost
nader för flyttning i Amål beräknats till 40 000 kr. 

Kronofogdemyndigheterna. 1 l. Löne- och prisomräkning m. m. 
811500kr. 

12. Med hänsyn till ökande mängd kvalificerade ärenden samt gäl
lande delegationsföreskrifter yrkas att en tjänst som kronofogdesekre
terare i Trollhättans distrikt byts ut mot en biträdande kronofogde 

<+ 60 500 kr.). 
13. Omkostnaderna beräknas öka(+ 187 000 kr.). 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet 

för länsstyrelsen till 23 722 000 kr., för lokala skattemyndigheterna 
till 7 005 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 5 399 000 kr. 
eller sammanlagt 36 126 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för 
ytterligare en förste byråingenjör på naturvårdsenheten (2), en kansli
skrivare på lantmäterienheten, en länsveterinär, en byråassistent och ett 

kontorsbiträde på mervärdeskatteenheten samt en länsnotarie på förvalt
ningsavdelningen vid länsstyrelsen. Jag har vidare beräknat 73 000 kr. i 
engångsutgifter för byte av länsstyrelsens tjänstebil m. m. (6). Jag har 
vidare beräknat ytterligare medel för tillfällig personal vid lokala skatte

myndigheterna med 75 000 kr. samt 40 000 kr. i engångsutgifter för 
flyttning av lokala skattemyndigheten i Amål (10). 

3 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bil. 14 
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Länsstyrelsen i Skaraborgs län. 
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Länsstyrelsen. I. Löne- och prisomräk
ning m. m. 2 645 000 kr. 

"' Den långsiktiga planeringsverksam
heten medför behov av en byrådirektör 
på plancringskansliet. För arbetet med 
.planeringsuppgifter behöver regionaleko

nomiska enheten en länsaktuarie. Vida
re begärs en tjänst som byråsekreterare 

för bl. a. sammanstiillnings- och publi
ceringsverksamhet. För arbetet med en 

allsidig naturvårdsinventering mom fä

net behövs en byrådircktör och för ar
betsuppgifter inom bl. a. landskapsvår
den en förste byråinspektör. Lantmäteri
enheten begär bl. a. en biträdande över
lantmätare och tre kvalificerade biträ
den (+542 321 kr.). 

3. För en utbyggnad av taxeringsas
sistentorganisationen bör länsstyrelsen få 
ytterligare en förste taxeringsassistent 
och på uppbördsenheten bör personalen 
utökas med en byråsekreterare ( + 
118 394 kr.) . 

4. Rättsenheten begär en landskanslist 
med hänsyn till att enheten i förhållan
de till arbetsuppgifterna är underbeman
nad (+40 920 kr.) . 

5. Vidare begärs uppräkning av me
del för främst biträdespersonal och ge
mensam personal (+501 834 kr.). 

7. Härutöver begärs ytterligare medel 
för ökande omkostnader ( + 757 531 kr.). 

Lokala skattemyndigheterna. 8. Löne
och prisomräkning m. m. 601 000 kr. 

9. Länsstyrelsen yrkar att samtliga lä

nets fögderier tillföres ytterligare per
sonal på grund av den successivt ökande 
arbetsmängden. Sålunda behövs ett kva
lificerat biträde i Falköpings, Skara och 
Tidaholms fögderier, ett kvalificerat bi
träde och ett biträde i Lidköpings och 
Mariestads fögderier samt ett kvalifice
rat biträde och en fögderiassistent i Sköv-
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de fögderi (+332 000 kr.). 
10. Omkostnaderna beräknas öka(+ 13 000 kr.). 
Kronofogdemyndigheterna. 11. Löne- och prisomräkning m. m. 

491 000 kr. 
12. För Skövde distrikt yrkas enligt tillämpat arbetspoängsystem en 

biträdande kronofogde i utbyte mot en kronofogdesekreterare. I ett vart 
av Lidköpings, Mariestads och Skövde distrikt behövs vidare ett bi

träde(+ 102 062 kr.). 
13. För tillfällig personal behövs ytterligare medel(+ 26 438 kr.). 
14. Omkostnaderna beräknas öka(+ 94 500 kr.). 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet 
för länsstyrelsen till 16 729 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 
4 445 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 3 816 000 kr. eller 
sammanlagt 24 990 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för 
ytterligare en kontorsskrivare på planeringskansliet, en förste byrå
inspektör på naturvårdsenheten (2), en förste kontorsskrivare och två 
kontorsbiträden på lantmäterienheten, en länsveterinär, en byråassistent 

på uppbördsenheten (3) samt en byråassistent på mervärdeskatteenhe
ten vid länsstyrelsen. Jag har även beräknat medel för en kansliskrivare 

i Lidköpings fögderi. 
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Länsstyrelsen i Värmlands län. 
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Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisom
räkning m. m. 3 319 000 kr. 

.., Lantmäterienheten begär personal

förstiirkning med bl. a. en biträdande 

överlantmätare, en ingenjör, två kartrit

ningsbiträden och ett kvalificerat biträ
de (-1-239 000 kr.) . 

3. Vidare yrkar länsstyrelsen uppräk
ning av medel för avlöning av tillfällig 

och övertalig personal som redan nu 

finns anställd samt ytterligare medel 

för ersättning för uppdrag m. m. ( + 
I 209 705 kr.). 

4. Härutöver behövs uppräkning av 

medlen till omkostnader (-1-505 295 kr.). 

Lokala skattemyndigheterna. 5. Löne

och prisomräkning m. m. 770 000 kr. 

6. Under senare år tillkomna arbets

uppgifter samt väntade nya arbetsuppgif
ter inom taxeringsområdet motiverar viss 

personalförstärkning. Med anledning 

härav yrkar länsstyrelsen ett biträde i 

ett vart av Arvika, Filipstads och Hag

fors fögderier (-1-95 760 kr.). 
7. Vidare begärs medel för tillfällig 

personal samt för arvoden till ledamö
ter i företagsnämnden (-1-34 240 kr.). 

8. Omkostnaderna beräknas öka (+ 

45 000 kr.). Härvid har 25 000 kr. be
räknats för inköp av snabbtelefonanlligg
ning till lokala skattemyndigheten i Karl
stad. 

Kronofogdemyndigheterna. 9. Löne

och prisomräkning m. m. 729 500 kr . 

10. Arbetsuppgifterna visar ständig 

ökning. De nya kvalificerade arbetsupp

gifterna i anledning av lönegarantila

gcr och ackordslagen ställer stora krav 

på att kvalificerad personal finns att till

gå. Med hänsyn härtill yrkas i Arvika 

distrikt en kronofogdesekreterare och ett 

kontorsbiträde samt i Kristinehamns och 

Karbtads distrikt en kronoassistent i be-
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forJringsgång och ett kontorsbitriide (+220 819 kr.). 
11. Medel yrkas vidare för arvoden till förctagsnfönndcns ledamöter 

m. m. (+ 2 681 kr.). 
12. Omkostnaderna beräknas öka(+ 56 000 kr.). 

Departementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag mcdelsbehovet 

för länsstyrelsen till 19 839 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 
5 629 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 4 511 000 kr. eller 

sammanlagt 29 979 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för 
ytterligare en kontorsskrivare på planeringskansliet, en förste byrå
ingenjör på naturvårdsenheten, en kansliskrivare och ett kontorsbiträde på 
lantmäterienheten, samt en länsveterinär vid länsstyrelsen. Jag har vidare 
beräknat medel för ytterligare en fögderiassistent i Filipstads fögderi. 

3'' Riksdagen 1972. I sam/. Nr J. Bil. 14 
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Länsstyrelsen i Örebro län. 
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Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisom
räkning m. m. 3 795 000 kr. 

2. På grund av arbetsbelastningen på 
plancringskansliet behövs förstärkning 

med två byråassistenter. För arbete med 
bl. a. länsplanering bör regionalekono
miska enheten tillföras en förste byrå
sekreterare. För uppgifter inom vatten
och luftvård behövs en byrådircktör och 
för inventering och planering inom den 

allmänna naturvården en byråinspektör. 
Lantmäterienheten behöver bl. a. en bi
trädande överlantmätare och ett kvalifi
cerat biträde. För bl. a. visst planerings
arbete behövs en byråassistent på för
svarsenheten. Vidare yrkas en förste by
råingenjör för kontroll av bl. a. skydds
rum (+547 907 kr.). 

3. För fortsatt utbyggnad av taxe
ringsassistentorganisationen begärs tre 
taxeringsassistenter. De nya reglerna om 
skattetillägg m. m. medför behov av yt
terligare ett kvalificerat biträde på mer
värdeskatteenheten (+201 432 kr.). 

4. Länspolischefens expedition behö
ver tillföras en byråassistent (+52 119 
kr.) . 

5. Vidare begärs uppräkning av me
del för främst biträdespersonal ( + 
966 542 kr.). 

6. Härutöver behövs ytterligare medel 
för omkostnader bl. a. vissa flyttnings
kostnader (+995 000 kr.). 

Lokala skattemyndigheterna. 7. Löne
och prisomräkning m. m. 872 000 kr. 

8. Hallsbergs, Karlskoga, Lindesbergs 
och Örebro fögderier behöver bl. a. på 
grund av ökningen av kvalificerade ar
betsuppgifter vardera en fögderisekrete

rare och en assistent. Dessutom begärs 
två kvalificerade biträden till vart och 

ett av Hallsbergs, Karlskoga och Lindes
bergs fögderier (+619 722 kr.). 
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9. För tillfällig personal yrkas ytterligare medel(+ 201 278 kr.). 
10. Omkostnaderna beräknas öka(+ 155 000 kr.). 
Kronofogdemyndigheterna. 11. Lönc- och prisomräkning m. m. 

622 000 kr. 
12. För rationellare handläggning av vissa ärenden yrkas ett biträde 

i Hallsbergs distrikt. Även i Karlskoga distrikt behövs ett biträde. Ar
betsvolymen i Örebro distrikt ökar starkt och nytillkomna arbetsuppgif
ter kräver kvalificerad personal. För distriktet begärs en kronoassistent, 
en kronoassistent i befordringsgång och tre biträden (+ 236 369 kr.). 

13. Vidare behövs medel för tillfällig personalm. m. (+ 23 631 kr.). 
14. Omkostnaderna beräknas öka(+ 38 000 kr.). 

Departementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet 
för länsstyrelsen till 18 694 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 
5 134 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 3 976 000 kr. eller 
sammanlagt 27 804 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för 
ytterligare en kontorsskrivare på planeringskansliet, en kontorsskrivare 
på lantmäterienheten, en länsveterinär, en byråassistent och ett kontors
biträde på mervärdeskatteenheten samt en Jänsassessor på förvaltnings
avdelningen vid länsstyrelsen. Jag har vidare beräknat 413 000 kr. i en
gångsutgifter för vissa flyttningskostnader vid länsstyrelsen m. m. (6). 
Jag har även räknat med att en ordinarie tjänst som förste kronoassistent 
i A 18 vid kronofogdemyndigheten i Lindesberg dras in.· 
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Länsstyrelsen i Västmanlands län. 
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Liinsstyrelsen. l. Löne- och prisomr~ik
ning m. m. 3 044 000 kr. 

'.?.. En tjänst som förste byråinspektör 

bör inrättas för arbetsuppgifter inom den 

allmlinna naturvården. Lantmäterienhe

ten behöver förstärkas med bl. a. en bi

trädande överlantmätare, en ingenjör och 
ett kvalificerat biträde (+201 190 kr.). 

3. Den ökade arbetsmängden på taxe
ringsenhelen gör att enheten behöver yt

terligare en taxeringsintendent. Taxe

ringsassistentorganisationen bör utökas 

med en taxcringsassistent. Då maskin

beläggningen på dataenheten ökat bör 
en assistent tillföras enheten i utbyte mot 

ett kvalificerat biträde ( + 135 411 kr.). 

4. Vidare yrkas ytterligare medel för 

biträden och tillfällig personal m. m. 
( -t-482 399 kr.). 

5. Omkostnaderna beräknas öka (+ 

225 000 kr.). 

Lokala skattemyndigheterna. 6. Löne

och prisomräkning m. m. 668 000 kr. 
7. För kontroll av arbetsgivares skat

teredovisning yrkas ånyo i Vtisterås fög
deri en fögderisekreterare och medel för 
tillfällig personal. Köpings fögderi behö
ver en expeditionsvakt (+91 000 kr.). 

8. Omkostnaderna viintas öka (+ 

62 000 kr.). Av ökningen avser 3 000 
kr. beräknad kostnad för upprustning av 

maskinparken i Västerås fögderi. 
Kronofogdemyndigheterna. 9. Löne

oeh prisomräkning m. m. 638 000 kr. 

10. För tillfällig personal m. m. be

hövs ytterligare medel (+53 000 kr.). 

11. Omkostnaderna väntas öka ( + 
1 000 kr.). 

Departementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen 

beräknar jag medelsbehovet för länssty

relsen till 16 925 000 kr. för lokala skat-
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temyndigheterna till 4 556 000 kr. och för kronofogdemydigheterna till 
3 540 000 kr. eller sammanlagt 25 021 000 kr. Jag har därvid beräknat 
medel bl. a. för ytterligare en kontorsskrivare på planeringskansliet, en 
förste byråinspektör på naturvårdsenhcten (2), en kontorsskrivare pt1 

lantmäterienheten, en länsveterinär samt en taxeringsintendenl på taxe
ringsenheten vid länsstyrelsen. Jag har även beräknat 3 000 kr. för viss 

maskinanskaffning vid lokala skattemyndigheten i Västerås (8). 
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Länsstyrelsen i Kopparbergs fän. 
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Länsstyrelsen. l. Löne- och prisom
räkning m. m. 4 121 000 kr. 

2. De alltmer kvalificerade arbets
uppgifterna på planenheten medför be

hov av en förste byråingenjör. På lant

mäterienheten behövs två kvalificerade 
biträden (+153 881 kr.) . 

3. På länspolischefens expedition be

hövs, med hänsyn till arbetsbelastning
en, en byråassistent (+54 119 kr.). 

4. Vidare yrkas medel för tillfällig per
sonalm. m. (+161 000 kr.). 

5. Härutöver behöver medlen räknas 
upp för omkostnader bl. a. på grund av 

behov av snabbtelefonanläggning (+ 

679 000 kr.). 

Lokala skattemyndigheterna. 6. Löne

och prisomräkning m. m. 1 306 000 kr. 

7. Med hänsyn till den fortlöpande 

ökningen av arbetsvolymen behövs i 
Avesta och Ludvika fögderier en fög
deriassistent, samt i Borlänge, Falu och 

Mora fögderier ett kvalificerat biträde. 
Dessutom yrkas en expeditionsvakt 
Mora fögderi (+247 000 kr.). 

8. Omkostnaderna väntas öka (+ 

48 000 kr.). Härvid har beräknats 8 000 

kr. för upprustning av maskinparken i 
Avesta och Ludvika samt 4 000 kr. för 
inköp av persienner och kortskåp i Aves
ta. 

Kronofogdemyndigheterna. 9. Löne

och prisomräkning m. m. 1027000 kr. 

10. Till följd av ökad arbetsbelast

ning yrkas att en tjänst som kronofog
desekreterare i Falu distrikt byts ut mot 

en tjänst som biträdande kronofogde 
( + 7 202 kr.). 

11. Behovet av medel för anställan
de av tillfällig personal väntas minska 

(-8 202 kr.). 

12. Totala behovet av medel för om· 

kostnader väntas minska (-21 000 kr.). 
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Kostnader för flyttning av kronofogdemyndigheten i Mora har dock be
rliknats till 60 000 kr. 

De partemen tsclze fen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet 

för länsstyrelsen till 19 544 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 
5 656 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 4 473 000 kr. eller 
sammanlagt 29 673 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för 
ytterligare en kontorsskrivare på planeringskansliet, en förste byrå
inspektör på naturvårdsenheten, en assistent och ett kontorsbiträde på 
lantmäterienheten, en länsveterinär samt en byrådirektör på civilbefäl

havarens kansli vid länsstyrelsen. Jag har vidare beräknat 12 000 kr. i en
gångsutgifter för viss komplettering av inventarier vid lokala skattemyn
digheterna i Avesta och Ludvika (8) samt 60 000 kr. i engångsutgifter för 
flyttning av kronofogdemyndigheten i Mora (12). 



Prop. 1972: 1 Bilaga 14 Civildepartementet 76 

Länsstyrelsen i Gävleborgs lä111. 
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Liinsstyrclscn. I. Lönc- och prisom
räkning m. m. 2 804 000 kr. 

2. För arbetsuppgifter inom den all
männa naturv[mlen behövs en byrådirek
tör m:h för olika tillsynsuppgifter en 
förste byråingenjör, en förste byråinspek
tör och ett kvalificerat biträde. För ar
betet med regionalpolitiskt planeringsar
bete behövs en amanuens. Vidare be
hövs på regionalekonomiska enheten en 
byråassi~tcnt för utrednings- och bered
ningsuppgifter. Planenheten begär en 
handfäggare. Försvarsenhetcn bör ock
så tillföras en handläggare. Lantmäteri
enheten begär ytterligare medel för bl. a. 
ett kvalificerat bitriide (+504 137 kr.). 

3. Taxeringsassistentgruppen i Gävle 
bör utökas med en förste taxeringsas
sistent. För nytillkomna ärendegrupper 
på taxcringsenhetcn behövs en byrådi
rektör ( + 138 688 kr.). 

4. Vidare behövs medel för biträden 
m. 111. (+154 175 kr.). 

5. Omkostnaderna väntas öka (+ 
I 167 000 kr.). 

Lokala slrnttemyndighl'lerna. 6. Lönc
och prisomräkning m. m. 578 000 kr. 

7. För kvalificerade arbetsuppgifter 
angående debitering av skattetillägg och 
förseningsavgifter, för effektivare ar
betsgivarkontroll samt göromål med fas
tighetstaxering m. m. yrkas i Bollnäs fög
deri en förste fögderisekreterare och två 
kvalificerade biträden, i Hudiksvalls fög
deri en förste fögderisekreterare, två kva
lificerade biträden och fem biträden 
samt i Sandvikens fögderi en fögderi
sekreterare, ett kvalificerat bitr1ide och 

åtta biträden. I Gävle fögderi behövs 
förstiirkning med två kvalificerade biträ

den. För intensifierad kontroll inom 
ATP-området begärs en lar.dskanslist 
Söderhamns fögderi(+ 1 08 l 128 kr.). 
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8. Gemensamt för fänets fögderier behövs medel för ti!Uällig personal 
(+ 19 872 kr.). 

9. Omkostnaderna väntas öka (+ 287 000 kr.). Härvid har beräknats 
110 000 kr. för flyttning i Söderhamn. 

Kronofogdemyndigheterna. 10. Löne- och prisomrlikning m. m. 

701 000 kr. 
11. I Hudiksvalls distrikt behövs ett kvalificerat biträde för att avlasta 

tjänstemän i kronofogdekarriären vissa arbetsuppgifter. Vidare yrkas 

ett biträde i Sandvikens distrikt(+ 63 000 kr.). 
12. Omkostnaderna v~intas öka ( + 31 000 kr.). 

Departementsclzefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbchovet 
för länsstyrelsen till 19 839 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 

5 927 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 5 118 000 kr. eller 
sammanlagt 30 884 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för 
ytterligare en kontorsskrivare på planeringskansliet, en förste byrå
ingenjör och en förste byråinspektör på naturvårdsenheten (2), en kon

torsskrivare på lantmäterienheten, en länsveterinär, en byråassistent och 

ett kontorsbiträde på merv~irdeskatteenheten samt en förste fänsnotarie på 
förvaltningsavdelningen vid länsstyrelsen. Jag har även beräknat medel 
för ytterligare en fögderiassistent i Ljusdals fögderi. Slutligen har jag 

beräknat 110 000 kr. för flyttning av lokala skattemyndigheten i Söder

hamn (9). 
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Län~tyrelsen i Västernorrlands län. 
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Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisom
räkning m. m. 3 512 000 kr. 

2. Som biträde åt och crsiittarc för 
chefen för planeringskansliet behövs en 
byrådirektör. På naturvårdsenheten be

hövs en förste byråingenjör och en as
sistent för att förhindra att länsstyrel
sens ledande och planläggande funktio
ner inom naturvården blir eftersatta. För 
att nedbringa handläggningstiden på 
planenheten behövs en biträdande läns
arkitekt. Lantmäterienheten bör tillfö
ras en biträdande överlantmätare, ett 
kvalificerat biträde, ett kartritningsbiträ
de och en biträdande arkivassistent 
(+499 244 kr.). 

3. För en effektivare kontroll av mer
värdeskattedebiteringen behövs en byrå
sekreterare och en byråassistent. Data

enheten bör förstärkas med en byrådi
rektör och en assistent ( + 184 863 kr.). 

4. Administrativa servicefunktionen 
bör förstärkas med en arkivassistent, en 
materialförvaltare och två cxpeditions
vaktcr (+151 520 kr.). 

5. För bl. a. biträdespersonal yrkas yt
terligare medel (+382 373 kr.). 

6. Vidare behöver medlen räknas upp 
för omkostnader (+309 000 kr.). 

Lokala skattemyndigheterna. 8. Löne
och prisomräkning m. m. 650 000 kr. 

9. För arbetet med debitering av skat
tetillägg och förseningsavgifter m. m. yr
kar länsstyrelsen en fögderisekreterare 
och ett kvalificerat biträde i vart och 
ett av Härnösands, Kramfors, Sollefteå 

och Örnsköldsviks fögderier ( + 3 7 4 000 

kr.). 

10. Omkostnaderna beräknas öka (+ 

18 000 kr.). 
Kronofogdemyndigheterna. 11. Löne

och prisomräkning m. m. 884 000 kr. 
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Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet 
för länsstyrelsen till 19 373 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 
5 497 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 5 836 000 kr. eller 
sammanlagt 30 706 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för 
ytterligare en kontorsskrivare på planeringskansliet, en förste byrå
inspektör på naturvårdsenheten (2), en förste kontorsskrivare på lant
mäterienheten, en länsveterinär samt en förste länsnotarie på förvalt
ningsavdelningen vid länsstyrelsen. Jag har även räknat med att en extra 
tjänst som förste kronoassistent i A l 8 vid kronofogdemyndigheten i 
Sundsvall dras in. 
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Liinsstyrelsen. 1. Löne- och prisom

räkning m. m. 2 095 000 kr. 

2. Lantmäterienheten behöver för-

stiirkas med en biträdande överlantmä

tare och ett kvalificerat biträde ( + 
135 462 kr.). 

3. Civilbefälhavarens kansli behöver 

tillföras en byrådirektör, en byråassis

tent och ett biträde för handläggning av 

de alltmer ökande arbetsuppgifterna ( + 
163 538 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka (+ 

212 000 kr.). 

Lokala skattemyndigheterna. 5. Lönc

och prisomräkning m. m. 482 000 kr. 

6. Ett kvalificerat biträde behövs i 

vart och ett av länets tre fögderier för 

handläggningen av bl. a. de genom skat
tebrottslagen nytillkomna arbetsuppgif

terna ( + 122 046 kr.). 

7. Ytterligare medel begärs för an

ställande av tillfällig arbetskraft ( + 
7 954 kr.) . 

8. Omkostnaderna beräknas öka (+ 

9 000 kr.) . 

Kronofogdemyndigheten. 9. Löne- och 

prisomriikning m. m. 359 000 kr. 
10. Behovet av medel för anställning 

av tillfällig personal m. m. beriiknas öka 

(+12 000 kr.). 
11. Omkostnaderna väntas minska 

(-5 000 kr.). 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen 

beräknar jag medclsbehovet för länssty

relsen till 13 389 000 kr., för lokala skat

temyndigheterna till 2 966 000 kr. och för 

kronofogdemyndigheten till 2 643 000 

kr. eller sammanlagt 18 998 000 kr. 

Jag har därvid beräknat medel bl. a. för 

ytterligare en kontorsskrivarc på plane

ringskansliet, en förste byråinspektör på 
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naturvårdsenhctcn, en kansliskrivare på lantmäterienheten, en länsveteri
när, en landskanslist på mervärdeskattcenheten och en byrådirektör på 
civilbefälhavarens kansli vid länsstyrelsen. Jag har även räknat med att 
en ordinarie tjänst som kronoassistent i A 17 och en biträdestjänst i be
fordringsgång vid kronofogdemyndigheten dras in. 
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Länsstyrelsen i Västerbottens län. 
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Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisom
räkning m. m. 2 777 000 kr. 

2. Naturvårdsenheten bör tillföras en 
byrådirektör för arbetsuppgifter inom 

den allmänna naturvården. Planenheten 
bör tiJJföras en biträdande länsarkitekt 
med hänsyn till att enheten bl. a. ålagts 
flera arbetsuppgifter än tidigare. För
svarsenheten behöver en förste byråin
spektör och en byråingenjör för att bl. a. 

handlägga ärenden rörande länsstyrel
sens krigsorganisation samt tele- och 
byggnadsärenden (+279 586 kr.). 

3. Den för processföring avsedda per
sonalen på taxeringsenheten är underdi
mensionerad och bör utökas med en 
taxeringsintendent ( + 72 757 kr.). 

4. För främst biträdespersonal yrkas 
uppräkning av medel (+148 657 kr.). 

5. Härutöver behövs ytterligare medel 
för omkostnader bl. a. på grund av be
hov av snabbtelefonanläggning m. m . 
(+394 000 kr.). 

Lokala skattemyndigheterna. 6. Löne
och prisomräkning m. m. 624 000 kr. 

7. Folkmängden i Umeå fögderi ökar 
ständigt. För att bemästra de ökade ar
betsuppgifterna med bl. a. debitering av 
skattetillägg och förseningsavgifter yrkas 
i fögderiet två biträden. I Skellefteå fög
deri behövs av samma anledning ett bi
träde (+95 000 kr.). 

8. Omkostnaderna beräknas öka ( + 
345 000 kr.). Härvid har beräknats en
gångsutgifter med 160 000 kr. för flytt
ning i Umeå och 25 000 kr. för komplet
tering av inventariebeståndet efter utök
ning av lokala skattemyndighetens loka
ler i Vilhelmina. 

Kronofogdemyndigheterna. 9. Löne

och prisomräkning m. m. 479 000 kr. 

10. Enligt gällande föreskrifter skall 

ärenden angående lönegaranti vid kon-
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kurs handläggas av lägst förste kronoassistent. Med hänsyn härtill yr
kas i Umeå distrikt att en tjänst som kronoassistent byts ut mot en tjänst 
som förste kronoassistent. För att bättre kunna disponera biträ<lesper
sonalen begärs vidare en expeditionsvakt för expeditionella arbetsupp
gifter (+40 473 kr.). 

11. Behovet av medel för anställning av tillfällig personal väntas 
minska (- 23 473 kr.). 

Departementsclzefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet 
för länsstyrelsen till 17 947 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 
5 224 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 4 048 000 kr. eller 
sammanlagt 27 219 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. en 
kontorsskrivare på planeringskansliet, en förste byråinspektör på natur
vårdsenheten, en kontorsskrivare och ett kontorsbiträde på lantmäteri
enheten, en länsveterinär samt en taxeringsintendent på taxerings

enheten (3) vid länsstyrelsen. Jag har även beräknat medel för ytter
ligare en fögderiassistent i Vilhelmina fögderi. Slutligen har jag beräknat 
185 000 kr. i engångsutgifter för flyttning av lokala skattemyndigheten 
i Umeå och för viss utökning av inventariebeståndet vid lokala skatte
myndigheten i Vilhelmina (8). 
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Länsstyrelsen i Norrbottens !än. 
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Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisorn
räkning m. m. 3 082 000 kr. 

2. På regionalekonomiska enheten be

gärs en byrådirektör för handläggning 

av nordkalottfrågor. Lantmäterienheten 

begär ytterligare medel för bl. a. en by

råsekreterare och en karttekniker ( + 
174 284 kr.). 

3. Taxeringsenheten behöver på grund 

av utökade arbetsuppgifter försfärkas 

med en förste byråinspektör ( + 7 4 406 
kr.). 

4. På civilbefälhavarens kansli behövs 
en byrådirektör och på länspolischefens 

expedition en byråassistent ( + 129 466 
kr.). 

5. För biträden och tillfällig personal 

m. m. begärs ytterligare medel ( + 177 844 

kr.) . 

6. Omkostnaderna väntas öka bl. a. på 

grund av planerad utbyggnad av fanssty

relsens växel ( +826 000 kr.). 
Lokala skattemyndigheterna. 7. Löne

och prisomräkning m. m. 1 130 000 kr. 

8. På grund av den alltmer ökande 
arbetsbördan behöver de lokala skatte
myndigheterna tillföras ytterligare per

sonal. Sålunda yrkas i Bodens, Gälliva
re, Haparanda, Kalix, Kiruna, Luleå o~h 
Piteå fögderier vardera en fögderisekre
terare, i Arvidsjaurs och Luleå fögderier 

vardera en fögderiassistent, samt i Bo

dens, Gällivare, Haparanda, Kalix, Ki

runa, Luleå och Piteå fögderier vardera 

ett kvalificerat biträde (796 000 kr.) . 

9. Omkostnaderna beräknas öka (+ 

68 000 kr.). 
Kronofogdemyndigheterna. 10. Löne

och prisomräkning m. m. 1 231 000 kr. 

11. För ett effektivare utnyttjande av 

fältpersonalen begärs i Luleå distrikt ett 

biträde (+34 299 kr.). 
12. Behovet av medel för anställning 
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av extra personal beräknas minska (-136 299 kr.). 
13. Omkostnaderna beräknas öka (+13 000 kr.). 

Departementschefen 

85 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag mcdelsbehovct 
för länsstyrelsen till 22 501 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 

6 107 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 6 333 000 kr. eller 
sammanlagt 34 941 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för 
ytterligare en kontorsskrivare på planeringskansliet, en byrådirektör 
på regionalekonomiska enheten (2), en assistent och ett kontorsbiträde på 
lantmäterienheten, en länsveterinär, en länsassessor på förvaltningsavdel

ningen samt en byrådirektör på civilbefälhavarens kansli vid länsstyrelsen. 
Jag har även räknat med att två extra tjänster som förste kronoassistent 
i A 18 i Boden respektive Gällivare samt två extra tjänster som krono
assistent i A 15 i Haparanda respektive Piteå dras in. 



Länsstyrelserna 

1971 /72 Beräknad ändring 1972/73 1971/72 
Mynd. Dep. chefen 

Maskinhyror för 
datakontoren 12 790 000 f-8 174 000 + 8174 000 

Utrustning för 
datakontoren 678 000 + 969 000 + 969 000 -

Länsstyrelsernas 
organisationsnämnd l 905 000 + 201 000 + 201 000 -

Landshövdingarnas 
tjänstebostäder 250 000 

Utbildning nv vis:; 
biträdespersonal 170 000 - - -

Utbildning i psyko-
logiskt försvar 30 000 - - -

Utökade uppgifter som 
fastighetsregister-
myndighet 2 000 000 -I 000000 - l 000000 -

Central löneutbetalning - - - 60000 
Utbildning av personal vid 

kronofogdemyndigheterna - - - -
Kostnader för data-

maskintid - - - -
Blanketter m. m. - - - -
Till Kungl. Maj: ts 

disposition 7 230 000 - + 2112000 502 000 

25 053 000 +8 344 000 +10456000 562 000 

Lokala skattemyndigheterna 

Beräknad ändring 1972/73 1971/72 
Mynd. Dep. chefen 
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Departeme11tschefen 

Inom ramen för medel till diverse ändamål bestrids bl. a. länsstyrel
sernas kostnader för maskinhyror och utrustning för datakontoren. Jag 
beräknar att kostnaderna för maskinhyror ökar med 8 17 4 000 kr. och 
att kostnaderna för utrustning för datakontoren ökar med 969 000 kr. 
Årskostnaderna för länsstyrelsernas organisationsnämnd beräknas öka 
med 201 000 kr. Jag räknar med att länsstyrelsernas kostnader för upp
gifter som fastighetsregistermyndighet kommer att minska med 1 milj. kr. 

Jag räknar vidare med att kostnaderna för det nya utbildningssystem 

som fastställts för exekutionsväsendet kommer att öka under budgetåret. 
För ifrågavarande utbildning kan jag godta en ökning med 320 000 kr. 
För det fortsatta utveeklingsarbetet av det s. k. riksprojektet för ADB 
inom exekutionsväsendet har jag beräknat ytterligare 400 000 kr. Från 
delposten Blanketter m. m. skall bestridas dels kostnader för blanketter, 
dels kostnader för service av kronofogdemyndigheternas bokförings

maskiner. Jag har beräknat ytterligare 40 000 kr. för sistnämnda ända
mål. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet 

till diverse ändamål till 35 509 000 kr. för länsstyrelserna, 562 000 kr. 
för lokala skattemyndigheterna och 7 413 000 kr. för kronofogdemyn
digheterna eller sammanlagt 43 214 000 kr. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag, att Kungl. Maj:t 
föreslår riksdagen att 

1 godkänna de riktlinjer för organisationen av exekutionsväsen

det som jag förordat i det föregående; 
2 till Länsstyrelserna för budgetåret 1972173 anvisa ett förslags

anslag av 556 710 000 kr.; 
3 till Lokala skattemyndigheterna för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett förslagsanslag av 159 881 000 kr.; 
4 till Kronofogdemyndigheterna för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett förslagsanslag av 141 582 000 kr. 
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C PLANVÄSENDET 

C 1. Statens planverk 

1970171 Utgift1 22 707 090 
1971/72 Anslag2 10 036 000 

1972/73 Förslag 11 201 000 

1 Avser centrala verket och länsarkitektorganisationen. 
2 Av anslaget avser 600 000 kr. kostnader som är hänförliga till den. tidi

gare länsarkitektorganisationen. 

Statens planverk är central. förvaltningsmyndighet för ärenden om 

planläggning av bebyggelse oc:h om byggnadsväsendet. Det åligger ver

ket att i anslutning till den allmänna uppsikten över planläggningen och 

byggnadsväsendet ge råd och vägledning för planläggningen samt med
dela föreskrifter, råd och anvisningar för byggnadsväsendet ävensom 

att medverka för samordning mellan planverkets och andra myndighe
ters insatser på dessa områden. 

Planverket leds av en styrelse. Chef för planverket är en generaldirek
tör. Inom verket finns fyra byråer, administrativa byrån, planbyrån, 

utvecklingsbyrån och tekniska byrån. 

1971/72 

Personal 
Handläggande personal 78 
Övrig personal 36 

114 

Anslag 
Lönekostnader 7 265 000 
Sjukvård 10000 
Reseersättningar 254 000 

Därav utrikes resor (42 000) 
Lokalkostnader 408 000 
Expenser 1499 000 

Därav e11gdngsutgifter (5 000) 

9436000 

Beräknad ändring 1972/73 

Planverket Departements
chefen 

+7 
-t-2 

+9 

+1950000 + 974 000 
+ 3 000 -!- 2 000 
+ 33 000 + 18 000 

(+ 4 000) (+ 1 000) 
+ 395 000 + 395 000 
' 540 000 + 376 000 ' (+ 17 500) (-!- 300 000) 

+2921000 +1765000 

Inkomster vid planverket, som redovisas på driftbudgetens inkomst

sida under uppbörd i statens verksamhet beräknas till 1 850 000 kr. 

(1971172 2 440 000 kr.), varav från försäljning av publikationer 

1 400 000 kr. (1971172 1 865 000 kr.). 
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Planverket 

1. Löne- och prisornräkning 1 842 651 kr. 

2. För verkets granskningsarbete kommer tillgången till kartmaterial 

inom verket att få särskilt stor betydelse sedan länsarkitekten inte läng
re som fristående länsexpert avger skrivna yttranden över stadsplaneför

slag. För att tillfredsställande kunna utnyttja kartarkivet för gransk

ningsarbetet samt för utrednings- och utvecklingsarbete erfordras mikro

filmning av kartrnaterialet, överföring av mätbara uppgifter till infor

mationsbärare för databehandling samt ändamålsenlig registrering av 

materialet. För dessa uppgifter erfordras en tjänst för avdelningsdirek

tör (+ 94 000 kr.). 
3. För arbeten rörande funktionella och miljömässiga krav på ar

betslokalers utformning m. m. fordras en tjänst för byrådirektör och 

en tjänst för förste byråingenjör(+ 149 000 kr.). 

4. För utredningar angående internationell samordning av byggnor

mer samt medverkan i utredningar till stöd för export av byggproduk

ter rn. m. samt för verkets engagemang i ECE, SIBCO och NKB be

hövs ytterligare medel ( + 125 000 kr.). 

5. För att i någon mån ersätta förlusten av det informationsflöde som 
tidigare kanaliserats via Iänsarkitekterna planerar verket en konferens

verksamhet och för frågor av speciell natur regionala överläggningar. 

På planverket ankommer också viss kursverksamhet med anknytning 

till arbetet inom länsstyrelsernas planenheter och information till bygg

nadsnämnderna. För förberedelse- och organisationsarbete för sådan 

kurs- och konferensverksamhet erfordras en tjänst för byrådirektör 

(+ 83 000 kr.). 
6. För projekt avseende planekonomiska redovisningar samt för att 

tillföra verkets anvisningsarbete relevant ekonomisk fackkunskap erford
ras en tjänst för avdelningsdirektör (+93 000 kr.). 

7. I sitt utrednings- och utvecklingsarbete strävar verket efter att i 
ökande omfattning i stället för fast anställd personal anlita fristående 

specialister. Detta kräver ökad tillgång till expertmedel (+ 180 000 kr.). 

8. För att kunna ägna miljöskyddsärenden ökad uppmärksamhet och 
tillfredsställande kunna· pröva företags lokalisering med avseende på 
miljökonsekvenser och ernissionsnivåer erfordras en tjänst för byrå

direktör med inriktning på tekniska miljöfrågor(+ 83 000 kr.). 

9. För upprustning av skrivfunktionen inom verket erfordras ytter

ligare två biträdestjänstcr ( + 77 000 kr.). 

10. För erfarenhetsinsamling från tillämpning av svensk byggnorm 67, 

verkets typgodkännande verksamhet och tillverkningskontroll erfordras 

en tjänst för byrådirektör ( + 91 000 kr.). 
11. I särskild skrivelse anmäler verket behov av ytterligare medel 

för den typgodkännande verksamheten ( + 108 000 kr.). 

4 Riksdage11 J972. 1 sam/. Nr J. Bil. 14 
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De partemen lsclzc fen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
11 201 000 kr. Jag har därvid beräknat bl. a. ytterligare 108 000 kr. 
för verkets typgodkännande verksamhet (11). 

Jag hemställer. att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens planverk för budgetåret 1972/73 anvisa ett för
slagsanslag av 1 I 201 000 kr. 

C 2. Bidrag tiU översiktlig planering m. m. 

1970/71 Utgift! 
1971/72 Anslag 

12 520 

300 000 
1972173 Förslag 10 140 000 

Reservation 

1 Anslaget Bidrag till upprättande av regionplaner m. m. 

635 987 

Från anslaget bestrids enligt föreskrifterna i kungörelsen (1958: 163) 
angående statsbidrag till vissa plankostnader och i prop. 1947: 245 an
givna grunder, dels övergångsvis kostnader för upprättande av region
plan i enlighet med byggnadslagstiftningens föreskrifter, dels vissa väg
föreningskostnader för genomförande av byggnadsplan. För innevaran
de budgetår har Kungl. Maj:t föreskrivit att högst 300 000 kr. får an
vändas till från allmän synpunkt angelägna planeringsföretag i andra 
former än sådana som byggnad!.lagen (194 7: 385) anvisar. 

Planverket 

Regionplanering enligt byggnadslagen (BL) pågår f. n. i Göteborgs-, 
Kalmar- och Stockholmsregjonerna samt i Sjuhäradsbygden. Planer för 
Sundsvallsregionen och ömsköldsviksregionen har lämnats in för fast

ställelse. 
I 1971 års statsverkspropos.ition har departementschefen uttalat sig 

för en successiv avveckling under budgetåren 1971/72-1973/74 av 
nuvarande form för finansiellt stöd till upprättande av regionplaner. 
Härvid förutsattes att en samlad bedömning av ifrågavarande anslag 

och investeringsanslaget Förskott till vissa plankostnader m. m. skulle 

ske. Planverket har gjort en sådan bedömning varav bl. a. framgår att 
förskott utbetalats med l 0 432 000 kr. Till. avlösning av förskott er
fordras enligt verkets beräkning bidrag med 353 000 kr. för innevaran

de budgetår och med 10 299 000 kr. för budgetåret 1972/73. Härutöver 
beräknas bidrag med 400 000 kr. för regional planering i andra for
mer än sådana som BL anvisar. Anslaget föreslås uppräknat med 
10 700 000 kr. 
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Dcpartemcntschefen 

Efter ändring i kommunindelningen den 1 januari 1971 har region
planeområdet för örnsköldsviksregionen kommit ~tt sammanfalla med 
nuvarande Örnsköldsviks kommun. Den uppgjorda planen har därför 
- av formella skäl - inte kunnat fastställas. Trots att planfastställelse 
inte kunnat ske har Kungl. Maj:t, med hänvisning till riksdagens ställ

ningstagande i ett liknande fall rörande dåvarande Umeortens region
planeförbund (prop. 1968: l bil. 8 s. 55, SU 1968: 6), lämnat bidrag med 
50 % av kostnaderna för .planarbetet. Bidragsbeloppet uppgick -till 
77 000 kr. 

Ansökan om bidrag till Sundsvallsregionen är att vänta under inne
varande budgetår. 

Arbetena med regionplanering inom Stockholmsregionen och Sju
häradsbygden torde ha framskridit så långt att bidrag kan aktualiseras 
under budgetåret 1972/73. Jag beräknar medelsbehovet härför .till om
kring 9,7 milj. kr. 

Ur medel som anvisats för stöd .av plane1fogsföretag som bedrivs i 

andra former än enligt BL har under budgetåret l970/71 bidrag 
Jämnats för utrednings- och planeringsverksamhet rörande dels fjäll

världen, dels Visby innerstad, ·dels Öland. Framställningar om fort
satt stöd för dessa verksamheter är att vänta. Under innevarande 
budgetår torde vidare framställningar om bidrag komma att inlämnas 
beträffande flera andra liknande planeringsföretag. För budgetåret 
1972/73 bör för ändamålet beräknas ett belopp av 400 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till' översiktlig planering m. m. för budgetåret 1972/ 

73 anvisa ett reservationsanslag av 10 140 000 kr. 
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D LANTMÄTERIVÄSENDET 

Lantmäteriet har genom beslut av 1970 och 1971 års riksdagar 
(prop. 1970: 188, SU 1970: 208, rskr 1970: 423, prop. 1971: 57, CU 
1971: 15, rskr 1971: 102) erhållit ny organisation som trätt i funktion 
delvis den 1 juli 1971 och i övrigt den 1 januari 1972. I den statliga 
lantmäteriorganisationen ingår som lantmäterimyndigheter lantmäteri
styrelsen, överlantmätarmyndigheterna och fastighetsbildningsmyndighe
terna. 

Lantmäteristyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om 
fastighetsbildning, fastighetsregistrering och mätningsverksamhet. över
lantmätarmyndigheterna har uppgifter beträffande ledningen av och 
tillsynen över fastighetsbildningen och mätningsverksamheten i länen. 
Inom fastighetsbildningsmyndigheterna handläggs de förrättningar och 
uppdrag som enligt lag ankommer på myndigheterna samt de ärenden 
i övrigt som anges i lantmäteriinstruktionen (1971: 1100). 

Syftet med de statliga insatserna inom lantmäteriområdet kan sam
manfattas på följande sätt. 

A. Att under beaktande av samhällets krav på en lämplig disposition 
av landets jord skapa ett ändamålsenligt fastighetsbestånd genom att 
bilda nya fastigheter för bebyggelse, etablering av företag m. m., genom 
att förbättra fastighetsbestånd~t för exploatering och sanering av be
byggelseområden, för rationalisering av jordbruk och skogsbruk m. m. 
samt genom att tillskapa sammanslutningar eller annan samverkan mel
lan fastigheter. 

B. Att tillrättalägga oklarhe;ter rörande fastighetsbeståndet genom att 
avgöra frågor om fastighetsindelningens beskaffenhet och om servitut 
samt genom att verkställa äganderättsutredningar. 

C. Att tillhandahålla data om den fasta egendomen. 
D. Att medverka i samhällsbyggandet i övrigt bl. a. genom att biträ

da kommuner i mätningsteknisl:a och liknande arbetsuppgifter. 
Lantmäteristyrelsen leds av en styrelse. I denna ingår generaldirektö

ren, som är styrelsens ordföra11de, och högst sex andra ledamöter, som 
Kungl. Maj:t utser. Generaldirektören är chef för lantmäteristyrelsen. 
Inom lantmäteristyrelsen finns fem byråer, administrativa byrån, fastig
hetsbildningsbyrån, registerbyrån, tekniska byrån och värderingsbyrån, 
samt en stabsenhet och en utvecklingsenhet. 

överlantmätarmyndighet har länet som verksamhetsområde. över
lantmätaren är chef för myndigheten. 
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Riket är indelat i 87 lantmäteridistrikt. Varje lantmäteridistrikt ut
gör ett verksamhetsområde för en fastighetsbildningsmyndighet. För sär
skilda fastighetsbildningsuppgifter kan ytterligare fastighetsbildnings
myndigheter (specialenheter) inrättas. F. n. finns 72 sådana myndighe
ter, varav 30 ingår i den statliga organisationen och 42 står under kom

munalt huvudmannaskap. Inom lantmäteridistrikten finns ett 25-tal 
särskilda lokalkontor. 

Chef för sådan fastighetsbildningsmyndighet som har lantmäteridist
rikt som verksamhetsområde är en distriktslantmätare. Chef för annan 
statlig fastighetsbildningsmyndighct är en länslantmätare. 

Inom lantmäteriet fanns den l juli 1971 1 542 anställda, varav 355 

lantmätare m. fl., 563 ingenjörer m. fl. och 624 tjänstemän i kontors
karriären. Antalet anställda beräknas uppgå till omkring 1 660 efter 
omorganisationen den 1 januari 1972. 

Lantmäteriet tillhör de områden som ingår i utrednings- och försöks
verksamheten med programbudgetering. För lantmäteriet tillämpas f. n. 

följande två program. 
Program l. Tillsyns-, rådgivnings- och remissverksamhet. 
Program 2. Förrättnings- och uppdragsverksamhet. 

Medel till lantmäteriet tas upp under följande fyra anslag. 
l. Lantmäteriet: Myndighetsuppgifter 
2. Lantmäteriet: Förrättnings- och uppdragsverksamhet 
3. Lantmäteriet: Bidrag till förrättnings- och uppdragsverksamhet. 

4. Lantmäteriet: Utrustning 
Anslag nr 1 är ett förslagsanslag som finansierar verksamheten i pro

gram 1. Anslag nr 2 är ett förslagsanslag som tas upp med ett formellt 
belopp på 1 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för 
program 2. Som intäkt under anslaget redovisas dels fakturerade avgifter, 
dels ianspråktagna medel från bidragsanslaget (nr 3), dels värdet av 
utförda men ännu ej fakturerade prestationer. Intäkter som svarar mot 
komplementkostnader levereras in till en särskild inkomsttitel på rikssta
ten. Anslag nr 3 är ett förslagsanslag med två delposter avseende 

a. statsbidrag till sakägares kostnader för lantmäteriförrättningar 
m. 111. 

b. kostnader som beror på att nedsatt lantmäteritaxa tillämpas på vissa 
ärenden m. m. 

Anslag nr 4 är ett reservationsanslag, som skall finansiera lantmäte
riets investeringar i utrustning m. m. 

Anslag nr 2 får i princip inte belastas. För att lösa tillfälliga eller sä
songmässiga likviditetsproblem för förrättnings- och uppdragsverksamhe

ten samt för att tills vidare tillgodose behov av rörelsekapital disponerar 

lantmäteriet en rörlig kredit i riksgäldskontoret på 20 milj. kr. 
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D 1. Lantmäterid: Myndighetsuppgifter 

1970/71 Utgift 

1971 /72 Anslag 
1972/73 Förslag 

23 489 277 
16 000 000 

18 385 000 

Programmet Tillsyns-, rådgivnings- och remissverksamlzet 

Programmet omfattar verk:;amhet av myndighetskaraktär samt såda

na uppgifter som lantmäteriorganisationen har att kostnadsfritt utföra 
åt främst statliga och kommunala organ. 

Resursåtgång i 
persondagar 

Kostnader 
Avgår komple-
ment kostnader 

Summa anslag 

1970/71 
Utfall 

86 105 

23 579 000 

90000 

23 489 000 

Lantmäteristyrelsen 

1971/72 
Budget 

45 000 

16 046 000 

46000 

16 000 000 

1972/73 
Lantmäteri- Departements-
styrelsen chefen 

64 300 45000 

25 204 000 18 431000 

70000 46000 

25134 000 18 385 000 

Verksamheten inom programmet föreslås få bedrivas med i stort sett 

samma inriktning och i samma omfattning som under budgetåret 

1971/72. 

1. Löne- och prisomräkning 2 591 000 kr. 
2. För de i anledning av omorganisationen ökade service- och sam

ordningsuppgifterna främst inom det mätningstekniska området och den 
ökade kostnadsfria servicen inom förrättningsorganisationen har anvisats 
ett medelstillskott av sammanlagt 1,5 milj. kr. för tiden 1 januari-30 
juni 1972. För budgetåret 1972/73 erfordras medel för ytterligare ett 
halvt år med l,5 milj. kr.(+ 1500000 kr.). 

3. Värderingsfrågorna får allt större betydelse inom lantmäteriverk
samheten. Inom lantmäteristyrelsen utarbetas anvisningar angående dels 
tillämpningen av värderingsgrunderna i fastighetsbildningslagen, dels vär

deringstekniska metodfrågor vid värdering av del av fastighet, dels fram
tagandet och ajourhållningen a.v prisstatistik och annat underlag för vär

deringar i de enskilda fallen. Med hänsyn till arbetsuppgifternas omfatt
ning behöver värderingsbyrån förstärkas med en avdelningsdirektör och 

två byrådirektörer (+ 310 000 kr.). 
4. Utvecklingen inom samhällsbyggnadsområdet har successivt ökat 

behovet av kostnadsfri rådgivning till kommunerna i fråga om åt
gärder för fastighetsbildning och därmed sammanhängande åtgärder 
för bebyggelseplanering, markförvärv och andra fastighetsrättsliga för-
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hållanden. Behovet berLiknas ytterligare komma att öka genom den 
nya lantmäteriorganisationen samt införandet av ny fastighetsbi!dnings
Jag ( + 1 000 000 kr.). 

5. Behovet av kostnadsfri service till kommunerna i fråga om mät
ningsverksamhet är mycket stort. Denna service avser rådgivning och 

upplysning samt program för och kontroll av triangdmätning och där
med sammanhängande kartläggning. För denna verksamhet behöver -
bortsett från några av de minsta länen - till överlantmätarens förfogande 

ställas en kvalificerad ingenjör ( + l 200 000 kr.). 
6. Den nya organisationen på lokalplanet har medfört att överlant

mätarna fått väsentligt utökade ledningsfunktioner gentemot den loka
la (örrättningsorganisationen. För att biträda överlantmätarna med des
sa uppgifter bör inriittas 24 tjänster i A 14 (-1-1 057 000 kr.). 

7. Omlokaliseringen av lantmäteristyrelsen till Gävle väntas medföra 
st()r personalavgång under åren före utflyttningen, som avses ske år 

1975. För att allvarliga störningar i verksamheten ej skall behöva uppstå 
bör vissa tjänster dubbleras under en övergångstid. Lantmäteristyrelsen 

bedömer att 18 tjänster bör dubbleras under budgi.::tåret 1972173 

( + 1 500 000 kr.). 

Departementschef en 

För innevarande budgetår har anvisats 1 milj. kr. för vissa sär
skilda kostnader som sammanhänger med omorganisationen av lantmä
teriverksamheten. Anslaget för budgetåret 1972/73 torde kunna räknas 
ned med detta belopp. Anslaget torde vidare kunna räknas ned med om
kring 600 000 kr. avseende medel som anvisats för kostnader för kurs
verksamhet rörande den nya fastighetsbildningslagstiftningen. För detta 

lindamål har innevarande år anvisats 1, 1 milj. kr. 
Det sammanlagda mcdelsbehovet under anslaget her~iknar jag till 

18 385 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Lantmiiteriet: Myndighetsuppgifter för budgetåret 1972/ 
73 anvisa ett förslagsanslag av 18 385 000 kr. 

D 2. Lantmäteriet: Förrättnings- och uppdragsverksamhet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

197'2/73 Förslag 

0 

1 000 

1 000 

Programmet Förriittnings- och uppdragsverksamhet 

Programmet omfattar den del av lantmätcriverksamheten för vilken 
utgår ersättning till statsverket enligt lantmäteritaxa. Taxan är i princip 



Prop. 1972: 1 Bilaga 14 Civildepartementet 96 

avsedd att täcka lantmäteriets ~jälvkostnader för verksamheten. Viss del 

av verksamheten är dock subventionerad och finansieras med driftbidrag. 

1970/71 1971/72 1972/73 
Utfall Beräknat Lantmäteri- Departements-

styrelsen chefen 

Kostnader 75 436 000 91 161 000 98 370 000 98 370000 
Intäkter 1 73 600 000 91 161 000 98 370 000 98 370000 
Resultat -1836000 
Driftbidrag 12 316 000 8 470 000 9 338 000 7 600000 

' Inkl. driftbidraget 

Utvecklingen och sammansättningen av det till verksamheten under 

programmet utgående driftbidraget och anslaget Lantmäteriet: Bidrag 

till förrättnings- och uppdragsverksamhet beräknas bli följande. 

Delpost 1971/72 1971/72 1972/73 
Anvisat Beräknat Lantmäteri- Departements-

styrelsen chefen 

I 000-tal kr. 

Statsbidrag till sakägares 
kostnader för lant-
mäteriförrättningar m. m. 662 800 800 800 
Därav som utbe-
talas av läns-
styrelsen (400) (400) (400) (400) 
Kostnader som 
beror på att ned-
satt lantmäteri-
taxa tillämpas 
på vissa ärenden 
m.m. 6 338 7 070 7 102 7 200 
Kostnader som 
beror på att 
äldre taxa till-
lämpas på vissa 
ärenden 1 000 l 000 0 0 
Täckande av un-
derskott 1970/71 I 836 0 

Anslag 8 000 8 870 9 738 8 000 

Därav bidrag 
som utbetalas av 
länsstyrelserna 400 400 400 400 

Driftbidrag 7 600 8470 9338 7 600 

Lan tmiiteristyrelsen 

Efterfrågan på lantmäteriets tjänster är beroende bl. a. av de allmän

na konjunkturerna och av den statliga mark- och bostadspolitiken i 

vidsträckt bemärkelse. 

Ungefär hälften av lantmäteriets förrättningsverksamhet berör bo

stadsbyggnadssektorn. Under df: senaste åren har genom lantmäteriets 
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försorg bildats ca 20 000 fastigheter för permanentbebyggclse per år. 
Med hänsyn till det av statsmakterna fastställda bostadspolitiska pro
grammet bedömer lantmäteristyrelsen att efterfrågan på denna typ av 
tjänster blir minst lika stor under de närmaste åren. 

Antalet nybildade fastigheter för fritidsändamål ökade kraftigt fram 
t. o. m. år 1968 då ca 20 000 fastigheter bildades. Motsvarande siffra 
för år 1970 var ca 16 400. Förändringarna kan bero på konjunkturut
vccklingen men kan också sammanhänga med andra förhållanden, var
för det är svårt att avgöra om den inträffade avmattningen kommer att 
bestå. 

Inom ramen för jord- och skogsbrukets rationalisering har inom 
lantmäteriet under perioden 1968-1970 avslutats fastighetsrationalise
ringsföretag av större omfattning som berört ca 6 100 brukningsenhe
ter om sammanlagt 276 000 hektar. Vid årsskiftet 1970/71 pågick så
dana företag berörande omkring 4 800 brukningsenheter om samman
lagt ca 345 000 hektar. Verksamheten inom jord- och skogsbrukssek

torn med mera vittsyftande fastighetsbildningsåtgärder bedöms under 
den närmaste femårsperioden komma att kräva något ökade resursin

satser. 
Verksamheten med uppordnandet av fastighetsförhållandena i Kop

parbergs län genom äganderättsutredningsförrättningar bedöms komma 
att omfatta ca 40 000 hektar per år under de närmaste åren. 

Inom sex år beräknas de på statsverkets bekostnad bedrivna laga 
skiftena i Kopparbergs län bli slutförda med undantag för ett laga skif
te, som beräknas bli slutfört år 1980. Under innevarande år avslutas ett 
laga skifte omfattande 5 700 hektar; Härefter återstår sex Jaga skiften 

om sammanlagt 67 100 hektar. 
Verksamheten för att tillrättalägga oklarheter rörande fastighetsbe

ståndet genom att avgöra frågor om fastighetsindelningens beskaffenhet 
har under senare år varit tämligen konstant. Anledning saknas till an
tagande att det under de närmaste åren skall inträffa någon väsentlig 
förändring av efterfrågan på dessa tjänster. 

Lantmäteriets arbetsbalans har under en fyraårsperiod minskat med 
omkring 18 000 ärenden och uppgick till 34 800 ärenden den 1 januari 
1971. Antalet inkomna ärenden år 1970 var 38 246. Molwarande 
siffra för år 1969 var 40 941. 

Beträffande verksamheten inom programmet förrättnings- och upp

dragsverksamhet kommer det liksom hittills att vara en ambition från 
lantmäteristyrelsens sida att i första hand utan väntetider effektuera 

fastighetsbildningen avseende permanent bostadsändamål, industriända
mål och avseende jord- och skogsbrukets rationalisering samt andra 
ärenden som utgör led i en från allmän synpunkt angelägen investering. 

Detta innebär att förrättningar av angivet slag - om inte särskilda skäl 
föranleda till annat - normalt tas upp till handläggning inom en månad 
efter det ansökan kommit in. Styrelsen bedömer som möjligt att härut-

4"' Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bil. 14 
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över. genom ett fortsatt rationaliseringsarbete och ökad användning av 

tekniska hjälpmedel, inom ramen för nuvarande personalresurser ned
bringa ärendebalansen med ca 6 000 ärenden fram till den I juli 1974. 

Differensen mellan kostnader och intäkter för förrättnings- och upp
dragsverksamheten uppgår för budgetåret 1970/71 till 1 836 000 kr., 
vilket motsvarar 2,4 % av km:tnaderna. Lantmäteristyrelsen framhåller 

att underskottet delvis kan bero på kvardröjande brister i det statistiska 
materialet och på kostnadsökningar sedan taxehöjningen den 1 januari 
1970. Ytterligare förklaring kan vara inkomstbortfall till följd av den 
omfattande kursverksamhet som bedrivits i anslutning till genomföran

det av den nya fastighctsbildningslagen. Styrelsen föreslår att medel 
anvisas under bidragsanslaget för täckande av underskottet. 

Departcmcntschefen 

Verksamheten finansieras till övervägande del genom att avgifter tas 
ut av sakägare och uppdragsgivare. Riksdagen har nyligen t~1git ställning 
till grunderna för taxesättningen och statsbidragsgivningen i verksam
heten (prop. 1971: 170, CU 1971: 32, rskr 1971: 322). Ny lantmäteri
taxa (1971: 1101) och ny statsbidragsförfattning (1971: 1105) har däref

ter utfärdats. 
Enligt den tidigare gällandt! lantmäteritaxan skulle för vissa typer 

av förrättningar ersättningsbeloppen reduceras enligt vissa i taxan an
givna procenttal. Motsvarande andelar av lantmäteriets självkostnader 
har avräknats på driftbidraget. Enligt de· nu beslutade grunderna för 

taxesättningen skall denna typ av generella subventioner ersiittas av ett 
system genom vilket det totala bidragsbehovet kan prövas i samband 
med budgetbehandlingcn. 

Syftet med den taxeöversyn som beslutats är att nå en bättre anpass
ning av avgifterna till den nyt1a de enskilda förrättningarna medför för 
fastigheterna. En första etapp i denna översyn har genomförts genom 
den nu fastställda taxan. Den gjorda översynen har emellertid endast i 
begränsad omfattning kunnat beröra sådana verksamhetsområden för 
vilka generella subventioner tidigare utgått. Behovet av bidrag till des
sa verksamheter torde därför 11ara i stort sett oförändrat. Jag beräknar 
således att bidrag under budgetåret 1972/73 behöver utgå för i princip 

samma verksamhetsområden som enligt den äldre taxan. Medelsbehovet 
härför beräknar jag till 7,2 milj. kr., varav 2,2 milj. kr. avser den skif
tesverksamhet i Kopparbergs län, som bedrivs helt på statsverkets be

kostnad. 
För att täcka kostnader som uppkommit genom att äldre taxor till

fämpats på vissa ärenden har tidigare särskilt hidrag lämnats. Efter 
ändring i övergångsbestämmelserna till taxan i augusti 1971 sker emel
lertid numera debiteringen alltid i den kostnadsnivå som råder då arbe
tet utförs. Sådant bidrag behöver därför inte längre utgå. 

Med h1invisning till sammanställningen i övrigt berliknar jag behovet 
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av bidrag till 8 milj. kr. HernsWllan angående detta anslag gör jag under 
nästa punkt. Nu förevarande anslag bör tas upp endast med ett formellt 

belopp. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Lantmäteriet: Förrättnings- och uppdragsverksamlzet för 
budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

D 3. Lantmäteriet: Bidrag till förrättnings- och uppdragsverksamhet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

Departementschefen 

12 675 524 
8 000 000 
8 000 000 

Med hänvisning till vad jag anfört under anslaget Lantmäteriet: 
Förrättnings- och uppdragsverksamhet beräknar jag medelsbehovct under 
anslaget till 8 milj. kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Lantmäteriet: Bidrag till förrättnings- och uppdragsverk

samlzet för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 
8 000 000 kr. 

D 4. Lantmäteriet: Utrustning 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

804 988 
2 000 000 

1 150 000 

Reservation 985 890 

Under förevarande anslag tas endast upp utrustningsföremål med 
anskaffningsvärde av minst 10 000 kr. Anskaffningar med lägre värde 
hänförs till driftutgifter. 

Lantmäteristyre/sen 

Lantmäteristyrelsen beräknar behovet av medelstilldelning till 1 465 000 
kr. I förteckningen över föreslagna anskaffningar redovisar styrelsen 
elektrooptiska längdmätningsinstrument och viss annan mätutrustning 

(880 000 kr.), datorutrustning (125 000 kr.), flygbilder, telefonväxlar 
och viss kontorsutrustning (460 000 kr.). 

Departementsclzefen 

Jag beräknar behovet av medel för utrustning till 1 150 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Lantmäteriet: Utrustning för budgetåret 1972/73 anvisa 
ett reservationsanslag av 1 150 000 kr. 
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E KARTVÄSENDET 

Rikets allmänna kartverk är central förvaltningsmyndighet för ären
den om den allmänna kartläggningen och därmed sammanhängande 
frågor. 

Kartverket har till uppgift att upprätta, utge och vid behov revidera 

de kartor som ingår i allmänna kartserier samt att utföra de veten
skapliga, geodetiska och astronomiska uppgifter som står i samband 
med verkets arbeten eller som Kungl. Maj:t bestämmer med hänsyn till 
det internationella samarbetet. Verket skall även publicera de resultat 
av verksamheten som har allmänt intresse. Kartverket skall vidare på 
begäran av myndighet eller enskild mot ersättning utföra eller låta ut
föra specialkartor, framställa fotogrammetriskt bild- och kartmaterial, 
utföra geodetiska specialarbetm och sammanställa och tillhandahålla 
uppgifter från verkets geodetiska arkiv. 

Chef för kartvcrket är en generaldirektör. Inom verket finns fem 

byråer. Dessa är geodetiska byrån, fotogrammetriska byrån, kartogra
fiska byrån, militärbyrån och administrativa byrån. Kartverkskommis
sioncn är rådgivande organ i mera betydelsefulla frågor om riktlinjer för 

de allmänna kartarbetena. 
Vid kartverket fanns den 1 juli 1971 520 anställda, varav 100 led

ningspersonal, 240 kart- och rnätningstekniker, 130 rit- och teknikcr

personal och 50 övrig personal. 
Kartväsendet tillhör de områden som ingår i utrednings- och försöks

verksamheten med programbudgetering. Följande programindelning gäl

ler tills vidare för verksamheten. 

1. Allmänna kartarbeten 
2. Försvarsberedskap 

3. U ppdragsverksamhet 

Programmet Allmänna kartarbeten indelas i följande delprogram. 

a) Gemensam ekonomisk och topografisk kartläggning 

b) Separat topografisk kartläggning m. m. 
c) Revidering av ekonomiska kartor 
d) Revidering av topografisk:;. kartor m. m. 

Medel till kartverket anvisas under följande anslag. 

1. Kartverkct: Allmänna kartarbeten 
2. Kartverket: Försvarsberedskap 
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3. Kartverket: Uppdragsverksamhet 
4. Kartverket: Utrustning 

Anslag nr 1 är ett reservationsanslag som skall finansiera program 1. 

Anslag nr '.! är ett reservationsanslag som skall finansiera program 2. 

Anslag nr 3 är ett förslagsanslag som tas upp med ett formellt belopp på 
l 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för pro
gram 3. Intäkter som svarar mot komplementkostnader levereras in till 
särskild inkomsttitel på riksstaten. Anslag nr 4 är ett reservationsanslag 
som skall finansiera kartverkets investeringar i utrustning m. m. Anslag 
nr 3 får i princip inte belastas. För att lösa tillfälliga eller säsongsmässiga 
likviditetsproblem för uppdragsverksamheten samt för att tills vidare 
tillgodose behov av rörelsekapital disponerar kartverket en rörlig kredit 

i riksgäldskontoret på 1 milj. kr. 

E 1. Kartverket: Allmänna kartarbeten 

1970/711 Utgift 24 293 550 Reservation 16 949112 

1971/72~ Anslag 27 521 000 
1972/733 Förslag 30 215 000 

1 Avser budgetåret 1970/71 
2 Avser verksamhetsåret 1972 
3 Avser verksamhetsåret 1973 

Programmet Allmänna kartarbeten 

Programmet omfattar hela kartläggningsproceduren, dvs. geodetiska, 
fotogrammetriska och kartografiska arbeten fram t. o. m. reproducer· 
bara original, ett för varje tryckfärg. Härtill kommer kostnaderna för 
tryckning av de allmänna kartorna. Vidare ingår i programmet flyg
fotografering och bildframställning för kartläggningens behov samt geo
detiska riksnätsarbeten och internationella geodetiska projekt. 

Kartverket 

Planeringen av de allmänna kartarbetena syftar i princip till att åstad
komma en till landets behov så nära anpassad kartläggning som möj-

1970/71 1971/721 1972/73° 
Utfall Beräknat Kart verket Departements-

chefen 

Kostnader 27 819 000 29 767 000 38 068 000 32 742 000 
Avgår intäkter 
under anslaget 963 000 1 055 000 l 030 000 1030000 
Avgår komple-
mentkostnader 1175 000 1191 000 1497000 1497000 

Summa anslag 25 681 000 27 521 000 35 541 000 30 215 000 

1 Avser verksamhetsåret 1972 
2 Avser verksamhetsåret 1973 
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ligt. Planeringsverksamheten sammanfattas i långtidsplaner, numera kal
lade perspektivplaner, årsvisa arbetsplaner och i de årliga anslagsfram
ställningarna. 

Utvecklingen inom området för den allmänna kartframställningen har 
under 1960-talet väsentligen styrts av de program för den ekonomiska 
och topografiska kartläggningen som fastställts genom 1961 års riks
dagsbeslut. Förslag till en långtidsplan för 1970-talcts kartverksamhet 
framlade kartverket i skrivelse till Kungl. Maj:t den 5 juli 1968. Denna 
avsåg närmast den fortsatta n)utgivningen av de ekonomiska och topo

grafiska kartorna. I prop. 1969: I (bil. Il s. 134-146) lämnades en re
dogörelse för planens huvudsakliga innehåll och däröver avgivna re
missyttranden. 

Sedan 1968 års långtidsplan behandlats har underlag för den vidare 
planeringen inhämtats genom kontakter med ett antal myndigheter och 
andra kartintressenter. På grundval av vad som därav framkommit har 

kartverket i skrivelse till Kungl. Maj:t den 24 juni 1970 lagt fram för
slag till perspektivplan för elen allmänna kartframställningen under 
1970-talet. Planen redovisades sammanfattningsvis i prop. 1971: 1 (bil. 
14 s. 129-132). 

Kartverket redovisar budgetförslag i form av ett basförslag och alter
nativa förslag till förhöjd ambitionsnivå. Avvägningen av resurserna 
inom basförslaget innebär i korthet följande. 

Nyframställningen av de ekonomiska och topografiska kartorna full
följs och avslutas år 1978. Försöksarbetcna med översiktskartor i ska
lorna 1 : 250 000 och 1 : 500 00 fortsätts med sikte på utgivning under 
perioden 1972-1981. 

Revidering av ekonomiska kartan, som påbörjas 1972, fortsätts med 
utgivning av reviderade kartblad fr. o. m. 1974. Kombinerad partiell 
och grundlig revidering av topografiska kartan utförs med utgivning 
av 45 resp. 7 blad år 1973. 

Inom basförslaget inryms oc.kså kostnader för vissa riksgränsarbeten. 
I förslagen till förhöjd ambitionsnivå framhåller kartvcrket vikten 

av att de organ som planerar för den nu pågående samhällsutvecklingen 
och har ansvaret för genomförandet av planerade åtgärder har tillgång 
till ändamålsenliga kartor, flygbilder och geodetiska data. Den takt i 

vilken ekonomiska och topografiska kartan kan revideras inom ramen 
för basförslaget är otillräcklig. Verkets alternativa förslag inneb~ir ökad 
revideringstakt och förkortad utgivningstid för översiktskartor. Ett av 
alternativen innefattar också kostnader för framställning av särskilda 
fastighetskarteoriginal, föranledda av fastighetsregisterreformen. Verket 

föreslår också ökade resurser för utvecklingsarbete inom den automa
tiska kartografin. för vetenskaplig geodesi samt för flygfotograferings
verksamhet. Sammanlagt medför de framlagda förslagen kostnadsök

ningar med 2,2-5,0 milj. kr. 
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De parte111en tschef en 

Vid behandlingen av anslagen till kartverket föregående år anm1ilde 

jag att en beredning borde ske av det utrednings- och remissmaterial i 

olika kartfrågor som fanns eller beräknades komma fram under den 

närmaste tiden (prop. 1971: I bil. 14 s. 130-132). En sådan beredning 

pågår. Vid beredningen övervägs också möjligheterna att bättre sam

ordna skilda uppgifter i samband med den statliga kartproduktioncn. I 

detta sammanhang kommer slirskild uppm~irksamhet att iignas åt frå

gan om en nUrmare samordning av kartverkets och lantmäteriets verk

samhet. Resultat av beredningen beräknas kunna redovisas under våren 
1972. 

I avvaktan på att åtgärder som den pågående beredningen kan kom

ma att leda till genomförs, bör planeringen av kartverkets verksamhet 

ske med utgångspunkt i atc verksamheten skall bedrivas med i stort 

sett oförändrade resurser. Jag beräknar medelsbchovet till 30 215 000 

kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Kartverket: Allmiinna kar/arbeten för budgetåret 197'2/73 

anvisa ett reservationsanslag av 30 215 000 kr. 

E 2. Kartverket: Försrnrsberedskap 

1970171 1 Utgift 

1971/72~ Anslag 

1972173~ Förslag 

624 021 

606 000 

674 000 

1 Avser budgetåret 1970/71 
2 Avser verksamhetsåret 1972 
3 Avser verksamhetsåret 1973 

Progra111111et f' örsvarsberedskap 

Reservation 284 979 

Programmet omfattar sådana uppgifter som åligger kartverket för att 

trygga kartförsörjningcn i krig, vari ingftr främst beredskapsplanlägg

ning, förberedelser för krigskartctryckning, sekretessåtgärder samt vissa 

administrativa åtgärder i övrigt. 

Kostnader 
Avgår komple-
ment kostnader 

Summa anslag 

1970/71 
Utfall 

626 000 

2 000 

624 000 

1 Avser verksamhetsåret 1972 
" Avser verksamhetsåret 1973 

1971/721 

Beräknat 

608 000 

2 000 

606 000 

l 972/73 2 

Kartverkct Departemcnts
chefen 

778 000 676 000 

2 000 2 000 

776 000 674 000 
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Kartverket 

Kartverket redovisar budgetförslag i form av ett basförslag och två 
alternativa förslag. 

Inom ramen för basförslagtt beräknas antalet slutprestationer i stort 
sett komma att ligga kvar på oförändrad nivå. 

Efterfrågan på utifrån styrda tjänster beräknas öka väsentligt år 1973. 
Antalet ärenden som berör spridningsgranskning väntas öka från 920 
år 1971 till 1 100 år 1973. "Utvecklingen inom ADB-tillämpningen på 
kartområdet, fjärravkänningstekniken och säkerhctsskyddet leder till krav 

på ytterligare insatser. Anslaget föreslås på grund härav uppräknat med 
81 000 kr. 

Under programmet Allmänna kartarbeten föreslagen höjd ambitions
nivå beräknas få till följd krav på ökade resursinsatser. Anslaget bör 
därför räknas upp med 21 000 kr. 

Departementschefen 

Medel bör anvisas i enlighet med basförslaget. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Kartverket: Försvarsberedskap för budgetåret 1972/73 
anvisa ett reservationsanslag av 674 000 kr. 

E 3. Kartverket: Uppdragsverksamhet 

19701711 Utgift 0 
1971/722 Anslag 1 000 
1972/73:1 Förslag 1 000 

1 Avser budgetåret 1970/71 
• Avser verksamhetsåret 1972 
3 Avser verksamhetsåret 1973 

Programmet U ppdragsverksamhet 

Programmet omfattar fotogrammetrisk och geodetisk verksamhet 
affärsmässig driftsform. 

1970/71 1 

Beräknat 
utfall 

Kostnader 6 702 000 
Intäkter 6 702 000 
Resultat 0 

1 Avser verksamhetsåret 1971 
~ Avser verksamhetsåret 1972 
3 Avser verksamhetsåret 1973 

1971/722 1972/733 

Beräknat Kart verket Departemcn ts-
chefen 

7 002 000 7 344 000 7 344 000 
7 002 000 7 344 000 7 344 000 

0 0 0 
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Kortverket 

U ppdragsverksamheten utgör i organisationshänseende en med den 
allmänna kartförsörjningen integrerad del och verkar därigenom också 
stimulerande och utvecklande på den allmänna kartläggningsverksam
heten. Uppdragen ger möjlighet att i mindre projekt pröva nya meto

der, som sedermera kan föras in i framställningen av de allmänna 
kartorna. Enligt instruktionen för kartverket bestämmer verket ersätt
ningen för arbete som verket utför. Taxorna är uppbyggda efter 
principen full kostnadstäckning. 

Departementschefen 

Verksamheten finansieras helt med intäkter. Anslaget bör därför tas 

upp med endast ett formellt belopp. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Kartverket: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1972173 

anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 4. Kartverket: Utrustning 

19701711 Utgift 
1971/722 Anslag 
1972/733 Förslag 

1 535 094 
1200000 
1000000 

1 Avser budgetåret 1970/71 
2 Avser verksamhetsåret 1972 
3 Avser verksamhetsåret 1973 

Kart verket 

Reservation 3 416 499 

Ateranskaffningsvärdct för kartverkets nuvarande instrumentpark in
klusive år 1972 planerade inköp är minst 16 milj. kr. För bestämningen 
av basförslagsnivån för 1973 måste hänsyn tas till inträffade prisför
ändringar. Nivån blir då 1 340 000 kr. Detta belopp ger inte kartverket 
möjlighet att fullt ersätta äldre utslitna eller ej ekonomiskt lönsamma 
instrument och apparater. 

Utöver vad som ryms inom ramen för basförslaget föreslår kartver

ket att medel anvisas för inköp av ett jetflygplan (+4,8 milj. kr.) och 
för anskaffning av en mikrodensitometer (+ 300 000 kr.). 

Departementsclzefen 

Jag beräknar behovet av medel för utrustning till l milj. kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Kartverket: Utrustning för budgetåret 1972173 anvisa 

ett reservationsanslag av 1 000 000 kr. 
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F RADDNINGSTJÄNST M. M. 

F l. Statens brandinspektion 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/ 73 Förslag 

856 350 
965 000 

1060000 

Statens brandinspektion har som central förvaltningsmyndighet till· 
syn över brandförsvaret i rik•!t. I inspektionens uppgifter ingår bl. a. 

att ge råd och anvisningar till kommuner och enskilda i frågor av all
män betydelse för brandförsvaret, att verka för att brandförsvaret ord
nas ändamålsenligt och att verka för standardisering av brandmateriel. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader för personal 
hos statens brandinspektion 
Sjukvård 
Reseersättningar till personal 
hos statens brandinspektion 
Lokalkostnader 
Expenser 
Lönekostnader för länsbrand
inspektörer m. fl. 
Reseersättningar till läns
brandinspektörer m. fl. 

Särskilda uppbördsmede/ 

Försäljning av publikatio
ner m. m. 

Statens brandinspektion 

l. Löneomräkning 89 000 kr. 

1971/72 

6 
3 

9 

596 000 
2 000 

34000 
36 000 
64000 

273 000 

60 000 
1065000 

100 000 
965 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Brandin- Departements-
spektionen chefen 

+ 89 000 

' 3 000 
+ 4000 

+ 82 000 

+178 000 

+178 000 

+89000 

3 000 
+ 3000 

+95000 

+95 00(} 

'.!. Anslagsposten till lokalkostnader bör höjas ( + 3 000 kr.). 



Prop. 1972: 1 Bilaga 14 Civildepartementet 107 

3. Anslagsposten till expenser bör räknas upp(+ 4 000 kr.). 
4. Arvodena till länsbrandinspektörer m. fl. bör höjas med förslagsvis 

30 % för att följa utvecklingen för övriga löntagare(+ 82 000 kr.). 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. Maj:t 

föreslår riksdagen 
att till Statens brandinspektion för budgetåret 1972173 anvisa 

ett förslagsanslag av l 060 000 kr. 

F 2. Statens brandskola 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972173 Förslag 

1654882 

1817000 
2 237 000 

Statens brandskola har till uppgift att i anslutning till kompetensföre
skrifterna i brandstadgan (1962: 91, ändrad 1969: 86) utbilda brand
personal och skorstensfejare och att genom annan utbildningsverksamhet 

och brandteknisk forskning främja brandförsvarets utveckling. Utbild
ningen sker vid en huvudskola och vid kurser som anordnas på olika 
orter. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Departements-
Brandskolan chefen 

Personal 

Utbildningspersonal 3 
Övrig personal 6 +1,5 +I 

9 +1,5 +1 

Anslag 
Lönekostnader 939 000 +364 000 +281 500 
Sjukvård 3 000 1 500 1 500 
Reseersättningar 20000 + 2 000 + 2000 

Därav utrikes resor (4000) (+ 2000) (+ 2000) 
Lokalkostnader 596 000 + 9 700 + 9 700 
Expenser 241 000 + 145 800 +128 300 

Därav e11gd11gsutgifter (-) ( + 45 700) (-1- 28 700) 
Ersättning till kommuner för 
lokaler och materiel, driv-
medel m. m. 18 000 

1817 000 +520 000 +420000 
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Styrelsen för statens brandskola 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 266 000 kr. 
2. Arbctstidsförkortningen för viss heltidsanställd brandpersonal krä

ver att två extra brandförmans- och tre extra brandmannak.lasser an

ordnas utöver nuvarande utbildningsprogram. Detta medför att kansliets 

resurser måste förstärkas med ett kvalificerat biträde och en halv biträ

destjänst. Aven övriga utgifter för utbildningen beräknas öka ( + 206 300 

kr.). 

3. Förhyming av städutrustning ger lägre städkostnader (-4 700 kr.). 

4. Förändringarna i utbildningsprogrammet medför att anslagsposten 

till expenser måste räknas upp ( + 52 400 kr.). 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

2 237 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare ett 

kvalificerat biträde samt för anordnande av två extra brandförmans

och tre extra brandmannaklass(:r. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens brandskola för budgetåret 1972/ 7 3 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 237 000 kr. 

F 3. Bidrag till förebyggande och släckning av brand 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

3 620 444 

2 400 000 
2 500 000 

Från anslaget bestrids utgifter för skogsbrandbevakning och ersätt
ningar för verksamhet vid brandsläckning m. m. Bidragsbestämmelserna 
återfinns dels i kungörelsen (1962: 607) om ersättning på grund av verk
samhet för brandsläckning m. m. (ändrad 1970: 351), dels i reglerings

brevet 1971 /72. 

Statens brandinspektion 

Brandinspektionen som erinrar om att det är omöjligt att i förväg 

beräkna åtgången på anslaget - väderleksförhållandena under skogs

brandsäsongen spelar sålunda m avgörande roll - föreslår att anslaget 

ökas med 100 000 kr. till 2,5 milj. kr. 

Departementschcfcn 

Jag biträder brandinspektionens förslag. Jag hemställer att Kungl. 

Maj: t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till förebyggande och släckning av brand för bud

getåret 1972173 anvisa ett förslagsanslag av 2 500 000 kr. 
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F 4. Bidrag till kostnader för kommunal beredskap 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1 639 851 
1 000 

1000000 

Reservation 

109 

1928412 

Från anslaget bestrids utgifter för bidrag till kommuner för bered

skapsplanläggning enligt 7 § lagen (1964: 63) om kommunal beredskap. 
Vissa bestämmelser för tillämpningen av nämnda lag har meddelats i 
kommunala beredskapskungörelsen (1964: 722, ändrad senast 1971: 379) 
och i Kungl. Maj:ts brev den 14 maj 1971. 

Riksnämnden för kommunal beredskap 

Den kommunala beredskapsplanläggningen sker numera endast för 
färdigbildade kommuner, om inte särskilda skäl talar för annat. Plan
läggningen är i allt väsentligt en organisations- och resursplanering. En 

klar uppfattning om kommunernas behov och möjligheter att lösa sina 
uppgifter under civilförsvarsberedskap ger endast de av länsstyrelserna 

godkända beredskapsplanerna. 
Inom totalförsvaret kan konkurrensen om resurserna ofta bli svår. 

För att inte övriga totalförsvarsmyndigheters resurstäckning i allt för 
hög grad skall ske på bekostnad av en försämrad kommunal beredskap, 
bör planläggningen för denna ske i takt med kommunsammanlägg- .. 

ningarna och sålunda vara genomförd senast 1976. 
Ett av vederbörande centrala fackmyndigheter fastställt anvisnings

verk föreligger nu färdigt att tas i bruk för den fortsatta beredskapsplan
läggningen. För riksnämnden synes det synnerligen angeläget att den 
förut av olika skäl starkt fördröjda planläggningen kan genomföras i en
lighet med den femårsplan som nämnden tidigare förordat. Under inne~ 
varande budgetår beräknas planläggning ske i 40 kommuner med en 
beräknad statsbidragskostnad av ca 1,7 milj. kr. Kostnaderna för den 
återstående beredskapsplanläggningen (10,5 milj. kr.) bör då fördelas 
på fyraårsperioden 1972/73-1975/76. Den årliga statsbidragskostnaden 
skulle därmed uppgå till något över 2,6 milj. kr. Då någon reservation 
ej beräknas föreligga på anslaget vid utgången av löpande budgetår, bör 

för nästa budgetår anvisas 2,6 milj. kr. 

De partementschefen 

Jag förordar att anslaget för nästa budgetår tas upp med 1 milj. kr. 
Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till kostnader för kommunal beredskap för budget

året 1972173 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 000 kr. 
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F 5. Beredskap för oljebekämpning till sjöss 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

4 727 877 

5 500 000 

5 500 000 

Tullverket har i början av år 1970 instruktionsmässigt alagts att hand

ha oljebekämpning till sjöss och i kustvattnen och fr. o. m. budgetåret 

1970/71 har ett särskilt anslag anvisats för ändamålet. Från anslaget 

bestrids utgifter för bl. a. anskaffning av bekämpningsanordningar och 

bekämpningsmedel, visst tekniskt utvecklingsarbete samt drift och un

derhåll av teknisk materiel ävensom ersättningar till kommuner m. fl. 
vid ingripande mot oljeutsläpp till sjöss. 

Stat 

Kostnader för viss personal 
inom kustbevakningsorganisa
tionen och för anlitande av 
konsulter och annan expertis 

Anskaffning av bekämpnings
anordningar och bekämpnings
medel rn. m. 

Tekniskt utvecklingsarbete 
beträffande medel och meto
der för oljebekämpning 
till sjöss 
Drift och underhåll av teknisk 
materiel för oljebekämpning 

Ersättning till kommuner m. 11. 
vid ingripande mot oljeut
släpp till sjöss 

Genera/tullstyre/sen 

1971/72 

400 000 

3 400 000 

500 000 

1000000 

200 000 
5 500 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Generaltull- Departements-
styrelsen chefen 

- 100000 - 100000 

--:--5 090 000 

+ 200000 + 100000 

+ 400000 

+5 590 ooo 

1. Kostnaderna för vissa tjänster inom kustbevakningsorganisatio

nen föreslås av administrativa. skäl överförda till anslaget VII C 1. 

Medel behövs fortfarande för anlitande av konsulter och annan expertis 

(- 100 000 kr.). 
2. Planerad anskaffning av bekämpningsmedel och bekämpningsan

ordningar medför ett starkt ökat medelsbehov ( + 5 090 000 kr.). 

3. Anslagsposten till tekniskt utvecklingsarbete beträffande medel och 

metoder för oljebckämpning till sjöss behöver med hänsyn bl. a. till 

styrelsens kostnader för deltagande i en samordnad svensk forskning 

beträffande bekämpning av oljeskador m. m. räknas upp(+ 200 000 kr.). 
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4. Kostnaderna för drift och underhåll av teknisk materiel för oljc
bekämpning beräknas öka med hänsyn till nytillkommande materiel 
(+ 400 000 kr.). 

De partementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
5,5 milj. kr. Jag har därvid beaktat att ca 3,5 milj. kr. av arbetsmarknads
medel ställts till tullverkets förfogande för det ändamål som avses med 
anslaget. 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Beredskap för oljebekämpning till sjöss för budgetåret 

1972173 anvisa ett förslagsanslag av 5 500 000 kr. 
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KAPITALBUDGETEN 

Il STATENS ALLMÄNNA FASTIGHETSFOND 

19. Byggnadsarbeten fÖr länsstyrelserna 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

Byggnadsstyrelsen 

2 610 349 

1000 
29 000 000 

Behållning 10 752 795 

De i prop. 1971: 1 (bil. 14 s. 143) angivna kostnadsramama har i vis

sa fall ökats beroende på den allmänna byggnadskostnadsstegringen. A 
andra sidan har kostnadsramarna för vissa andra objekt kunnat sänkas 
med sammanlagt 64 000 kr., vartill kommer att ett antal objekt slutredo
visats till en kostnad som med 123 000 kr. understiger gällande kostnads
ramar. Genom att byggnadskosrnadsindex ej tagits ut för samtliga objekt 
har kostnadsramarna dessutom indirekt kunnat sänkas med 119 000 kr. 

Redogörelse för länsstyrelseh.!1set i Linköping lämnades i prop. 1970: 1 
(bil. 14 s. 108), och Kungl. Maj:t uppdrog den 22 januari 1971 åt bygg
nadsstyrelsen att utföra nybyggnaden. 

Kungl. Maj:t har den 30 juni 1971 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att 
projektera nybyggnad av länsstyrelsehus i Malmö inom en kostnadsram 

av 22,1 milj. kr. enligt prisläget den 1 april 1971. Byggnaden avses att 
uppföras på staten tillhörig mark inom kv. Karin i centrala Malmö, och 

omfatta tre våningar över mark samt en garagevåning. Byggnaden om
fattar 8 605 m2 rumsyta inom en total byggnadsvolym av 46 600 m3, och 
inrymmer förutom kontorslokaler även kök och lunchrum. Fastställd 

stadsplan för området föreligger. 
Kungl. Maj:t uppdrog den 30 juni 1971 till byggnadsstyrelsen att pro

jektera nybyggnad för lokala skattemyndigheten m. fl. i Göteborg. Ny
byggnaden omfattar ca 15 000 m2 lägenhetsyta och beräknas kosta 37,5 
milj. kr. i prisläget den 1 april 1971. Projekteringen, som inletts i privat 

regi redan före inköpet av fastigheten, beräknas kunna bedrivas i sådan 
takt att byggnadsarbetena kan ]låbötjas innevarande budgetår. 
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Departeme11tschefen 

Jag har inget att erinra mot de av byggnadsstyrelsen föreslagna änd

ringarna av kostnadsramama för pågående byggnadsobjekt. Med hän

syn till att byggnadsarbetena för lokala skattemyndigheten m. fl. i Göte

borg kan påbörjas redan under innevarande budgetår avser jag senare 

denna dag förorda att 2,4 milj. kr. anvisas på tilläggsstat Il till riks

staten för budgetåret 1971/72. 
Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande in

vesteringsplan och anslagsberäkning. 

Investeringspla11 

(1 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

1.4. 70 1.4.71 Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 
30.6.71 71/72 72/73 

Falun, länsstyrelsehus, 
Etapp V 2 895 2 895 2 878 15 2 

Härnösand, ombyggnad av 
gamla länsstyrelsehuset 1 170 1170 1 159 11 0 

Umeå, om- och tillbyggnad 
av länsstyrelsehuset 2120 2 060 1 929 100 31 

Halmstad, skyddsrum för 
länsstyrelsen 325 321 315 6 0 

Linköping, länsstyrelsehus 15 000 16 350 1 401 9 000 5 500 

Linköping, kv Akilles, 
parkeringsplats och rivning 101 101 93 8 0 

Malmö, länsstyrelsehus 118 900 22100 0 0 7 000 

Göteborg, nybyggnad för 
lokala skattemyndigheten 
m. fl. 37 500 0 4000 16 481 

Summa 7 775 13140 29 014 

1 Uppskattad kostnad. 

Anslagsberäkning (1 000-tal kr.) 

Medelstillgång Beräknad medelsförbrukning 

Behållning 1.7.1971 10 753 1971/72 13 140 
Anslag för 1971/72 1 1972/73 29 014 
Riksstat tilläggstat (förslag) 2400 
Anslag för 1972/73 (förslag) 29 000 

42154 42154 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bygg11adsarbeten för länsstyrelserna för budgetåret 1972/73 
anvisa ett investeringsanslag av 29 000 000 kr. 

Bygg- Färdig-
start ställ. 
mån/år mån/år 

4.70 10.70 
12.63 2.65 

2.64 8.68 

12.69 10.70 

3.68 1.69 

5.71 11.72 

7.69 10.69 

12.72 12.74 

4.72 6.74 
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VII FONDEN FöR FC>RLAG TILL STATSVERKET 

2. Förskott till vissa plankost111ader m. m. 

1970/71 
1971/72 
1972/73 Förslag 

1 Preliminärt belopp 

Ingående 
behållning 

3i4188 
603 188 

1 103 188 

Anslag 

2 700 000 
2 000000 

1000 

Utgift 

2 471 000 
1 1 500000 

1400000 

Från anslaget förskotteras bidrag till kostnader för upprättande av 
regionplan i enlighet med byggnadslagstiftningens föreskrifter. Bestäm
melser härom är givna i 132 § byggnadslagen (1947: 385, ändrad senast 
1959: 611). 

Planverket 

Regionplanering enligt byggnadslagens bestämmelser pågår f. n. inom 
Göteborgs-, Kalmar- och Stockholmsregionerna samt i Sjuhäradsbyg
den. 

Planeringen i Stockholmsregionen har nu förts fram till ett sådant 
etappmål att fastställelse är aktuell. Denna torde kunna ske under vå
ren 1973. Också för Sjuhäradsbygden torde regionplan komma att fast
ställas under budgetåret 1972:/73. Förskott på bidrag till regional pla
nering blir således under budgetåret 1972173 aktuella endast i Göte
borgs- och Kalmarregionerna. Arbetet i Göteborgsregionen bör forceras 
med målet att en ctapplan skall kunna fastställas under budgetåret 
1973174. 

Tillgängliga medel på anslaget uppgick den I juli 1971 till 2 603 000 
kr. Verket beräknar behovet a.v förskottsmedel till 2,3 milj. kr. för inne
varande budgetår och till 1, I milj. kr. för budgetåret 1972/73. Ansla

get beräknas behöva tillföras 800 000 kr. 

Departementschefen 

Den avveckling av det sta1liga finansiella stödet till upprättande av 

regionplaner som statsmakterna år 1971 beslutade om (prop. 1971: 1 
bil. 14, CU 1971 : 7, rskr 1971: 3 5) torde kunna ske snabbare än 
planverket beräknat. Jag beräknar att på anslaget tillgängliga medel 
är tillräckliga för att tillgodos1! behovet av förskottsmedel. Anslaget bör 
därför tas upp med endast ett formellt belopp. 
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Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Förskott till vissa plankostnader m. m. för budgetåret 

1972/73 anvisa ett investeringsanslag av l 000 kr. 

Vad föredraganden sålunda med instämmande av stats
rådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t 
Konungen. 

Ur protokollet: 
Britta Gyllensten 
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Register 

Sid. 

1 Översikt 

DRIFTBUDGETEN 

A Civildepartementet m. m. 

6 Civildepartementet 
7 Kommitteer m. m. 
7 Extra utgifter 
7 Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 

B Länsstyrelserna m. m. 

9 Allmän översikt 
14 Centralorgan inom exekutionsväsendet och landets 

indelning i kronofogdedistrikt 
32 Civilbefälhavarorganisationen 
35 Länsstyrelserna 
35 Lokala skattemyndigheterna 
35 Kronofogdemyndigheterna 

C Planväsendet 

88 Statens planverk 
90 Bidrag till översiktlig plane:ring m. m. 

D Lantmäteriväsendet 

92 Lantmäteriet 
94 Myndighetsuppgifter 
95 Förrättnings- och uppdragsverksamhet 
99 Bidrag till förrättnings- och uppdragsverksamhet 
99 Utrustning 

E Kartväsendet 

100 Kartverket 
101 Allmänna kartarbeten 
103 Försvars beredskap 
104 Uppdragsvcrksamhet 
105 Utrustning 

116 

5 286 000 
4000000 

135 000 
50 000 

9471000 

556 710 000 
159 881 000 
.141582000 

858173 000 

11 201 000 
10 140 000 

21341000 

18 385 000 
1 000 

8 000 000 
1150 000 

27 536 000 

30 215 000 
674 000 

1 000 
1000000 

31890 000 
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F Räddningstjäost m. m. 

106 Statens brandinspektion 
107 Statens brandskola 
108 Bidrag till förebyggande och släckning av brand 
109 Bidrag till kostnader för kommunal beredskap 
110 Beredskap för oljebekämpning till sjöss 

117 

1 060000 
2 237 000 
2 500000 
1 000000 
5 500 000 

12297 000 

Summa för driftbudgeten 960 708 000 

KAPITALBUDGETEN 

Il Statens allmänna fastighetsfond 

112 Byggnadsarbeten för länsstyrelserna 29 000000 

VII Fonden för förlag till statsverket 

114 Förskott till vissa plankostnader m. m. 1 000 

Summa för kapitalbudgeten 29 001 000 

Totalt för civildepartementet 989 709 000 

ESSELTE TRYCK, STOCKHOLM 1971 712194 









Bilaga 15 till statsverkspropositionen 1972 

Industridepartementet 

ÖVERSIKT 

Till industridepartementets verksamhetsområde hör ärenden rörande 
den allmänna näringspolitiken, industri och hantverk, bergsbruk, energi

försörjning, teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete, officiell 

provningsverksamhet samt statsägda företag. 
Industrin svarar för en tredjedel av den totala produktionen i landet 

och för ungefär lika stor andel av sysselsättningen. Under trycket av en 
intensiv internationell konkurrens, snabb teknisk utveckling och knapp
het på framför allt yrkesutbildad arbetskraft genomgår industrin en 
snabb strukturell omvandling. Den bristande strukturella balans som 
f. n. föreligger inom industrin, liksom behovet av långsiktig produk
tionstillväxt, ställer stora krav på en aktiv industripolitik. Det senaste 

årets konjunkturnedgång har ytterligare understrukit behovet av åtgär
der för främjande av en fortsatt industriell utveckling. 

Behovet av sådana åtgärder har även påvisats av den senaste lång
tidsutredningen. Ett växande underskott i tjänstebalansen med utlandet 
och ökande anslag till det internationella utvecklingssamarbetet medför 

krav på snabb exportökning. Detta förutsätter att den svenska industrins 
produktionskapacitet byggs ut och att dess konkurrensförmåga på den 
internationella marknaden stärks. 

Mot denna bakgrund pågår inom ramen för en övergripande nä
ringspolitik en utbyggnad och effektivisering av industripolitikens olika 
delar. Genom en successiv förstärkning av informationen rörande bran
scher och företag skapas ett bättre planeringsunderlag. Samtidigt pågår 
en utbyggnad av samhällets resurser för att direkt initiera och stödja en 
önskvärd industriell utveckling. 

De senaste årens utbyggnad inom närings- och industripolitiken har 

baserats på riktlinjer som utformades år 1968. Näringslivets utveckling 
har aktualiserat nya samhälleliga insatser. En målmedveten inriktning 
av nliringspolitikcn förutsätter därför en översyn och fortsatt utveckling 
av hittillsvarande riktlinjer för näringspolitiken. 

För en mer kontinuerlig samverkan mellan samhälle och näringsliv 
behövs ökad information. De förslag som lagts fram av samarbets-

1 Riksdagen 1972. 1 saml. Nr 1. Bilaga 15 

Prop. 1972: 1 
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utredningen prövas f. n. med syfte att förslag skall kunna föreläggas 

årets riksdag. 
För att skapa underlag för den näringspolitiska planeringen bedrivs 

ett grundläggande arbete även genom särskilda branschutredningar. 
Denna verksamhet har nu vidgats till att omfatta bl. a. det datatekniska 

området och delar av verkstadsindustrin. Förberedelser pågår för att stu

dera även det petrokemiska området. 
Under det gångna året har särskild uppmärksamhet ägnats varvsin

dustrin. Bl. a. har ytterligare kreditgarantier ställts till varvens förfogan
de och samarbetet mellan de fyra storvarven förstärkts. 

De mindre och medelstora företagens problem behandlas av den här

för särskilt tillkallade delegationen. 
Arbetet på att förstärka och komplettera medlen för samhällets in

satser fortsätter. 
Förslag avses sålunda undet våren bli framlagt om ett system för lå

negarantier i syfte att underUitta samgående av företag inom vissa för 
strukturomvandlingen speciellt utsatta industribranscher. Sveriges in
vesteringsbank har under året ökat sin långivning och kan numera ge 
även exportkrediter. Möjligheterna att åstadkomma en bättre samord
ning av olika former av specialdestinerat kreditstöd undersöks f. n. 

Stöd till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete ingår 
som ett viktigt led i den långsiktiga näringspolitiken med syfte att 
stärka svensk industris konkurrenskraft och att skapa möjligheter för att 
lösa angelägna samhällsproblem. Styrelsen för teknisk utveckling före

slås därför få ökade resurser. Svenska utvecklingsaktiebolaget har den 
1 januari 1972 överförts från Statsföretag AB i direkt statsägo och i 
samband härmed erhållit kapitaltillskott. 

För att kunna tillgodose det snabbt växande behovet av elenergi före
slås en betydande ökning av investeringsanslaget till statens vattcnfalls
verk. Den omfattande atomk:raftutbyggnaden fortsätter. Under hösten 
1971 har AB Asea-Atom fått order på den första reaktorn till Forsmarks 
kraftstation. Förslag om Sveriges framtida försörjning med brnbränsle 
kommer under våren att fijreläggas riksdagen. 

Statsföretag AB har under sitt andra verksamhetsår fortsatt strävan
dena att stärka och konsolid,era koncernen. Omfattande investeringar 
görs i bl. a. Norrbotten. 

Sammanlagt föreslås utgifterna inom industridepartementets verksam
hetsområde för budgetåret 1')72/73 öka med 321 milj. kr. till totalt 
1 627 milj. kr. ökningen färddar sig med 39 milj. kr. på driftbudgeten, 
som därmed uppgår till 325 milj. kr., och med 282 milj. kr. på kapi
talbudgeten, som därigenom omsluter 1 302 milj. kr. 

Inom industridepartementet:; ·område arbetar f. n. 16 kommitteer och 
utredningar. Bland de utredningar som väntas bli avslutade under året 
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kan nämnas utredningen om rörtransport av olja och gas, havsresursut
redningcn, utredningen om närförläggning av atomkraftverk och möbcl

industriutredningen. 

Allmänna industrifrågor 

En central uppgift för industridepartementet är att skapa och utveckla 
underlag för den långsiktiga näringspolitiska planeringen. Som en bety
delsefull del i denna planering ingår vidgad information om väntade för

ändringar inom näringslivet och förbättrade former för samarbete mel
lan företag och samhälle. Samarbetsutredningens förslag om ett infor
mations- och samarbetssystem är f. n. föremål för beredning. I syfte att 
i begränsad skala pröva vissa delar av det föreslagna informationssyste

met har några förstudier gjorts. Resultaten härav beräknas föreligga un
der våren. Fortsatta överväganden pågår rörande frågan om samhällets 
och de anställdas inflytande i företagen. Avsikten är att proposition i 
ämnet skall föreläggas riksdagen under året. 

Aven inom näringspolitiska rådet har mer långsiktiga planeringsfrå
gor diskuterats. I anslutning till framläggandet av 1970 års långtidsut
redning har överläggningar ägt rum med syfte att precisera kommande 
behov av vissa allmänna strukturella åtgärder och särskilda insatser 

inom olika branscher. 
En väsentlig sektor inom det svenska näringslivet utgörs av de 

mindre och medelstora företagen. Dessa företags problem behandlas 
av delegationen för de mindre och medelstora företagen. Under hösten 
1971 har delegationen redovisat kartläggningar av den industriella mil
jön i tre regioner. Dessa undersökningar följer delegationen nu upp 
genom fortsatt bevakning av olika aspekter på företagens servicebe
hov. Vidare har delegationen under det gångna året inlett en under
sökning av småföretagares behov och utnyttjande av företagsledar
utbildning. Aven konkurs- och ackordsutvccklingen i näringslivet är 
föremål för undersökning. 

Frågan om verksorganisationen på det näringspolitiska området har 
utretts av kommerskollegieutredningen. Utredningen har lagt fram för
slag om bl. a. vidgade resurser för näringspolitiken på myndighetsplanet. 
Vidare behandlas myndighetsorganisationen på energiområdet samt or
ganisationen för vissa statliga uppgifter på mineralområdet. Förslaget 
övervägs f. n. inom berörda departement. 

Sveriges invcsteringsbank har betydelsefulla näringspolitiska upp
gifter och tillgodoser genom sin kreditgivning väsentliga behov hos 
näringslivet. Genom beslut av 1971 års riksdag har banken bemyndigats 
att lämna även exportkrediter. 

Genom de överskott som framkommit i bankens rörelse har det 
egna kapitalet jämte reserver nu stigit till inemot 1 200 milj. kr. Härav 
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har 100 milj. kr. avsatts till en fond för täckande av eventuella förluster 

i bankens utlåning. 
Banken har under det gångna året inriktat sin verksamhet på bl. a. 

textil- och konfektionsbranschen. Sålunda har investeringsbanken med
verkat till ett samgående av fem konfektions- och ett textilföretag i 

Sweteco AB. Banken bidrog även till att rekonstruktionen av AB Göta
verken kunde genomföras genom att bevilja en tillfällig kredit på 75 

milj. kr. Bland nya större engagemang märks vidare en kredit på 150 

milj. kr. för uppförande av OK:s raffinaderi vid Brofjorden. 
Investeringsbankens låneutfästelser har under år 1971 ökat med 

drygt 600 milj. kr. och uppgick vid utgången av året till inemot 2 200 
milj. kr., varav mer än 200 milj. kr. avsåg export- och valutakrediter. 

Banken kommer även i fortsättningen att beredas möjligheter till en 

jämn och expansiv utveckling. 
Staten har sedan länge vid flera tillfällen tagit initiativ till eller 

medverkat vid bildandet av olika hel- och halvstatliga kreditinstitut 
och vid skapandet av andra former av särskilt finansiellt stöd till nä
ringslivet. En undersökning har påbörjats i samarbete med övriga be
rörda departement med syfte att uppnå en bättre samordning av det

ta specialdestinerade kreditstöd. 
Utbildningsverksamheten vid statens institut för företagsutveckling 

(SIFU) har expanderat kraftigt under de senaste åren. För att uppnå 
en effektivare samhällelig service till de mindre och medelstora före
tagen har samarbetet mellan SIFU och företagarföreningarna byggts 
ut. För nästa budgetår föreslås att SIFU får medel för uppbyggnad av 
en regional utbildningskonsulentorganisation inom ramen för detta 
samarbete. 

Inom den statliga företagsgruppen prövas i ökande utsträckning nya 
former för arbetstagarinflytande och samverkan. Statsföretags sty
relse har antagit riktlinjer för arbetet med vidgad företagsdemokrati 
inom koncernen. Bl. a. avses de anställda få styrelserepresentanter i 
samtliga bolag som ingår i gruppen. En kontaktgrupp, i vilken ingår 
representanter även för delegationen för försöksverksamhet med före
tagsdemokrati i de statliga aktiebolagen, kommer att delta i den fort

satta utvecklingen av riktlinjerna. Under det gångna året har delegatio
nen genomfört förstudier för försök med fördjupad företagsdemokrati 
vid tobaksfabriken i Härnösand, Uddevalla-varvet, Karlskrona-varvet 

och V ARA-bolaget i Göteborg. Vidare har en lägesrapport lagts fram 
från pågående försöksvcrksamhet vid tobaksfabriken i Arvika. 

Mot bakgrund av den regionala obalans som fortfarande föreligger 
i landet kvarstår behovet av särskilda insatser till förmån för industri
sysselsättningen i Norrland. I syfte att åstadkomma ett mer differen

tierat näringsliv gör bl. a. Norrlandsfonden betydande insatser genom 
direkt finansicringshjälp till företagen för utvecklingsarbete och ut-
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byggnad. Fonden vidtar även åtgärder för att förbättra den industriella 
miljön i avsikt att underlätta såväl etablering av nya företag som 
expansion av befintliga företag. Inrättandet av ett industriellt utveck
lingscentrum (IUC) i Skellefteå är ett viktigt led i detta arbete. Detta 
centrum som startade sin verksamhet hösten 1971 kommer i ett ut

byggt skede att ha resurser för att biträda företagen i arbetet att föra 
fram en produkt från ide till produktionsstart. Sammanlagt erhåller 
Norrlandsfonden under nästa budgetår 20 milj. kr. i tillskott. 

I Norrbottens län genomför vidare statsägda företag ett omfattan
de invcsteringsprogram. Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB), AB 
Statens skogsindustrier och Norrbottens järnverk AB beräknas under 
de närmaste fem åren i utbyggnad av sina anläggningar investera sam
manlagt ca 1 700 milj. kr. 

Internationella frågor 

Arbetet på att bygga ut och förstärka de internationella kontakterna 
inom departementets verksamhetsområde har fortsatt såväl bilateralt 

som multilateralt. Det under år 1971 upprättade nordiska ministerrådet 
har beslutat att bl. a. ägna särskild uppmärksamhet åt industripolitiskt 
samarbete. Förutom det fortsatta samarbetet på atomenergiområdet har 

under det gångna året diskuterats bl. a. olje- och naturgasfrågor. 
Hösten 1971 ledde det s. k. Aigrain-samarbetet, vilket omfattar EEC

länderna och ett antal stater utanför EEC, däribland Sverige, till över
enskommelser om genomförande av ett antal samarbetsprojekt inom 
teknik och vetenskap. 

Avtal om tekniskt och vetenskapligt samarbete har under år 1971 
träffats med Tjeckoslovakien. Inom ramen för övriga samarbetsavtal 
har överläggningar förts med Sovjetunionen, Bulgarien, Jugoslavien, 
Polen, Rumänien och Ungern. Vissa diskussioner har också ägt rum 
med Kina. 

Sverige har också tagit aktiv del i arbetet inom OECD:s industri
kommitte, där bl. a. frågor rörande multinationella företag behandlats. 
På svenskt initiativ har arbetsmiljöproblemen tagits upp till diskussion. 
Inom miljökommitten har överläggningar förts om bl. a. näringspoli
tiska frågor i samband med miljövården. 

lndustribranschfrågor 

Arbetet med att lösa varvsindustrins problem har fortsatt. Efter stat

ligt initiativ har krisen i AB Götaverken kunnat avvecklas. Staten med

verkade till rekonstruktionen av företaget. På statligt initiativ har ett ökat 
samarbete inletts mellan de fyra storvarven i syfte att stärka före

tagens konkurrenskraft, lönsamhet och utvecklingsmöjligheter. För att 
genomföra detta samarbete, som regleras i ett särskilt avtal, har en 
styrande kommitte tillsatts. I denna ingår även företrädare för industri-



Prop. 1972: 1 Bilaga 15 Industridepartementet 6 

departementet. Ytterligare lm!ditgarantier har ställts till varvens förfo
gande. En garantiram på 3 500 milj. kr. har beviljats för kreditgivning 
i samband med fartygsproduktion under åren 1972-1976. Förslag 
läggs nu fram om en höjning av ramen med 400 milj. kr. samt utsträck
ning av giltighetstiden med ytterligare ett år. Inom OECD har Sverige 
fortsatt att verka för ett successivt avvecklande av de statliga subventio
ner som finns inom flertalet kdande varvsindustriländer. 

Mot bakgrund av den pågående strukturomvandlingen inom vissa in
dustribranscher har i industridepartementet förslag utarbetats om in
rättande av lånegarantier avsedda att underlätta företagssamgåenden. 
Syftet är att främja en mer planmässig strukturanpassning inom bransch
er med speciella omställningsproblem, varigenom branschkunnande och 
yrkesskicklighet bättre kan tas tillvara. Förslaget remissbehandlas f. n. 
Förslag i frågan avses bli förelagt riksdagen under våren. 

Det stimulansprogram för textil- och konfektionsindustrierna som 
antogs av 1970 och 1971 års riksdagar har innevarande budgetår ytter
ligare förstärkts i de delar som avser utbildningsstöd och exportfräm
jande åtgärder. Motsvarande anslagsökningar föreslås nu även för nästa 
budgetår. Möjligheterna ökar härigenom ytterligare att stärka konkur
rensförmågan hos utvecklingsbara delar av textil- och konfektionsindu
strierna. Ett liknande stimulansprogram finns för den manuellt arbetan
de glasindustrin. 

Inom den träbearbetande industrin väntas 1970-talet medföra bety
dande krav på omställningar. Den i slutet av år 1970 tillsatta möbel
industriutredningen kommer inom kort att avlämna sitt betänkande. Vi
dare beräknas vissa undersökningar avseende snickeriindustrin snart 
vara slutförda. Utredningens förslag kommer att prövas under våren 
1972. 

Under år 1971 har aktiviteten ifråga om branschundersökningar yt
terligare ökats. Sålunda har en utredning tillsatts för att pröva frågan 
om näringspolitiska åtgärder på det datatekniska området. Vidare har 
en delegation med företrädar·e för verkstadsindustrins företag och ar
betstagare samt industridepartementet tillkallats för samordning av ut
redningsverksamheten rörande verkstadsindustrin. Med Sveriges mekan
förbund har träffats en överenskommelse om statliga bidrag för struk
turundersökningar som grupper av företag gemensamt önskar genom
föra. Industridepartementet och Svenska gjuteriföreningen genomför ge
mensamt en undersökning av gjuteriindustrin med syfte att kartlägga 
nuläge och utvecklingsmöjlig;J.eter. Samtidigt genomförs en kartlägg
ning av arbetsmiljön i gjuteriföretagen genom arbetarskyddsverket. Ut
redningen beräknas bli slutförd i början av detta år. 

Vidare torde det bli aktuellt att närmare studera den petrokemiska 
industrins och raffinaderiindustrins framtida utveckling och lokalisering. 

Beträffande skogsindustrin pågår flera undersökningar. Den av chefen 
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för industridepartementet tillsatta statens och skogsnäringarnas samar
betsgrupp kommer att inom kort överlämna sin slutrapport. 

Bergsbruk och naturresurser 

Det omfattande utredningsarbete, som sattes igång under 1960-talet 
i syfte att få till stånd en allmän översyn av utnyttjandet av mineral
tillgångarna och den geologiska verksamhetens bedrivande, har nu i 
huvudsak genomförts. 

Avsikten är att under året lägga fram förslag till ny gruvlagstiftning 
på grundval av 1963 års gruvrättsutrednings förslag, vilka remissbe
handlats. 

1964 års geologiutredning lade under förra året fram förslag om 
ökade statliga insatser för geologisk kartering, om malmprospektering 
och inventering av våra tillgångar av grundvatten, sand och grus samt 
om förvaltningen av statens mineraltillgångar. Utredningens förslag, 
som remissbehandlats, har i vissa delar nära samband med förslag som 
lagts fram av kommerskollegicutredningen och 1967 års gruvutredning. 

Frågan om Sveriges geologiska undersöknings framtida uppgifter och 
organisation är föremål för överväganden inom industridepartementet. 

Havsresursutredningen väntas inom kort lägga fram förslag angående 

utforskandet och utnyttjandet av de svenska havsområdenas naturre
surser. 

Den sedan 1963 pågående malminventeringen i Norrbottens län har 
i huvudsak framskridit planenligt och väntas bli slutförd och redovisad 
inom de närmaste åren. Resultatet av inventeringen bör kunna utgöra 
en god grund för fortsatt planering av gruvdriften i länet. 

Oljeprospektering AB har börjat djupborra efter olja och naturgas i 
Skåne. Bolaget planerar att under innevarande år utvidga borrningarna 
till Öland och Gotland. Under år 1973 beräknas borrningar ske även på 
den svenska kontinentalsockeln. 

En utredning har tillsatts för att undersöka förutsättningarna för gruv
drift i Stekenjokk. Särskilda medel anvisades förra året för ett inten
sifierat borrningsprogram. Utredningen beräknas redovisa sina övervä
ganden under hösten 1972. 

Energiförsörjning 

Under år 1971 har förhållandena på den svenska energimarknaden 
normaliserats. Tillrinningen i vattenmagasinen har varit god och risken 

för elransonering får anses undanröjd för de närmaste åren. överens

kommelser mellan de råoljeproducerande länderna och de internatio
nella oljebolagen har lett till en stabilisering av oljepriserna. 

Den starka ökningen av efterfrågan inom energisektorn medför stora 
anspråk på resurser, vilket kan leda till svåra avvägningsproblem mellan 
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olika samhällsintressen. Stor vikt måste därför läggas vid den långsiktiga 
planeringen inom denna sektor. Arbetet med en ny energiprognos kom
mer att påbörjas. Avsikten är att denna verksamhet skall permanentas. 

Behovet av elenergi föruts1!s enligt centrala driftledningens senaste 
prognos öka med ca 8 O/o per år under 1970-talet, vilket innebär en för
dubbling på mindre än tio år. Atomkraftverken väntas komma att svara 
för huvudparten av det erforderliga tillskottet av elkraft. Enligt före

liggande utbyggnadsplaner för kraftindustrin kommer redan år 1980 ca 
en tredjedel av den totala produktionen av elenergi att baseras på 
atomkraftverk. 

Landets första kommersiella atomkraftverk - Oskarshamnsverket -
togs i drift under år 1971. Ytt,;:rligare ett aggregat är under uppförande 
på samma plats. Sydsvenska kraftaktiebolaget bygger f. n. ett atom
kraftverk i Barsebäck. I vattenfallsverkcts investeringsprogram ingår 
bl. a. två atomkraftaggrcgat i Ringhals. Nyligen har beslut fattats om 
upphandling av ytterligare ett aggregat till Ringhals och av ett första 
aggregat till atomkraftstationen i Forsmark. Förberedelsearbetet för den 
senare stationen har verket bi~drivit i samarbete med privata kraftin
tressenter. För vattenfallsverket föreslås ett investeringsanslag av 1 190 
milj. kr. under budgetåret 1972173. 

Införande av atomkraft i stor skala i Sverige aktualiserar en rad 
problem som kräver sin lösning under den närmaste tiden. Hit hör 
frågan om den framtida försörjningen med uran och olika tjänster inom 
bränslecykeln för atomreaktorer. En proposition i ämnet avses bli före
lagd riksdagen i vår. Även säkerhctsfrågorna vid atomkraftverkens drift 
måste ägnas stor uppmärksamhet. Förutom en fortlöpande kontroll och 
övervakning av anläggningarna bedrivs brett upplagda undersökningar 
rörande säkerhet och miljöeffekter. En särskild utredning - närförlägg
ningsutredningen - arbetar med frågan om möjligheterna att förlägga 
atomkraftverk i eller i närheten av tätbebyggda orter. överläggningar 
kommer att ske med olika intressenter om att öka forsknings- och ut
vecklingsinsatserna på säkerhetsområdet inom ramen för ett flerårigt 
program. 

Koncentrationen till ett fåtal platser av stora atomkraftanläggningar 
med allt större aggregatstorlekar tvingar kraftföretagen att söka former 
för ett närmare samgående vid utbyggnad och drift av atomkraftsta
tioner. Dessa och andra strukturfrågor inom kraftsektorns produktions

och distributionsled undersöks av en särskild utredning, som tillkalla
des förra året. Inom ramen för det nordiska elsamarbetet pågår vissa 
utredningar om ökad samordning av kraftförsörjningen inom nordel

blocket. 
Trots atomenergins snabba frammarsch kommer Sveriges energiför

sörjning under lång tid framåt att vara baserad huvudsakligen på im

port av olja och oljeprodukter. Vid planeringen av den fortsatta ut-



Prop. 1972: 1 Bilaga 15 Industridepartementet 9 

byggnaden av systemet för transport, raffinering och vidareförädling av 
olja måste hänsyn tas till utbyggnadens olika samhällseffekter. 

Frågan om att införa naturgas på den svenska energimarknaden 
tilldrar sig stort intresse. Naturgasen skulle kunna ersätta främst viss 
förbrukning av eldningsoljor för kraftproduktion och andra industriella 
ändamål. Den skulle utgöra ett från bl. a. miljösynpunkt värdefullt 
komplement till vår nuvarande energiförsörjning. Undersökningar av 
marknaden för naturgas pågår. 1968 års utredning om rörtransport av 
olja och gas väntas inom kort lägga fram ett betänkande om ett rör

ledningssystem för naturgas. Vissa kontakter har tagits med poten
tiella leverantörer av naturgas till Sverige. Det är ännu oklart när er

forderligt underlag för ett beslut i naturgasfrågan kan föreligga. 

Teknisk forskning och utveckling 

Stödet till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete för

stärks kraftigt genom att anslagen till styrelsen för teknisk utveckling 
ökas. De tillkommande resurserna skall disponeras främst för sådant in
dustriellt utvecklingsarbete som bidrar till att lösa angelägna samhälls

problem och att stärka den svenska industrins internationella konkur
renskraft. Anslagen till styrelsen för teknisk utveckling föreslås nästa 

budgetår öka med totalt 23,8 milj. kr. till 149,3 milj. kr. Härav får 75 
milj. kr. disponeras för fleråriga åtaganden. 

På grundval av den s. k. samordningsutredningens år 1970 avlämnade 
förslag bereds f. n. frågan om samordning av verksamheten vid statliga 
institutioner för tillämpad teknisk forskning och utveckling i syfte att 
åstadkomma ett bättre utnyttjande av dessa institutioners samlade resur

ser. 
Verksamheten vid de statliga provningsanstalterna - statens prov

ningsanstalt och statens skeppsprovningsanstalt - utvecklas tillfreds
ställande. Förslag om organisationen av den officiella provnings- och 
kontrollverksamheten samt den officiella metrologiska verksamheten 
avses bli förelagt riksdagen under våren 1972. 

Standardiscringskommissionen föreslås få ökat statsbidrag för att bl. a. 
kunna stödja ett samordnat införande i Sverige av SI - det internatio
nella måttenhetssystemet. 

Forsknings- och utvecklingsarbetet vid AB Atomenergi är av stor 

betydelse för att det svenska atomkraftprogrammet skall kunna ge
nomföras framgångsrikt. För nästa budgetår föreslås bidraget till atom

energiverksamheten inom AB Atomenergi uppgå till 51 milj. kr. Bolaget 

beräknas härutöver få betydande intäkter av uppdragsvcrksamhet m. m. 
På rymdområdet har Sverige beslutat att vidga sin medverkan i det 

europeiska rymdsamarbetet genom att delta i ESRO:s tillämpningspro
gram, som är inriktat på industriell utveckling av satelliter för telekom-

lt Riksdagen 1972.1 sam!. Nr 1. Bilaga 15 
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munikation, flygtrafikledning och meteorologi. Proposition 
kommer att föreläggas riksdagen under våren. 

Statsägda företag 

10 

frågan 

Inom Statsföretag fortgår uppbyggnaden av företagsgruppen i syfte 
att ge ökad styrka och effektivitet åt de statsägda företagen. Tillgängligt 
kapital har fått reserveras för investeringar som skapar förbättrat resul
tat både för de enskilda företagen och för företagsgruppen i dess helhet. 

LKAB beräknas under den närmaste fyraårsperioden investera ca 
1 000 milj. kr. för bl. a. kvalitets- och kapacitetshöjande åtgärder i 
främst Malmberget och Narvik. 

Det för Norrbottens järnverk AB fastställda investeringsprogrammet 

på sammanlagt 430 milj. kr. fortlöper enligt uppgjorda planer. För 
nästa budgetår föreslås som lån 68 milj. kr. bli anvisade härför. Upp
handling har gjorts av bl. a. en ny masugn, en stålugn, ett syrgasverk 

och utrustning för valsverket. 

Som ett led i en kommande samordning av den statliga läkemedels
industrin har staten under år 1971 förvärvat återstående 35 O/o av ak
tierna i AB Kabi. Detta bolag avses bilda en statlig läkemedelsgrupp 
tillsammans med produktionsdelen av Apoteksvarucentralen Vitrum 
Apotekare AB och delar av nuvarande ACO Läkemedel AB. Förslag i 

frågan väntas bli förelagt riksdagen under våren 1972. 
Under år 1971 har Statsfördag förvärvat den hälft av aktiekapitalet 

inom Uddevallavarvet AB som innehades av Eriksbergs Mekaniska 
Verkstads AB. Varvets aktiekapital har vidare genom nyemission höjts 
från 40 milj. kr. till 100 milj. kr. 

Aktierna i Svenska utvecklingsaktiebolaget har den 1 januari 1972 
genom förvärv från Statsföret:ig överförts i direkt statsägo. I samband 
med överförandet har utvecklingsbolaget tillförts ytterligare aktieka
pital. Härigenom kan bolagets ursprungliga målsättning bibehållas, 
samtidigt som förutsättningarna för samarbetet både med forsknings
och utvecklingsstödjande organ och med näringslivet förstärks. 

I sysselsättningssyfte har Statsföretag under år 1971 tillsammans med 
Coronaverken AB etablerat Vilhelmina plast AB för tillverkning av 
plastprodukter och Staros AB i Nykroppa för tillverkning av bl. a. stål

dörrar. 

De strukturella och konjunkturmässiga förändringarna i samhället 
har påverkat även vissa företag inom Statsföretagsgruppen. Sålunda har 
SMT Machine Company AB nödgats besluta om vissa permitteringar 

med hänsyn till behovet av en kraftig sortimentsbegränsning. Vidare har 
Statsföretag under år 1971 godkänt ett beslut om nedläggning av verk
samheten vid Kalmar verkstads AB (KVAB). Genom avtal med AB 
Volvo kommer detta företag att i Kalmar etablera en sammansätt
ningsindustri som beräknas vara i verksamhet under andra halvåret 
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1974. Ansträngningar görs att mildra effekterna av de syssclsättningspro

blem som kan uppstå före den tidpunkt då Volvoetableringen börjar ge 

effekt. 

Statsföretags årsredovisning för år 1970 har överlämnats till riks

dagen (skr. 1971: 120). Uppgifter i övrigt om de statsägda bolagen och 

om affärsverken har sammanställts i publikationen Statliga företag. 

Sammanfattning 

Förändringarna inom industridepartementets verksamhetsområde i 

förhållande till motsvarande anslag i riksstaten för budgetåret 1971 /72 

framgår av följande sammanställning. Beloppen anges i milj. kr. 

Anvisat• Förslag Föränd-
1971/72 1972/73 ring 

DRIFTBUDGETEN 

Trettonde huvudtiteln 

A. Industridepartementet m. m. 11,0 12,6 + 1,6 
B. Industri m. m. 17,8 21,1 + 3,3 
C. Bergsbruk 52,3 58,6 + 6,3 
D. Energiförsörjning 4,3 8,5 + 4,2 
E. Teknisk utveckling m. m. 200,5 224,1 + 23,6 
F. Domänverket 0,1 0,1 

Summa driftbudgeten 286,0 325,0 + 39,0 

KAPITALBUDGETEN 

I. Statens affärsverksfonder 
E. Förenade fabriksverken 42,5 43,9 + 1,4 
F. Statens vattenfallsverk 975,0 1 190,0 + 215,0 
G. Domänverket 1,0 1,0 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 0,004 0,001 0,003 
V. Fonden för låneunderstöd 1,0 68,0 + 67,0 

Summa kapitalbudgeten 1019,5 1301,9 + 282,4 
Totalt för industridepartementet 1305,5 1626,9 + 321,4 

1 Medel på tilläggsstat har inte tagits med. 
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Utdrag av protokollet över iu1dustriärenden, hållet inför Hans Maj: t 
Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972. 

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena 
WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, 
HOLMQVJST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODH

NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LöFBERG, LIDBOM, 

CARLSSON, FELDT. 

Chefen för industridepartementet, statsrådet Johansson, anmäler de 
frågor som gäller utgifterna för budgetåret 1972/73 inom industridepar

tementets verksamhetsområde och anför. 

DRIFTBUDGETEN 

Trettonde huvudtiteln 

A. INDUSTRIDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Industridepartementet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Fi.lrslag 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 

6 184 756 
7 079 000 
7 817 000 

Reseersättningar (även utrikes tjänsteresor) 
Expenser 

1971/72 

61 
26 

87 

6 584 000 
20000 

160000 
315 000 

7 079 000 

Beräknad änd-
ring 1972/73 

+ 2 
1 

+ 1 

+ 678 000 
of. 
of. 

+ 60000 

+ 738 000 
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Enligt statsmakternas beslut (prop. 1970: 1 bil. 15 s. 10, SU 1970: 13 
rskr 1970: 13) inrättades den 1 juli 1970 ytterligare en tjänst som stats
sekreterare i industridepartementet. Tjänsten var avsedd för beredning 
av frågor och ärenden rörande statsägda företag. Innehavaren av ifrå
gavarande tjänst hade tidigare utsetts till ordförande i styrelsen för 
Statsförctag AB och förordnats att vara ordförande i affärsverksdelega
tionen. Sedan detta samband numera upphört, är tjänsten inte längre er
forderlig. Tjänsten, som f. n. står vakant, bör därför dras in. Medels
behovet under anslaget minskar härigenom med 167 500 kr. inkl. medel 
för en biträdestjänst som inte längre behövs. 

Kungl. Maj:t har med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1965: 
65 s. 19, SU 1965: 105, rskr 1965: 295) beslutat inrätta en tjänst som 
kansliråd i departementet. Tjänsten har inrättats för beredning av lag
stiftningsfrågor m. m. 

För uppföljning och avstämning av bl. a. långtidsutredningarnas be
dömning av industrins framtida utveckling och för det fortsatta arbetet 
med bransch- och strukturfrågor behövs viss förstärkning av departe
mentets personal. Jag beräknar för ändamålet medel för två tjänster 
som departcmentssekretcrare. 

För förstärkning av enheten för statsägda företag beräknar jag 
140 000 kr. Jag har vidare för löne- och prisomräkning m. m. beräknat 
566 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
7 817 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Industridepartementet för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

förs.lagsanslag av 7 817 000 kr. 

A 2. Tekniska attacheer m. m. . 

1970171 Utgiftl 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

121517 
197 000 
197 000 

1 Anslaget teknisk-vetenskapliga attacheer 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för en tjänst som teknisk 
attache i Paris. 
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Anslag 

Lönekostnader 
Vissa biträdeskostnader 
Bostadskostnader 
Sjukvård 
Expenser (och rescersättningar inom verksamhets

områdena) 
Ersättningar för resor till och från Sverige vid 

tjänsteuppdrag och semester 

1971/72 

110000 
16000 
34000 

1000 

22000 

14000 

197 000 

14 

Beräknad 
ändring 
1972/73 

of. 
+ 1 000 

of. 
of. 

1 000 

of. 

of. 

l Moskva, Paris, Tokyo och Washington finns teknisk-vetenskapliga 
attacheer, som även är kontaktmän för Ingenjörsvetenskapsakademien. 

Kostnaderna för dessa attacheers avlöningar m. m. bestrids av styrelsen 
för teknisk utveckling. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

197 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Tekniska attacheer m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett förslagsanslag av 197 000 kr. 

A 3. Kommitteer m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

3 307106 
3 500 000 
4 350 001) 

Reservation 551 264 

r nom ramen för förevarande anslag beräknar jag för nästa budgetår 
medel dels för viss personal m. m., som - i avvaktan på att permanenta 
prognos- och utredningsresurser för energiområdet kan tillkomma -

skall inleda arbetet på att utarbeta en ny energiprognos, dels för vissa 
undersökningar i samband med uppföljningen och avstämningen av de 
uppgifter om industrins utveckling under 1970-talet som 1970 års lång
tidsutredning redovisat (SOU 1971: 5). Anslaget bör räknas upp med 

850 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1972/73 anvisa ett re
servationsanslag av 4 350 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1970171 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

115 375 
200 000 
200 000 

Reservation 123 461 
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Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

15 

att till Extra 11tgifter för budgetåret 1972173 anvisa ett reserva
tionsanslag av 200 000 kr. 
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B. INDUSTRI M. M. 

Statens institut för företagsutveckling 

Statens institut för företagsutveckling (SIFU) har i sin nuvarande 
form fungerat sedan den 1 juli 1970 då en omorganisation genomför
des av den verksamhet som tidigare bedrevs hos statens institut för 

hantverk och industri. Omorganisationen, som baserades på förslagen 
i betänkandet (Ds Fi 1968: 9) Aktiv företagsutveckling, gjordes partiell 

för att inte föregripa vissa då pågående utredningar, bl. a. kommers
kollegieutredningen (jfr prop. 1970: 1 bil. 15 s. 32, SU 1970: 13, rskr 

1970: 13). 
Institutet har till uppgift att främja näringslivets tekniska och eko

nomiska utveckling med särskild hänsyn till de mindre och medelstora 
industriföretagen samt hantverket. 

Det åligger institutet bl. a. att bygga upp kunskaper och erfarenheter 
i tekniska, administrativa, kommersiella och ekonomiska frågor av be
tydelse för utvecklingen inom industri och hantverk samt att förmedla 
dessa kunskaper genom kurser, föreläsningar, publiceringsverksamhet 
och rådgivning. Om det behövs för verksamheten i övrigt, får institutet 
bedriva försöks- och utvecklingsarbete samt utföra provningar och un
dersökningar av material, arbetsmetoder, driftsförhållanden, redskap, 
instrument och apparater. Inom ramen för institutets verksamhet får 
provningar och undersökningar utföras även på uppdrag av myndighet 

eller enskild. 
Institutet administrerar vidare de utbildningsåtgärder, som ingår i 

programmen för stöd åt textil- och konfektionsindustrierna samt den 
manuellt arbetande glasindustrin. 

Tyngdpunkten i institutets verksamhet ligger inom utbildningsområ

det. 
Institutet leds av en styrelse. Chef för institutet är en övcrdirektör. 

Inom institutet finns tre byråer, en allmän byrå, en informations- och 
utbildningsbyrå och en teknisk byrå. Regionalkontor finns i Göteborg, 
Luleå och Malmö. 

Antalet fast anställda vid institutet den 1 juli 1971 uppgick till drygt 
250. I utbildningsverksamheten används dessutom ett stort antal tim

arvoderade lärare. 
Institutets omslutning uppgick under budgetåret 1970/71 till ca 20 

milj. kr., ex:kl. de särskilda insatserna för textil- och konfektionsindustri

erna samt glasindustrin. 
Institutets verksamhet finansieras genom dels statsanslag, dels kurs

avgifter och arvoden. Statens bidrag täckte budgetåret 1970/71 ca 35 O/o 

av institutets totala kostnader. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 15 Industridepartementet 17 

Staten fördelar under innevarande budgetår sitt bidrag till institutet 
över två anslag, nämligen dels förslagsanslaget Statens institut för före

tagsutveckling: Förvaltningskostnader, dels reservationsanslaget Statens 

institut för f öretagsutveckling: Bidrag till främjande av företagsutveck
ling m. m. 

Statens institut för företagsutveckling 

I anslagsftamställningen för budgetåret 1972/73 föreslår institutet att 

anslaget till förvaltningskostnader räknas upp med l 612 000 kr. enligt 
följande fördelning. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Utrustning och inredning 

därav engångsutgifter 
Lokalkostnader 
Vissa expenser 

1971/72 

27,5 
20,0 
47,5 

2 859 000 
5 000 

10000 
400 000 

1 251 000 

Beräknad änd
ring 1972/73 

Institutet 

+ 356000 
+ 5000 
+ 10000 
+ 315 000 

(+ 315 000) 
+ 920 000 
+ 6000 

4 525 000 + 1 612 000 

Institutet motiverar anslagsökningen på följande sätt. 
1. Löncomräkning 356 000 kr. 
2. Sjukvårdskostnader för all personal vid institutet bör bestridas 

från detta anslag ( + 5 000 kr.). 
3. ökade medel bör utgå för att täcka resekostnader som har sam

band med institutets myndighctsfunktion ( + 10 000 kr.). 
4. Som engångsanvisning för ny telefonväxel begärs 215 000 kr. Vi

dare kan som en följd av den nya livsmedelslagen (1971: 511) insti

tutet beräknas få ökade arbetsuppgifter inom provningsområdet. Initial
kostnadcr för erforderlig teknisk utrustning beräknas till 100 000 kr. 

5. Kostnaderna för befintligt lokalinnehav beräknas av byggnadssty

relsen öka med 550 000 kr. Vidare ökar enligt institutet belastningen 
på anslagsposten Lokalkostnader med 370 000 kr. på grund av bestäm

melserna i kungörelsen (1969: 55) om bokföring av utgifter på myn
dighetsanslag ( + 920 000 kr.). 

6. Ytterligare medel begärs för att täcka kostnader för förctags
nämnd, personalvård m. m. ( + 6 000 kr.). 
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När det gäller bidragsanslaget föreslår institutet för budgetåret 

1972/73 en uppräkning med 4,8 milj. kr. enligt följande fördelning. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

1971/72 

102 
101,5 

203,S 

Bidrag till undervisningsverksamhet 1 000 000 
Stipendier för fortbildning 500 000 
Bidrag till informations- och doku·· 

mentationstjänst 100 000 
Regional utbildningsservice 
Medel för särskild insats i övre 

Norrland 400 000 
Medel för vissa utredningar 300 000 
Medel för vissa program 
Medel till fortbildning av företagar•!· 

föreningarnas personal 100 000 

2400 000 

Institutet har lämnat följande motivering. 

Beräknad änd
ring 1972/73 

+ 
+ 
+ 

Institutet 

3 
1,5 

4,5 

+ 2 625 000. 
+ 300000 

+ 70000 
+ 1100 000 

140 000 

+ 945000 

100 000 

+ 4800 000 

l. Bidraget till undervisningwcrksamheten vid institutet bör öka med 

totalt 2 625 000 kr. Därav utgörs 155 000 kr. av löneomräkning som 

resultat av avtalsrörelsen under 1971. Vidare nödvändiggör den hittills

varande resultatutvecklingen vid institutet en återgång till tidigare prin

ciper för det statliga stödet till institutets verksamhet. Därför begärs 

medel för lönekoslnadspåHigg även för den icke statligt reglerade delen 

av institutets personal ( + 1 620 000 kr.). För institutets program för 

företagsledareutbildning fordras ytterligare 350 000 kr. Vidare begärs 

ökade medel ( + 500 000 kr.) för att hålla institutets kursavgifter på 

rimlig nivå. 

2. Med hänsyn till det ökad1! statliga stödet till vuxenutbildning i aJl

mänhet samt ökade resekostnader och höjda kursavgifter för institutets 

kursdeltagare bör stipendiemedlen för fortbildning ökas ( + 300 000 kr.). 

3. För utveckling av institut·~ts informationsverksamhet fordras ytter

ligare medel ( + 70 000 kr.). 

4. För en regional utbildningskonsulentorganisation i samarbete med 

företagareföreningarna fordras l,l milj. kr. Därvid kan medlen till sär

skild insats i övre Norrland minskas (-140 000 kr.) och den särskilda 

anslagsposten för medel till fortbildning av företagareförcningarnas 

personal utgå (-100 000 kr.), eftersom dessa insatser ryms inom kon

sulentorganisationen. 

5. Särskilda medel fordras för utbildningsåtgärder och rådgivnings

insatser inom branscher med omställningssvårigheter m. m. Härvid av-



Pl'Op. 1972: 1 Bilaga 15 Industridepartementet 19 

ses 200 000 kr. för särskilda insatser på tvättområdct, 270 000 kr. för 
utbildningsprogram rörande transportteknik och 475 000 kr. för ett ut

bildningsprogram för små datorer ( + 945 000 kr.). 

Departeme11tschefe11 

Det nuvarande systemet för statens bidrag till statens institut för före

tagsutveckling via ett förslagsanslag till förvaltningskostnader och ett re
servationsanslag för främjande av företagsutvcckling har varit ett ut
tryck för principen, att staten bör finansiera den fasta basorganisationen 
och samtidigt lämna ett visst bidrag för täckande av dels inkomstunder

skott för undervisningsvcrksamhcten, dels kostnader för visst utveck
lings-, provnings- och utredningsarbctc. I praktiken har dock inte någon 
klar skillnad kunnat göras mellan de aktiviteter som utförs under de 
båda anslagen. Detta har för institutets del givit upphov till en rad be
svärliga redovisningsproblem, då institutet har att mot två olika anslag 
redovisa en integrerad verksamhet och personal. En annan svårighet är 
alt statsbokföringen för institutets del innebär en kassamässig avstäm
ning av resultatet under budgetåret. Med hänsyn till verksamhetens art 
borde i stället bokslutet vara baserat på kostnader och intäkter under 
verksamhetsåret. Vidare har den hittills använda anslagskonstruktionen 
haft styrande effekt på endast en del av institutets verksamhet. 

Vid beredningen av institutets anslagsframställning har det därför vi
sat sig lämpligt med en övergång till en anslagskonstruktion av den typ 

som används för de myndigheter med uppdragsverksamhct, vilka deltar 
i försöksverksamheten med programbudgetering. 

En sådan omläggning av anslagen innebär ingen förändring av insti
tutets mål och uppgifter. Anslaget för de särskilda stimulansåtgärderna 

för textil- och konfektionsindustrierna och den manuellt arbetande glas
industrin bör inte heller beröras av anslagsomläggningen. 

Mot denna bakgrund förordar jag att verksamheten vid institutet tills 
vidare indelas i följande verksamhetsgrenar eller program. 

1. Allmänna tjänster 
2. Kursverksamhet 
3. Teknisk facktjänst 
Medel för instiutets verksamhet bör för budgetåret 1972/73 anvisas 

under följande anslag. 

1. Statens institut för förctagsutveckling: Uppdragsverksamhet. 
2. Statens institut för företagsutveckling: Främjande av företagsut

vcckling. 
3. Statens institut för företagsutveckling: Utrustning. 

Anslag 1 bör vara ett förslagsanslag som tas upp med ett formellt 

belopp av l 000 kr. Under anslaget bör redovisas kostnader och intäkter 
för program J, 2 och 3. Anslaget 2 bör vara ett reservationsanslag över· 
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vilket statens bidrag till institutets verksamhet anvisas. Anslag 3 bör 
vara ett reservationsanslag som finansierar institutets investeringar i mer 
kostnadskrävande utrustning. 

Med denna anslagskonstruktion kommer institutets hela verksamhet 
att redovisas under anslaget 1. Som inkomst under anslaget redovisas 
således dels alla uppburna avgifter, ersättningar, arvoden etc., dels ian
språktagna medel från anslag 2. 

Anslag 1 bör i princip inte få uppvisa någon nettobelastning vare sig 
under loppet eller vid slutet av budgetåret. För att lösa tillfälliga eller 
säsongmässiga likviditetsproblem för uppdragsverksamhctcn räknar jag 
med att institutet - i likhet med vad som gäller för övriga i försöks
verksamheten med programbudgetering deltagande myndigheter med 
uppdragsverksamhet - får disponera en rörlig kredit i riksgäldskontoret. 
Institutet beräknar kreditbehovet till 2 milj. kr. Det ankommer på 
Kungl. Maj:t att inom ramen för av riksdagen lämnat bemyndigande 
(prop. 1970: 1 bil. 1 s. 44, SU 1970: 16, rskr 1970: 59) meddela när
mare bestämmelser om institutets utnyttjande av rörlig kredit. 

B 1. Statens institut för företag:mtveckling: Uppdragsverksamhet 

Nytt anslag (förslag) 1 000 

SIFU:s verksamhet bör som tidigare nämnts tills vidare indelas i pro
grammen allmänna tjänster, kursverksamhet och teknisk facktjänst. 

I a 11 m ä n n a t j ä n s t e r bör ingå sådan service till offentliga or
gan, företagareföreningar, branschorganisationer etc. som inte kan hän
föras till institutets egen kursverksamhet eller till den tekniska fack
tjänsten. Vidare omfattas stipendiemedel för fortbildning och admi
nistrationen därav, viss extern informations- och dokumentationstjänst 
i tekniska och ekonomiska frågor, administration av kompetenser och 
behörigheter samt viss utredningsverksamhet. 

Kur s v e r k s a m h e ten bör omfatta de av instiutet anordnade 
kurserna och föreläsningarna i praktiska och teoretiska ämnen. Pro
grammet omfattar även det pJ.anerings- och utvecklingsarbete som är 
hänförligt till framtagande av nya kurser. 

D e n t e k n i s k a f a c k t :i ä n s t e n bör omfatta sådana försöks
och utvecklingsarbeten samt provningar och undersökningar av material, 
arbetsmetoder, driftförhållanden, redskap, instrument och apparater 
som erfordras för institutets verksamhet under övriga program. Vidare 
bör ingå sådana provningar och undersökningar som, inom ramen för 
institutets verksamhet, utförs mot ersättning på uppdrag av myndighet 

eller enskild. 
Alla kostnader för administrationen av kursverksamheten och den 

tekniska facktjänsten bör belasta resp. program. 
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SIFU har kompletterat sin anslagsframställning med beräkningar 
över hur kostnader, exkl. utrustningsanskaffning, och intäkter fördelar 

sig på de olika programmen. 

1. Allmänna tjänster 
Intäkter 
Kostnader 

Resultat 

2. Kursverksamhet 
Intäkter 
Kostnader 

Resultat 

3. Teknisk facktjänst 
Intäkter 
Kostnader 

Resultat 

Resultat totalt 

Statens bidrag m.m.1 

1971/72 
Beräknat 

125 000 
2488 000 

2 363 000 

12 000 000 
15 755 000 

- 3 755 000 

4 210 000 
4 725 000 

515 000 

6 633 000 

6 525 ooo• 

1 Exkl. utrustningsanskaffning. 

1972/73 
Beräknar 

Institutet 

150000 
3 620000 

3 470 000 

10 013 000 
17 836000 

- 7 823 000 

4 800000 
5 393 000 

593 000 

-11886000 

11886000 

Departements
chefen 

-3 470000 

8 000000 

• För täckande av återstående del av driftunderskottet, dvs. 108 000 kr., dispo
neras en ingående reservation av 524 000 kr. den 1 juli 1971. 

Departementschef en 

I prop. 1971:1 (bil. 15 s. 16) räknade chefen för industridepartemen- · 
tet med i stort sett oförändrade anslag till statens institut för företags
utvcckling för budgetåret 1971/72 med hänvisning till bl. a. att kommers
kollegieutredningen inte hade avslutat sitt arbete. Utredningen har under 
hösten 1971 i betänkandet (SOU 1971: 69) Näringspolitikcn - ny 
vcrksorganisation framlagt sina förslag. Förslagen utgår bl. a. från att 
man avstår från en utvidgning av institutets verksamhetsfält av det slag 
som förutsattes i SRI-utredningens betänkande (Ds Fi 1968: 9). Kom
merskollegieutredningen räknar därför med att institutet för framtiden 
kommer att behålla sin nuvarande karaktär av serviceorgan med ton

vikt på utbildningsområdet och på tekniska tjänster av olika slag och 
med ett starkt inslag av uppdragsfinansiering. 

Rcmissbehandlingen av kommerskollegieutredningens betänkande har 
nyligen avslutats och något ställningstagande i frågan har ännu inte 

gjorts. Av denna anledning är jag inte beredd att diskutera någon änd
rad verksamhctsinriktning eller målsättning för institutet. De mål och 
de arbetsuppgifter som finns angivna i instruktionen (1970: 411) för 
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institutet och prop. 1970: 1 (bil. 15 s. 30-43) bör därför gälla även 
fortsättningsvis. Även den hittillsvarande fördelningen av det statliga 

stödet på olika verksamheter inom institutet bör vara i stort sett oför

ändrad. 

Jag vill först framföra vissa synpunkter på institutets verksamhet 

efter den partiella omorganisationen år 1970. Dessa synpunkter är del
vis baserade på en förvaltning,srevisioncll studie av institutet som riks

revisionsverket företagit. Riksrevisionsverkets rapport har i november 

1971 överlämnats till institute-c för yttrande och för kännedom till be

rörda statsdepartement. Verket har i sin rapport berört även de anslags

frågor som jag tidigare behandlat. 
Verksamheten vid institutet finansieras f. n. till ca 65 O/o genom egna 

intäkter i form av kursavgifter, konsultarvoden m. m. och till ca 35 O/o 

genom anslag över statsbudgeten. Detta sker f. n. på så sätt att staten 

tillhandahåller erforderliga lokaler och svarar för allmänna administra
tionskostnader, innefattande främst löneutgifter för den personal som 

är att betrakta som gemensam för de olika vcrksamhetsgrenarna inom 

institutet. Som bidrag till täckande av institutets övriga kostnader läm

nar staten ett allmänt till bek>ppet begränsat anslag. Finansieringen i 

övrigt sker således genom institutets egna intäkter. I prop. 1970: 1 
(bil. 15 s. 39) framhölls dessutom att verksamheten bör bedrivas så att 

självfinansieringsgraden med vissa modifieringar ytterligare ökas. 

I riksrevisionsverkets förvaltningsrevisionella studie påpekas att ut

vecklingen vid institutet efter omorganisationen inneburit att en kon

flikt uppstått mellan å ena sidan en önskan att tillgodose de avsedda 
målgrupperna, dvs. mindre 01;h medelstora industriföretag och hant
verket, och å andra sidan kravet på högsta möjliga självfinansiering. In
satser för mindre och medelstora företag i allmänhet erbjuder nämli

gen inte samma intäktsmöjlighetcr som ett kursutbud inriktat på stora 

företag och offentliga inrättningar. De stora företagen kan antas bl. a. 
tåla högre kursavgifter och ha större rckryteringsundcrlag. Dessutom 

torde dessa företag vara mer utbildningsoricnterade än mindre företag. 

Institutet har i denna situation främst sökt tillgodose självfinansicrings

kravet för undvikande av obalans i sin ekonomi. Detta har enligt riks

revisionsverket lett till att deltagarna i institutets kurser i allt större ut

sträckning kommer från stora företag och offentliga arbetsgivare eller 
organ. 

Förutom den nu beskrivna målkonflikten är den ekonomiska situa

tionen vid institutet f. n. också ansträngd beroende på bl. a. en över

skattning av intäktsutvecklingen i relation till kostnadsutvccklingcn. Sam

tidigt bör dock påpekas att im;titutets verksamhet på kurssidan är kon
junkturkänslig. 

I bokslutet för budgetåret 1970/71 redovisade institutet kassamässig 

balans, men detta kunde ske endast genom en minskning av fordrings-
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överskottet, vilket i motsvarande mån får anses ha försämrat utgångs
läget för innevarande budgetår. Vidare är en anslagsmerbelastning, som 
hänför sig till budgetåret 1969/70, fortfarande oreglerad. 

I prop. 1971: 1 (bil. 15 s. 18) anmälde chefen för industrideparte
mentet att reservationsanslaget Statens institut för hantverk och industri: 

Bidrag till kursverksamheten m. 111. (fr. o. m. den 1 juli 1970 Statens 
institut för företagsutveckling: Bidrag till främjande av företagsutveck

ling m. m.) under budgetåret 1969/70 merbelastats med 784 000 kr. 
Anslag av denna typ är maximerade av riksdagen. I budgetredovisning
cn för budgetåret 1969/70 var det därför nödvändigt att redovisa ifråga

varande belopp som förskott för kommande budgetår. Med hänsyn till 
att ärendet varit föremål för utredning hos riksrcvisionsverkct och 
justitiekanslern har den slutliga regleringen måst anstå till nu. Detta 
innebär att huvuddelen av beloppet numera är redovisat som förskott 

för budgetåret 1971/72. 
Institutet anmälde frågan om merbelastningen till industrideparte

mentet först efter utgången av budgetåret 1969/70 och förklarade att 
denna var orsakad av bl. a. en felberäkning av lönekostnadspålägget 

för budgetåret 1969/70. Med anledning härav hemställde institutet att 

Kungl. Maj:t måtte förordna att institutet i bokslutet för budgetåret 
1969/70 skulle belastas med endast det belopp för lönckostnadspålägg 
som beräknats i prop. 1969: 1 (bil. 15 s. 14), dvs. 953 000 kr. 

I ett särskilt yttrande över institutets hemställan framhöll riksrevi
sionsvcrket att institutet redan på ett tidigt stadium under budgetåret 
1969/70 borde ha anmält frågan om felbcräkningen av lönekostnadspå
lägget, eftersom denna felberäkning redan då var känd för institutet. 
Mot denna bakgrund tillstyrkte riksrevisionsverket inte institutets hem
ställan. I en särskild rcvisionsrapport med anledning av anslagsmcrbe
lastningen framhöll riksrevisionsvcrket, att den omständigheten att in
stitutet inte begärde medel för att täcka de ytterligare kostnaderna för 
lönekostnadspålägg måste tolkas så att institutet räknade med att dessa 
kostnader skulle kunna inrymmas under det anvisade anslaget. Institutet 
tog på sig ett särskilt ansvar härför, eftersom Kungl. Maj :t på grund av 
anslagets karaktär av reservationsanslag inte skulle kunna medge något 
överskridande av detsamma. 

I justitiekanslerns yttrande över frågan om merbclastningcn framhölls 

bl. a. att institutet allvarligt felbedömt möjligheterna till att uppnå 
kassamässig balans till utgången av budgetåret 1969/70. Även om viss 
kritik således riktades mot institutets handlande, ansåg justitiekanslern 

inte något ingripande vara påkallat. 

Jag finner att institutet under budgetåret 1969/70 till Kungl. 
Maj:t borde ha anmält frågan om felbcräkningen av lönckostnads

pålägget. Institutet borde redan under budgetåret ha insett att bety
dande risker förelåg för att det skulle bli svårt att täcka hela utgiften 
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för lönekostnadspålägg och därmed också att uppnå kassamässig balans 
till bokslutet. Om institutet hade gjort en riktig bedömning av storleken 
av lönekostnadspålägget und1!r anslaget för budgetåret 1969/70 vid 
oförändrad ambitionsnivå, skulle institutet ha begärt ett lönekostnads
pålägg av ca 1,4 milj. kr. i stället för 953 000 kr. Att den verkliga 
kostnaden för lönekostnadspålägg uppgick till närmare 1,8 milj. kr. kan 

förklaras med expansionen av institutets verksamhet under budgetåret 

1969/70. Lämpligheten av denna expansion bör ses mot bakgrund av att 
det senare visade sig att institutet inte inom den givna ekonomiska ra
men kunde klara finansieringen. 

Jag anser det dock vara sl:äligt att institutet får kompensation för 

den felberäkning av lönekostnadspålägget som hänför sig till för lågt 
beräknat belopp för oförändrad personal i förhållande till budgetåret 
1968/69. Jag förordar därför att 450 000 kr. anvisas för budgetåret 
1972/73 för att täcka viss del av merbelastningen som avser budgetåret 

1969/70. Återstående del av merbelastningen får institutet under 1972/ 

73 reglera mot egna intäkter eller genom att övergångsvis utnyttja den 

rörliga krediten. Det vore dock ändamålsenligt, om viss del av merbe

lastningen kan regleras redan vid bokslutet för innevarande budgetår. 

Jag övergår nu till att behandla den fortsatta verksamheten vid insti
tutet och medclsbehovet under budgetåret 1972/73. Som framgår av 
den översikt som tidigare redovisats räknar institutet för sin verksamhet 
under budgetåret 1972/73 med ett behov av tillskott av statsmedel av 
11,9 milj. kr. I förhållande till innevarande budgetår innebär detta en 
ökning med 5,4 milj. kr. Denna ökning kan förklaras med att institutet 
i sin anslagsframställning utöver kostnadsökningar under budgetåret 
1972/73 räknar med ett intäktsbortfall på 2 milj. kr. för kursverksam
heten. Intäktsbortfallet är i och för sig inte ett uttryck för en begräns
ning av kursverksamheten utan snarare för en uppfattning hos institutet 
om att kravet på kostnadstäckning bör ändras. Med hänsyn till vad jag 
tidigare anfört är jag dock inte beredd att förorda ändrade riktlinjer 
för institutets finansiering. De riktlinjer som fastställdes av riksdagen 
i samband med omorganisationen 1970 bör sålunda i princip gälla. 

För att förbättra institutets möjligheter att i större utsträckning än 
f. n. nå de mindre och medelstora företagen anser jag att vissa åtgärder 
bör sättas in. Dessa bör i första hand inriktas på att bredda institutets 
kontaktytor till näringslivet. Den av institutet föreslagna regionala ut

bildningskonsulentorganisationcn i samarbete med företagareförening

arna förefaller vara en lämplig åtgärd i detta syfte. Jag anser att en 
vidareutveckling av institutets utbildningsverksamhet i hög grad bör 
bygga på regionala insatser. Institutets utbildning bör mer än hittills 

vara baserad på analyserande och uppsökande verksamhet ute hos före
tagen. Utbildningskonsulenterna bör därvid genom en nära kontakt med 
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utbildningsbehoven på det lokala planet kunna skapa bättre underlag för 
planering och inriktning av institutets eget kursutbud. Den kanske vik
tigaste uppgiften för konsulenterna blir emellertid att genom bl. a. upp
sökande verksamhet hos mindre och medelstora företag informera om 
behovet och vikten av att företagarna och deras anställda kontinuerligt 
och systematiskt fortbildar sig. Härvid bör information lämnas om lämp
ligt utbildningsutbud från institutet och andra organ. 

Medel bör därför anvisas för att möjliggöra uppbyggnaden av en kon

sulentorganisation. Med hänsyn till att verksamheten hittills är oprö
vad, bör organisationen under 1972/73 avse fem konsulenter. Vidare 
bör uppbyggnaden av organisationen i möjligaste mån ske inom ramen 

för nuvarande personalresurser vid institutet. 

När det gäller institutets regionala verksamhet i övrigt anser jag det 
viktigt att eventuella utvidgningar sker i nära samarbete med företa
gareföreningarna. I detta sammanhang vill jag också understryka bety
delsen av institutets medverkan i den verksamhet som bedrivs vid in
dustriellt utvecklingscentrum (IUC) i Skellefteå. 

I sin tidigare nämnda förvaltningsrevisionella studie över verksam

heten vid institutet framhåller riksrevisionsverket bl. a. att den ekono
miska situation, som institutet f. n. befinner sig i, talar för att interna 
åtgärder bör vidtas inriktade på att stabilisera ekonomin. Jag delar 
denna uppfattning. 

Det är därför av vikt att institutet inte tar upp nya verksamhetsgre
nar eller projekt eller allmänt expanderar verksamheten utan att först 
dels noga ha prövat om dessa nya aktiviteter står i överensstämmelse 
med institutets mål och uppgifter, dels ingående ha analyserat möjlig
heterna till kostnadstäckning. 

Institutet bör alltså i första hand koncentrera sina åtgärder och in
satser på att söka åstadkomma en förblittrad målanpassning av den re
dan existerande verksamheten under iakttagande av att ekonomisk ba
lans upprätthålls. De av institutet begärda medlen för nya utbildnings
program inom tvättområdet, transporttekniken och datorområdet bör i 
överensstämmelse härmed inte anvisas för nästa budgetår. 

Institutet bör vidare noggrant bevaka att verksamheten hålls inom 
givna ramar. För undvikande av obalans i verksamheten bör en fortlö
pande analys av den interna planeringen och budgeteringen ske och 

lämpliga härpå baserade åtgärder vidtas. Riksrevisionsverket har i sin 
studie föreslagit en rad konkreta åtgärder för att denna anpassning skall 

underlättas. Dessa berör bl. a. institutets "policy'' i fråga om kursdelta
garavgifter, inriktning och marknadsföring av kursutbudet samt den 

långsiktiga planeringen. Åtgärder av den föreslagna typen bör kunria ut

göra ett värdefullt stöd för institutet i dess fortsatta arbete. 

I övrigt vill jag i detta sammanhang begränsa mig till att ta ställning 
till den insats som bör göras med statsmcdel. Statens bidrag till insti-
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tutets verksamhet bör avse institutets allmänna tjänster samt täckning av 
underskott på dels sådan angelägen kursverksamhet som inte kan drivas 

med krav på full kostnadstäckning, dels den del av den tekniska fack
tjänsten som är motiverad av institutets övriga uppgifter och som inte 

kan täckas genom avgifter. 

Förutsättningen för underskottstäckning bör vara att verksamheterna 
är inriktade på institutets målgrupper dvs. den mindre och medelStora 
företagsamheten och hantverket. Ytterligare en förutsättning bör vara 
att verksamheterna avser främst fortbildning inom förctagsledning samt 

personal hos förctagarcföreningarna och yrkesgrupper inom andra be
gränsade och specialiserade områden, där brist på utbildningsmöjligheter 
föreligger. Detta gäller bl. a. nya tekniska yrken inom områden med 
snabb utveckling. I den mån :nstitutet bedriver verksamhet med annan 

inriktning bör full kostnadstäckning vara ett krav. 

Jag beräknar det statliga bidraget till institutets uppdragsverksamhet 
till sammanlagt 8 milj. kr., vilket innebär en ökning med närmare 1,5 
milj. kr. i förhållande till innevarande budgetår. Härtill kommer en en
gångsanvisning av 450 000 kr. för att täcka viss del av anslagsmerbelast
ningen under budgetåret 1969/70. 

För programmet Allmänna tjänster beräknar jag 3 470 000 kr. Härav 
utgör 500 000 kr. medel för stipendier för fortbildning och 500 000 kr. 
medel för uppbyggnad av en regional utbildningskonsulentorganisation 
i samarbete med företagareföreningarna. Vidare bör 300 000 kr. avse 
viss utredningsverksamhet. Under programmet Kursverksamhet har jag 

räknat med 400 000 kr. för särskilda insatser i Norrland. I fråga om den 
närmare dispositionen av de båda sistnämnda beloppen avser jag att 
återkomma till Kungl. Maj:t, när riksdagens beslut föreligger. 

För uppdragsverksamheten bör tas upp ett formellt belopp av 
1 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Statens institut för företagsutveckling: Uppdragsverksam

het för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 

l 000 kr. 

B 2. Statens institut för företagsutveckling: Främjande av företagsut
veckling 

Nytt anslag (förslag) 8 450 000 

Statens institut för företags11tveckli11g 

Institutet beräknar för budgetåret 1972/73 underskottet på uppdrags
verksamheten till 11,9 milj. kr., inbegripet institutets förslag om ökad 

andel statlig finansiering av v'erksamheten nästa budgetår. 
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De part ementschef en 

Med hänvisning till vad jag tidigare anfört under anslaget till upp
dragsverksamhet beräknar jag statens bidrag till 8 450 000 kr. Av dessa 
medel utgör 450 000 kr. en engångsanvisning för att täcka viss del av 
den merbelastning om 784 000 kr. som hänför sig till budgetåret 1969/ 
70, medan resterande 8 milj. kr. utgör statens bidrag till institutets verk

samhet under budgetåret 1972/73. 
Den behållning som vid utgången av juni 1972 finns på det nuvaran

de reservationsanslaget Statens institut för företagsutveckling: Bidrag 
till främjande av företagsutveckling m. m. bör föras över till föreva
rande anslag. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 
att till Statens institut för företagsutveckling: Främjande av före

tagsutveckling för budgetåret 1972/73 anvisa ett reservations
anslag av 8 450 000 kr. 

B 3. Statens institut för företagsutveckling: Utrustning 

Nytt anslag (förslag) 715 000 

Från detta anslag bör investeringar i mer kostnadskrävande utrust
ning bestridas. 

Statem insriwt för företagsutveckling 

För innevarande budgetår har institutet beräknat medelsbehovet för 
anskaffning av viss kostnadskrävande utrustning till sammanlagt 816 000 
kr., varav 416 000 kr. beräknas kunna bli finansierade av institutets in

komster. Motsvarande medelsbehov för budgetåret 1972173 beräknas 
till 1 451 000 kr. I sistnämnda belopp ingår bl. a. kostnaden för en ny 
telefonväxel med 215 000 kr., en autoanalysutrustning med 400 000 kr., 
utrustning till ett livsmedelslaboratorium med 100 000 kr. och ett skiv
minne med 98 000 kr. 

Departementschefen 

För anskaffning av mer kostnadskrävande utrustning beräknar jag 
715 000 kr. I förhållande till innevarande budgetår innebär detta en ök
ning med 315 000 kr. av anslagsbeloppet för utrustningsanskaffningar. 
Jag har därvid räknat in kostnaderna för en ny telefonväxel med 

215 000 kr. 
På riksstaten för budgetåret 1969/70 har tagits upp ett reservations

anslag Statens institut för hantverk och industri: Utrustning och inred

ning. Behållningen på detta anslag den 30 juni 1971 uppgick till 71 752 
kr. Eventuell kvarstående behållning vid utgången av innevarande bud
getår bör föras över till förevarande anslag. 
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Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Statens institut fi.ir företagsutveckling: Utrustning för bud

getåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 715 000 kr. 

B 4. Främjande av hemslöjden 

1970/71 Utgiftl 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

717 766 
825 000 
960 000 

' Anslaget Befrämjande av hemsiöjden. 

Reservation I 141 343 

Från anslaget, som disponeras av kommerskollegium, lämnas bidrag 
till olika hemslöjdsändamål. 

Ko1nmersko//egium 

I hcmslöjdsutredningens betänkande (Ds Fi 1967: 9) förordades att 
en hemslöjdsförening i varje län får bidrag från det allmänna för att 
täcka kostnaderna för en hemslöjdskonsulent med i princip lika till

skott från staten och från berört landsting. 
Fullföljandet av 1968 års riksdagsbeslut (prop. 1968: l bil. 9 s. 91, 

SU 1968: 7, rskr 1968: 7) om en nyordning och förstärkning av det 
statliga stödet till hemslöjden på grundval av hemslöjdsutredningens be
tänkande, som påbörjades und~'.r budgetåret 1968/69, har nu enligt kom
merskollegium fortskridit så långt att den nya organisationen i princip 
skall vara genomförd vid utgången av budgetåret 1971/72. 

För budgetåret 1972/73 fön:slår kommerskollegium därför att stats
bidrag utgår till en heltidsanstlilld konsulent i samtliga 24 län. 

Kommerskollegium föreslår vidare ökat statligt bidrag till bl. a. Svens
ka hemslöjsföreningarnas riksförbund och sameslöjden. 

På grundval av de beräkningar som gjorts inom kollegiet föreslås att 
anslaget höjs med 280 000 kr. till sammanlagt 1105 000 kr. 

Departementschef en 

För fullföljande av den av riksdagen år 1968 beslutade omorganisa
tionen av det statliga stödet till hemslöjden bör anslaget för främjande 

av hemslöjden ökas. Med hänsyn till att villkoren för statsbidrag till 
heltidsanställd konsulent i princip kommer att vara uppfyllda i samtliga 

24 län fr. o. m. budgetåret 1972/73 bör anslaget räknas upp med 135 000 
kr. till 960 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Främjande av hemslöjden för budgetåret 1972/73 anvisa 

ett reservationsanslag av 960 000 kr. 
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B 5. Medelstillskott till Norrlandsfonden 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

5 000 000 
5 000 000 

29 

Stiftelsen Norrlandsfonden, som bildades år 1961, har till uppgift att 
främja näringslivets utveckling i Norrland, främst i Norrbottens län. 
Fonden skall i enlighet med av Kungl. Maj:t den 17 december 1970 

fastställd stadga ta initiativ till och stödja sådant forsknings- och ut
vecklingsarbete som syftar till att vidareförädla norrländska råvarutill
gångar eller eljest är av betydelse för det norrländska näringslivet. Vi
dare skall fonden med beaktande av den regionalpolitiska planeringen 
stödja etablering och utbyggnad av dels manufaktureringsindustri grun
dad på norrländska råvaror, dels sådan industriell produktions- och 
serviceverksamhet i övrigt som är stödberättigad enligt normerna för 
det statliga lokaliseringsstödet. Fonden skall slutligen ta initiativ till och 
stödja utredningar och inventeringar, som bedöms vara av betydelse 
för det norrländska näringslivet, samt främja samordning av regional 

industriell service i Norrland. 
Norrlandsfonden förvaltas av en av Kungl. Maj:t utsedd styrelse. Den 

direkta ledningen av stiftelsens verksamhet utövas av en verkställande 
direktör. Fondens kansli ligger i Luleå. 

Fondens verksamhet finansierades t. o. m. år 1970 helt genom en årlig 
avsättning av LKAB:s vinstmedel med 15 milj. kr. Med hänsyn till att 
fonden under innevarande femårsperiod fr. o. m. år 1971 erhållit ökade 
uppgifter, skall enligt statsmakternas ställningstagande (prop. 1970: 85, 

SU 1970: 106, rskr 1970: 272) fonden - utöver nämnda tillskott - er

hålla ytterligare medel, så att sammanlagt 20 milj. kr. årligen tillförs 
fonden. För budgetåret 1971/72 har 5 milj. kr. anvisats att belasta den 
fastlagda ramen för det totala regionalpolitiska stödet (prop. 1970: 75, 
SU 1970: 103 och BaU 1970: 40, rskr 1970: 270 och 1970: 304). 

Norrlandsfonden 

Under verksamhetsåret 1970 beviljade fonden anslag om ca 32 milj. 
kr. Av dessa medel gick 23,2 milj. kr. i form av lån till industriell ut
byggnad, 3,8 milj. kr. till industriellt utvecklingsarbete - huvudsakli

gen som bidrag med villkorlig återbetalningsskyldighet -, 3,5 milj. kr. 
till forskning och 1,4 milj. kr. till utredningar och inventeringar. Jämfört 

med år 1969 innebar detta en ökning av beviljade anslag med 7,3 milj. 

kr. Av ökningen faller 6,9 milj. kr. på verksamhetsgrenen industriell ut

byggnad. 
Fondens f. n. största projekt är att upprätta ett industriellt utveck

lingscentrum (IUC) i Skellefteå. IUC har startat sin verksamhet under 

hösten 1971 och dess resurser byggs upp i den takt som förutsatts i det . 
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underliggande utredningsmaterialet. Kostnaderna för IUC har för den 
första femårsperioden beräknats till drygt 14 milj. kr. Fondens finansie
ringsansvar gäller även den provnings- och kontroll verksamhet· som 
skall bedrivas inom IUC med stöd från statens provningsanstalt. 

För det fortsatta uppbyggnadsarbetet av IUC och för andra insat

ser för att skapa en bättre industriell miljö i övre Norrland för främst 
mindre och medelstor företagsamhet hemställer fonden att 5 milj. kr. 

ställs till fondens förfogande även för budgetåret 1972/73. 

Departementschefen 

Den industriella miljön i övre Norrland behöver förstärkas. Särskilt 
betydelsefullt härvidlag är att stödjande resurser för produktutveckling 
och kvalitetskontroll snarast kommer till stånd. Jag fäster därför stor 

vikt vid att uppbyggnaden av IUC i Skellefteå sker i planerad takt. På 
detta sätt bör påtagliga resultat av IUC:s verksamhet kunna påräknas 
redan under de närmaste åren. 

I enlighet med Norrlandsfondens förslag beräknar jag nu 5 milj. kr. 
för finansiering av en del av :fondens verksamhet. Liksom innevarande 
budgetår bör den för budgetitren 1970/71-1972/73 fastställda ramen 
för regionalpolitiskt stöd nästa budgetår belastas med 5 milj. kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Medelstillskott till Norrla11dsf01ule11 för budgetåret 1972/ 

73 anvisa ett reservationsanslag av 5 000 000 kr. 

B 6. Utbildningsåtgärder för textil- och konfektionsindustrierna samt 

den manuellt arbetande glasindustrin 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1363 972 
2 500 000 
3 500 000 

Reservation 1136 028 

Från anslaget, som disponeras av statens institut för företagsutveckling 

(SIFU), bestrids dels administrationskostnader, dels arrangemangsbund

na kostnader för utbildningsinsatser inom textil- och konfektionsindu
strierna och den manuella glasindustrin. Utbildningsåtgärderna ingår i 
ett fyraårigt program för textil·· och konfektionsindustrierna under perio
den 1970/71-1973/74 och ett treårigt program för den manuella glas
industrin under perioden 1970/71-1972/73. 
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1971/72 

Personal 
Handläggande personal 2 
Övrig personal 1 

3 
Anslag 
Administrationskostnader hos statens 

institut för företagsutveckling 140 000 
Administrationsbidrag till Sveriges 

konfektionsindustriförbund 50000 
Administrationsbidrag till Sveriges 

textilindustriförbund 50000 
Administrationsbidrag till Glasin-

dustrins arbetsgivareförbund 30000 
Arrangemangsbundna kostnader 

för TEKO-industrierna 2 060 000 
Arrangemangsbundna kostnader för 

den manuella glasindustrin 170000 

2500 000 

Statens institut för företagsutveckling 

Beräknad ändring 1972/73 

Statens insti- Departe-
tut för företags- ments
utveckling chefen 

) of. ) of. 

+ 28 000 + 28 000 

+ 10000 + 10000 

+ 10000 + 10000 

+ 6000 + 6000 

- 48 000 ' 952 000 -;-

6 000 6000 

of. + 1000000 

Institutet bedömer de hittills under programmet genomförda aktivi
teterna som framgångsrika. Under budgetåret 1970/71 har ca 1 400 per
soner från TEKO-industrierna och ca 400 personer från den manuella 
glasindustrin deltagit i de kurs- och konferensarrangemang som ingår i 

utbildningsprogrammet. 
I enlighet med statsmakternas beslut om utbildningsprogrammet 

(prop. 1970: 41, SU 1970: 62, rskr 1970: 166) räknar institutet med 
oförändrade anslagsbehov för nästa budgetår. Institutet fäster emeller
tid uppmärksamheten på att den kursbundna aktiviteten bör komplette
ras utöver vad som hittills varit möjligt. Åtgärder krävs för uppföljning 
hos företagen av utbildningen samt för selektiva och initierande åtgär
der av uppsökande och rådgivande karaktär. En väsentligt större tyngd 
i de angivna åtgärderna utöver vad som kan vara möjligt inom ramen 
för programmet anses motiverad. 

Med hänsyn till bl. a. den omställningsberedskap för TEKO-indu

striernas personal som kan vara önskvärd anser institutet att en bredd

ning av utbildnings- och utvecklingsprogrammet till att i hög grad om
fatta kollektivavtalsanställd personal är motiverad, varvid en ändring 
av finansieringen av utbildningen för dessa personalkategorier kan be
höva övervägas. 

Institutet finner vidare grunder föreligga för en förlängning av perio
den för utvecklingsprogrammet utöver den av statsmakterna fastlagda. 
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Härutöver förordar institutet en omfördelning av medlen på grund av 
ökningar i administrationskostnaderna. 

Med hänvisning till situationen inom den t r ä b e a r b e t a n d e 
i n dust r in föreslår institutet, ·att ett särskilt utbildningsprogram av 
delvis samma karaktär som programmen för TEKO- och glasindustrier

na upprättas för denna sektor. Institutet har i samråd med branschor
ganisationerna funnit att ett sådant program skulle få avsevärd betydel
se. Institutet begär för budgetåret 1972/73 ett anslag av 2 milj. kr. för 

· detta ändamål. 

Departementschef en 

Med hänsyn till de behov av strukturell omställning som föreligger 
inom TEKO-industrierna och till de gynnsamma erfarenheterna av 

hittills insatta utbildningsåtgärder har jag i prop. 1971: 140 (s. 60) före
slagit en höjning av förevarande anslag under innevarande budgetår 
med l milj. kr., vilket bifallits av riksdagen (FiU 1971: 47 s. 55, rskr 
1971: 293). Den förstärkta insats från SIFU:s sida som denna höjning 

medger bör utsträckas till att även gälla under budgetåret 1972/73 ge
nom en motsvarande uppräkning av anslaget. Beträffande användningen 
av medelsförstärkningen hänvi:;ar jag till vad jag anfört i prop. 1971: 140 
(s. 60). Jag är inte beredd att tillstyrka de av SIFU förordade föränd
ringarna i programmets personella inriktning eller i dess finansiering. 
Jag är inte heller beredd att nu förorda någon förlängning av den av 

statsmakterna beslutade programperioden. 
Vad angår det förslag om c;tt utbildningsprogram för den träbcarbe

tande industrin som SlFU tagit upp i sin anslagsframställning, bör ställ
ning tas till detta i samband med prövningen av de förslag som möbel
utredningen inom kort väntas lägga fram. Även resultaten av pågående 
utredningsverksamhet som berör förhållandena inom snickeriindustrin 
har betydelse för bedömningen av denna fråga. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Utbildningsåtgärder för textil- och ko11fektio11sind11strier-

11a samt den manuellt arbetande glasindustrin för budgetåret 

1972/73 anvisa ett re~.crvationsanslag av 3 500 000 kr. 

B 7. Omställningsfrämjande åt:~ärder för textil- och konfektions

industrierna 

I riksstaten för innevarande budgetår har för detta ändamål förts upp 
ett reservationsanslag av 2,5 milj. kr. 

Från anslaget, som disponeras av kommerskollegium, bestrids kost

nader för bidrag till företag inom textil- och konfektionsindustrierna 
för anlitande av konsulthjälp i samband med undersökningar i syfte att 
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förbättra de berörda industriernas företagsstruktur (jfr prop. 1971: l 

bil. 15 s. 50, NU 1971: 13, rskr 1971: 120). Åtgärderna ingår i ett sti
mulansprogram för dessa industrier t. o. m. budgetåret 1973/74. 

Inom industridepartementet har en promemoria (Ds I l 971: 5) utar
betats med förslag om statliga åtgärder för att påverka strukturomvand
lingen inom vissa branscher. Promemorian remissbehandlas f. n. Jag har 
för avsikt att i annat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att lägga fram 

proposition i ärendet senare i vår. Förslaget kan komma att beröra bl. a. 
användningen av förevarande anslag. I avvaktan härpå bör i riksstats

förslaget detta anslag föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Omställnings

främjande åtgärder för textil- och ko11fektionsi11d11strierna för 

budgetåret 1972/73 beräkna ett reservationsanslag av 2 500 000 

kr. 

B 8. Statliga kreditgarantier till varvsindustrin 

Enligt statsmakternas beslut våren 1971. (prop. 1971: 117, NU 1971: 
27, rskr l 971: 229) har tidigare gällande system för statlig garantigiv
ning till svensk varvsindustri för refinansiering av fartygskrediter modi
fierats fr. o. m. detta års ingång. Ändringarna innebär bl. a. att garan
tierna nu är knutna till varvens leveranser i stället för under viss tids
period tecknade order. För att underlätta övergången till det modifie
rade kreditgarantisystemet har det befunnits nödvändigt att medge, att 
samma praxis i fråga om bl. a. sammansättningen av första- och andra
prioritetssäkerheter som gäller för garantier beviljade före år 1970 får 
tillämpas även beträffande de ytterligare garantier som tagits i anspråk, 
innan det nya systemet trätt i kraft. 

r enlighet med vad som förutskickas i prop. 1971: 117 läggs förslag 
nu fram om en garantiram för åren 1973-l 977. !\:led ledning av de 
uppgifter, som varven lämnat angående bl. a. sannolika leveransvärden 
varje år under perioden 1973-1977, har jag beräknat det sammanlagda 
behovet av fartygskreditgarantier till svensk varvsindustri för nämnda 
tidsperiod till 3,9 miljarder kr. 

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t 
föreslår riksdagen 

att bemyndiga fullmäktige i riksgäldskontoret att ikläda staten 
garantier till svensk varvsindustri till ett sammanlagt belopp 
av högst 3 900 000 000 kr. avseende kreditgivning i anslutning 
till produktion av fartyg under åren 1973-1977. 

2 Riksdagen 1972.1 sam/. Nr 1. Bilaga 15 
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C.BERGSBRUK 

C 1. Sveriges geologiska undersökning: Förvaltningskostnader 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

7 796 369 
7 965 000 
9 375 000 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är central förvaltningsmyn
dighet för ärenden om landet;; geologiska beskaffenhet. I geologiska un
dersökningens uppgifter ingår bl. a. att verkställa bergarts- och jordarts

kartering, att uppsöka och undersöka förekomster av malmer och_ andra 
tekniskt användbara mineral, bergarter och jordarter. Geologiska under
sökningen skall också bedriva forskning av såväl vetenskaplig som prak

tisk natur med särskild uppmärksamhet på frågor av betydelse för nä
ringslivets utveckling och tillgodoseendet av samhälleliga behov. Geolo

giska undersökningen har vidare att inom sitt verksamhetsområde till
handagå andra myndigheter med geologiska utredningar och äger verk
ställa sådana utredningar även åt kommuner och enskilda. Resultaten av 
verksamheten skall göras tillg1ingliga för allmänheten genom kartor, upp

satser m. m. 
Chef för Sveriges geologiska undersökning är en generaldirektör. Ver

ket är försöksvis organiserat på tre byråer och tre avdelningar. Dessa 
är allmänna byrån, kartbyrån, malmbyrån, kemiska avdelningen, geo
fysiska avdelningen och administrativa avdelningen. 1964 års geologiut
redning har våren 1971 i bei:änkandet (SOU 1971: 17) Malm-:-Jord
Vatten lagt fram sina förslag angående bl. a. SGU:s framtida arbetsupp
gifter och organisation. I avvaktan på ställningstagande till utredningens 
förslag gäller sedan år 1965 en provisorisk instruktion för verket (1965: 
649). 

1971 /72 Beräknad ändring 1972/73 

SGU Departements-
chefen 

Personal 

Handläggande personal 44 +2 
) of. Övrig personal 66 +1 

110 +3 
Anslag 

Lönekostnader 5 632 000 +I 135 000 + 713 400 
Sjukvård 19000 of. of. 
Reseersättningar (även utrikes 

tjänsteresor) 118000 + 58 000 2000 
Lokalkostnader 1320100 + 695 000 + 688 300 
Expenser 875 900 + 338 000 + 10 300 

därav engångsutgifter (40000) (+ 151 000) (- 40 000) 

7 965 000 + 2226000 +1410000 
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Geologiska undersökningen 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 590 000 kr. 
2. Medel begärs för att i enlighet med geologiutredningens förslag in

rätta ett planeringssekretariat med en planeringsdirektör, en byrådirek

tör samt experter och biträdespersonal ( + 247 000 kr.). 
3. Medel erfordras för rese- och traktamentsersättningar för ny per

sonal och för deltagande i en internationell geologikongress ( + 50 000 

kr.). 
4. För ökade lokalkostnader, bl. a. för bevakning, erfordras ökade me

del ( + 13 000 kr.). 
5. Medel krävs för ökade telefon- ( + 15 000 kr.) och ADB-kostnader 

( + 70 000 kr.). 
6. Med hänvisning till geologiutredningens betänkande begärs medel 

för intern verksutbildning av tekniker, extrageologer och. arbetare 

( + 70 000 kr.). 

7. Medel erfordras för omkostnader avseende ny personal som redo
visas under detta anslag samt under anslagen till kartarbeten (C 2) och 

prospektering (C 4) ( + 20 000 kr.). 
8. Som engångsutgifter erfordras 126 000 kr. för inventarier till ny 

personal, 25 000 kr. för flyttningar av vissa samlingar och 40 000 kr. för 
fortsatt inredning av kärnarkiv i Malå ( + 151 000 kr.). 

Departementsclzefen 

1964 års geologiutredning redovisade våren 1971 i betänkandet Malm 
-Jord-Vatten sina förslag angående geologiska undersökningens fram

tida arbetsuppgifter och organisation samt vissa övriga frågor rörande 

statens mineralintressen. 
Utredningens förslag, som i vissa delar har nära samband med för

slag i betänkanden (SOU 1970: 51 och SOU 1971: 69) som lagts fram 
av resp. 1967 års gruvutredning och kommerskollegieutredningen, har 
remissbehandlats och övervägs f. n. inom industridepartementet. Pröv
ning av de yrkanden som geologiska undersökningen fört fram med an

ledning av geologiutredningens förslag, bör anstå till dess ställning tagits 
till förslagen. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 

Maj :t föreslår riksdagen 

att till Sveriges geologiska undersökning: F örvaltningskostnader 

för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 9 375 000 

kr. 
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C 2. Sveriges geologiska undersökning: Kartarbeten m. m. 

1970/71 Utgift 2 941 340 Reservation 326 577 

1971/72 Anslag 3 310 000 

1972/73 Förslag 3 720 000 

Anslaget till kartarbcten avses täcka alla kostnader för framställning 

av kartor samt därtill knutnh forsknings-, utvecklings- och andra spe

cialarbeten med undantag för en del av den fast anställda personalens 

löner, andelen i geologiska undersökningens centrala administration samt 

utgifter för utrustning, vilka kostnader bestrids från förvaltnings- och 

utrustningsanslagen. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

1971/72 Beräknad ändring 1972 / 73 

SGU Departementschefen 

I 1 
30 

+ 4 
+10 

41 + 14 

i Enligt geologiska undersökningens bestämmande inom ramen för tillgängliga 
medel. 

Under verksamhetsåret 1970/71 har i serien jordartskartblad (tidiga

re benämnd kombinerade berg- och jordartskartblad) och berggrunds

kartor, båda i skalan 1 : 50 000, tre blad tryckts, medan tryckningsför

beredelser pågår för sex blad och reproduktionsarbeten för fem blad. 

Fältarbeten pågår på 23 blad. 
För tre Jänskartor över O{:rggrund och en över jordarter i skalan 

l : 200 000 pågår rekognosering, medan reproduktionsförberedelser på

går för en länskarta över berggrund i skalan 1 : 400 000. 

Åtta malmgeologiska kartblad i skalan l : 50 000 har utgivits. Fyra 

blad har färdigställts, åtta blad förbereds för tryckning och tolv blad är 

under reproduktion. 
En mer detaljerad redogörelse för verksamhetsåret 1970/71 har läm

nats av geologiska undersökningen i skrivelse den 21 oktober till Kungl. 

Maj:t. 

Anslag 
1. Kartarbeten 
2. Forskning och utveckling 
3. Specialarbeten 
4. Tryckning av malmgeologiska 

kartor m. m. 
5. Geofysiska arbeten 
6. Övrigt 

1971/72 

2 231 000 
160000 
169 000 

340000 
360000 
50000 

3310000 

Beräknad ändring 1972/73 

SGU Departements-

+ 1575000 
+ 162 000 

of. 

+ 192 000 
242000 

of. 

+ 2171000 

chefen 

+324000 
+ 12000 

of. 

+ 32000 
+ 42000 

of. 

+410 000 
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Inkomster vid geologiska undersökningen för försäljning av kartor 

och skrifter redovisas på driftbudgetens inkomstsida under uppbörd 

statens verksamhet och beräknas till 70 000 kr. (1971/72 70 000 kr.). 

Geologiska undersökningen 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 411 000 kr. 

2. Med hänvisning till geologiutredningens förslag begärs medel för 

en ökning med 50 O/o av karteringsvcrksamheten avseende kartor i ska

lan 1 : 50 000 ( + 1 250 000 kr.). 

3. För utvidgade resurser till forsknings- och utvecklingsarbete er

fordras 150 000 kr., för tryckning av ökat antal malmgcologiska kartor 

160 000 kr. och för utökade geofysiska arbeten 200 000 kr. ( + 510 000 

kr.). 

Departementschef en 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 

Maj:t föreslår riksdagen 

att till Sveriges geologiska undersökning: Kartar/Jeten 111. m. för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 3 720 000 

kr. 

C 3. Sveriges geologiska undersökning: Utrustning 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

678 792 

700 000 

730 000 

Geologiska undersökningen 

Reservation 215 335 

Anslaget bör för budgetåret 1972/73 höjas till 1 864 000 kr. Av be

loppet avser 315 000 kr. allmänna byrån, 142 000 kr. kartbyrån, 488 000 

kr malmbyrån, 526 000 kr. geofysiska avdelningen, 360 000 kr. kemiska 

avdelningen och 33 000 kr. administrativa avdelningen. 

Departemen tsclzef e11 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp till 730 000 kr. Jag 

hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Sveriges geologiska undersökning: Utrustning för budget

året 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 730 000 kr. 

C 4. Sveriges geologiska undersökning: Prospektering 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

17 487 375 

18 700 000 

21000 000 

Reservation 4 146 133 

Anslaget avses täcka alla kostnader för geologiska undersökningens 

malmprospektering och därtill knutna utvecklings- och analysarbeten 
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m. m. Från anslaget bestrids ~iven kostnaderna för ett brunns- och borr

arkiv, ett grundvattenobser'vationsnät, regionala grundvattenundersök

ningar, grus- och sandundersökningar samt oljegeologiska arbeten rn. m. 

En del av den fasta personalens löner, andelen i undersökningens cen

trala administration samt utgifter för utrustning bestrids från förvalt

nings- och utrustningsanslagen. 

Redogörelse för verksamhetsåret 1970/71 har lämnats av geologiska _ 

undersökningen i skrivelse den 21 oktober 1971 till Kungl. Maj:t. 

1971 /72 Beräknad ändring 1972/73 

SGU Departements-
chefen 

Personal 

Handläggande personal 46 + 18 
Övrig personal 266 + 43 

312 + 61 

Anslag 

1. Geologiska arbeten 2 359000 + 844 000 + 200000 
2. Geofysiska arbeten 2 930 000 + 490 000 + 50000 
3. Geokemisk prospektering 473 000 + 731 000 50000 
4. Diamantborrning 4145 000 515 000 135 000 
5. Tillfälliga transportleder 130000 + 2000 + 2000 
6. Ersättningsanskaffning 962 000 + 70000 + 70000 
7. Flygmätningar 824000 + 110 000 100000 
8. Analyser 654 000 + 128 000 52000 
9. Forskning och utveckling 313 000 + 39000 + 34000 

10. Uranprospektering 3 659 000 + 3 893 000 +1980000 
11. Brunns- och borrarkiv 656 000 + 187 000 + 127 000 
12. Oljegeologiska arbeten 403 000 + 438 000 + 58000 
13. Grundvattenobservationsnät 379 000 + 203 000 + 53 000 
14. Regionala grundvattenunder-

sökningar 261 000 + 538 000 + 18000 
15. Hydrogeologisk europakarta 99000 + 15 000 + 10000 
16. Grus- och sandundersökningar 375 000 + 310 000 + 35 000 
17. Grus- och sandundersökningar 

i rullstensåsar m. m. + 90000 
18. Inventering a,- mineral- och 

bergartsförekomster + 277 000 
19. Övrigt 78 000 of. of. 

18 700 000 + 7 850000 +2300 000 

1 Enligt geologiska undersökningens bestämmande inom ramen för tillgängliga 
medel. 

G eo/ogiska undersökningen 

Löne- och prisomräkningen m. m. 1 643 000 kr. 

1. Prospekteringen efter legeringsmetallcr bör intensifieras ( + 500 000 

kr.). 

2. ökade resurser för att förbättra tolkningen av flygrnagnetiska kar

tor. En uppföljning av prospektering med IP-metoden bör ske 

( + 300 000 kr.). 
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3. En ökning av den geokemiska prospekteringen efter legeringsme

taller kräver ökade resurser ( + 700 000 kr.). 
4. Inom ramen för anslaget 1971/72 bör 650 000 kr. överföras från 

anslagsposten diamantborrning till posten uranprospektering (- 650 000 
kr.). 

8. För den föreslagna ökningen av prospekteringen efter bas- och le

geringsmetaller erfordras ökade resurser för analysverksamhet 

( + 100 000 kr.). 
10. Med hänvisning till geologiutredningens förslag begärs medel för 

en väsentlig utbyggnad av uranprospekteringen ( + 3 500 000 kr.). 

11. Brunns- och borrarkivet är inrättat på försök intill den 30 juni 

1972. Verksamheten bör fortsätta i huvudsak enligt tidigare riktlinjer. 

Medel erfordras för ökade fältarbeten ( + 60 000 kr.). 

12. Ökade resurser krävs för bearbetning av stratigrafiskt material 

från oljeprospekteringen ( + 380 000 kr.). 

13. För underhåll och komplettering m. m. av grundvattenobserva

tionsnätet erfordras ökade resurser ( + 150 000 kr.). 

14. Åberopande geologiutredningens betänkande begärs ökade medel 

för hydrogeologisk kartläggning i Örebro län samt i Skåne och Östergöt

land ( + 520 000 kr.). 
15. Medel krävs för ökade resor i samband med arbetet med den in

ternationella hydrogeologiska europakartan ( + 5 000 kr.). 

16. För grus- och sandundersökningar på kontinentalsockeln erford

ras ökade resurser ( + 275 000 kr.). 

17. Med hänvisning till geologiutredningens betänkande begärs me

del för inledande arbeten på planmässiga undersökningar av landets 

rullstensåsar i syfte att skapa visst underlag för bedömning av pågående 

och framtida exploateringar ( + 90 000 kr.). 
18. Åberopande geologiutredningens betänkande begärs medel för 

undersökningar avseende nyttiga, ej inmutningsbara mineral och indu
striellt användbara bergarter ( + 277 000 kr.). 

Den av riksdagen år 1963 (prop. 1963: 164, 3LU 1963: 38, rskr 1963: 
389) beslutade malminventeringen i Norrbottens län har vad beträffar 
järnmalmerna framskridit planenligt. Fältarbetena är i huvudsak ge

nomförda, om man undantar vissa borrningar och regionala tyngd

kraftmätningar. Avrapporteringen av inventeringens resultat återstår. 

Förutom genomförandet av dessa kvarstående arbeten bör en uppfölj

ning ske av de malmuppslag, huvudsakligen avseende bas- och lege
ringsmetaller, som kommit fram .vid inventeringen. Kostnaderna för in

venteringen har t. o. rµ. budgetåret 1970/71 .uppgått till ca 36 milj. kr.. 

För budgetåret 1971/72 beräknas kostnaderna till ca 5 milj. kr. Genom

förandet av de avslutande och uppföljande arbetena beräknas ske 

under perioden 1972/73-1975/76 och kosta ca 12 milj. kr. 
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Yttranden 

Kommerskollegium, arbetsmarknadsstyrelsen, länsstyrelsen i Norr
bottens län, Statsföretag AB och Svenska gruvföreningen har yttrat sig 
över geologiska undersökning·~ns anslagsframställning vad avser malm
inventeringen i Norrbottens län. 

Kommerskollegium framhåller att SGU:s resurser huvudsakligen bör 
inriktas på regional prospek1ering. Återstående arbeten inom ramen 
för inventeringen i Norrbotten bör koncentreras till sådana undersök
ningar som krävs för att möjliggöra färdigställandet av malmgeologiska 
kartor över inventeringsomddet. Preliminära rapporter beträffande 

vissa större järnmalmsfyndigheter bör successivt ställas till eventuella 
exploateringsföretags förfogande för tekniska och ekonomiska bedöm
ningar. Kollegiet framhåller vidare vikten av att en sammanfattande 

beskrivning över inventeringsområdet snarast kommer till stånd. Rikt
märket bör därvid vara undersökningens syfte att ge en översiktlig malm
geologisk bild över Norrbotten:> län. 

Arbetsmark11adsstyrelse11 har inte från de synpunkter som styrelsen har 

att företräda några erinringar mot SGU:s framställning. 
Länsstyrelsen i Norrbottens liin anser, att SGU :s program inom de 

givna ramarna vad gäller de närmaste årens arbete har en rimlig inrikt

ning. Länsstyrelsen framhåller vidare, att det är angeläget att SGU 
ges resurser för att snarast möjligt avsluta inventeringarna vad gäller 
järnmalmer, speciellt Ruotivare, vissa kopparmalmsobjekt m. m. och 
pekar på, att det av sysselsättningspolitiska skäl är angeläget att brytvär
det av fyndigheterna snarast ka.rtläggs. 

Stallföretag AB framhåller, att SGU:s fortsatta verksamhet inom ra
men för malminventeringen i Norrbotten bör begränsas till regional 
uppföljning av hittillsvarande verksamhet och att undersökningar efter 
kopparhårdmalmer bör betraktas som ingående i denna verksamhetstyp. 
Genom verksamhetsbegränsningen frigjorda resurser bör användas för 
intensifierad uranprospektering inom förslagsvis Norrbottens län. Stats
företag framhåller vidare att det kan vara motiverat att SGU utför vissa 
lokala undersökningar som underlag för utmålsläggning av intressanta 

projekt om staten efter 1972 iirs utgång inte har ensamrätt till inmut

ning i Norrbottens län. 
Svenska gruv/ öreningen ans•!r det riktigast, att inventeringen nu be

gränsas till att omfatta enbart de kompletteringar som krävs för att på 
ett meningsfullt sätt avsluta redan utförda arbeten. En noggrann priori
tering av insatserna bör göras redan för kommande år. I första hand 
bör sådana projekt gynnas som bedöms kunna leda till exploatering 

inom överskådlig tid. 
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Departemcntschef en 

Den av riksdagen våren 1971 (prop. 1971: 75 bil. 10 s. 38, NU 1971: 
21, rskr 1971: 192) beslutade· intensifierade prospekteringen i Steken
jokk pågår f. n. Medel för ändamålet har anvisats under detta anslag. 

Riksdagen beslutade år 1963 (prop. 1963: 164, 3LU 1963: 38, rskr 
1963: 389) att en malminventering skulle göras i Norrbottens län. Inven

teringen, som skulle genomföras av geologiska undersökningen under pe
rioden 1963-1972 och beräknades kosta ca 40 milj. kr., har i huvudsak 

fortskridit planenligt. I likhet med flera av remissinstanserna anser jag 
att återstående arbeten avseende inventeringen - med beaktande av de 

synpunkter som kommerskollegium anfört - huvudsakligen bör inriktas 
på avrapportering av de resultat som framkommit. Vidare bör arbetena 

med malmgeologiska kartor, regionala tyngdkraftmätningar och borr
ningarna på Ruotivare fullföljas. Arbetena med att slutföra Norrbotten
invente.ringen bör bedrivas så skyndsamt som möjligt. Uppföljningen av 
malmuppslag - huvudsakligen avseende bas- och legeringsmetaller -

som framkommit vid inventeringen bör ske inom ramen för undersök
ningens ordinarie verksamhet. 

Behovet av uran i Sverige - liksom i världen i övrigt - beräknas sti
ga kraftigt. Utsikterna att - utöver de förekomster som finns i de mel
lansvenska skiffrarna - i landet finna brytvärda uranförekomster be
döms som förhållandevis goda. På grund . härav räknar jag för nästa 
budgetår med en viss omfördelning av medel till uranprospektering från 
annan malmprospektering. En sådan omfördelning finner jag motiverad 

även med hänsyn till att undersökningen förutser ett minskat medels

behov för arbetena med Norrbotteninventeringen budgetåret 1972/73. 

Prövningen av den fortsatta verksamheten vid brunns- och borrarkivet 
och av undersökningens förslag om grus- och sandundersökriingar i rull
stensåsar m. m. samt om inventering av mineral- och bergartsförekomster 
bör enligt min mening ske i a'nslutning till ställningstagandena till geolo
giutredningens förslag. Tills vidare bör verksamheten vid nämnda arkiv 
bedrivas med i huvudsak samma omfattning och inriktning som hittills. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 21 
milj. kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Sveriges geologiska undersökning: Prospektering för bud

getåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 21 000 000 kr. 

C 5. Sveriges geologiska undersökning: Uppdragsverksamhet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

422 892 

600 000 
600 000 

2t Riksdagen 1972. 1 sam[. Nr 1. Bilaga 15 
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Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

1971 /72 

6 
4 

10 

Beräknad ändring 1972/73 

SGU Departements-
chefen 

' Enligt geologiska undersökningens bestämmande inom ramen för tillgängliga 
medel. 

Inkomster vid geologiska undersökningen för utförda uppdrag redo
visas på driftbudgetens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet. 

Geologiska undersökningen 

För budgetåret 1972/73 beräknar geologiska undersökningen inkoms
terna av uppdragsverksamhet till 700 000 kr. (1971/72 700 000 kr.). Av 
detta belopp disponerar undersökningen sammanlagt högst 90 O/o för att 

täcka sina kostnader för uppdragsverksamheten. Geologiska undersök
ningen beräknar därför anslaget till 600 000 kr. 

Departcmen tschef en 

l fråga om undersökningen:; uppdragsverksamhet erinrar jag om vad 
som anfördes i prop. 1971: 1 (bil. 15 s. 67). Jag vill dock på nytt under
stryka angelägenheten av att undersökningen snarast ökar sin uppdrags
verksamhet. Undersökningen bör därför studera marknadsförutsättning
arna inte bara för sådana uppdrag, som hittills förekommit, utan även 
för en uppdragsverksamhet utvidgad till de områden där verkets tjänster 
hittills inte utnyttjats. Undersökningens möjligheter att - med hänsyn 
till tänkta uppdragsgivares behov exempelvis inom bebyggelseplaneringen 
- ytterligare anpassa eller förnya sitt uppdragsregister bör således prö
vas. Jag avser att i annat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att uppdra 
åt undersökningen att i samband med sin anslagsframställning för bud
getåret 1973/74 redovisa vilka åtgärder som vidtagits i nämnda syften 

och vilka resultat som därvid uppnåtts eller beräknas uppkomma. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Sveriges geologiska undersökning: Uppdragsverksamhet för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 600 000 kr. 

C 6. Bergsstaten 

1970171 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

830 798 

939 000 
127900() 
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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 

försvar, att anvisa områden i dagen för gruvarbete, att utöva teknisk 
inspektion av gruvfyndigheter och att jämlikt arbetarskyddslagen in

spektera gruvor, bergrumsarbeten och stenbrott. 
Bergsstaten är organiserad på fyra bergmästarämbeten, norra, östra, 

västra och södra. Kommerskollegium är bergsöverstyrelse, men berg

mästarna fungerar i sin verksamhet som självständig myndighet. 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

Kollegiet Departements-
chefen 

Personal 
Handläggande personal 8 + 2 + 2 
Övrig personal 5 + of. 

13 + 3 + 2 

Anslag 
Lönekostnader 797 900 +336000 +267 900 
Sjukvård 1000 of. of. 
Rcscersättningar 65 800 + 26600 + 25 900 
Lokalkostnader 38 700 + 11 900 + Il 600 
Expenser 35 600 + 75 500 + 34600 

därav engångsutgifter (6 500) ( + 51 500) ( + 17 500) 

939 000 +450000 +340000 

Ko1nmersko//egium 

\. Löne- och prisomräkning m. m. 129 600 kr. 
2. För ökade insatser inom arbetarskyddet begärs medel till två nya 

tjänster som gruvingenjör, en i östra och en i norra distriktet. Vidare 

erfordras medel för en ny tjänst som assistent i norra distriktet och för 
extra skrivhjälp till östra distriktet (-!- 226 900 kr.). 

3. Medel erfordras för kostnader i samband med begärda nya tjänster 
avseende resor (-!- 20 000 kr.), telefon (-!- 2 500 kr.) och övriga om

kostnader ( + 1 500 kr.). 
4. Medel erfordras för dammanalyser, vidareutbildning av personal 

och ökade inköp av facklitteratur, kontorsmaterial m. m. ( + 18 000 kr.). 

5. För utbildning av en gruvingenjör vid arbetsmedicinska institutet, 

inköp av mätinstrument och inventarier för bl. a. upprustning av bergs

statens kontor behövs sammanlagt 58 000 kr. som engångsutgift 
(-!- 51 500 kr.). 

Yttrande 

Arbetarskyddsstyrelsen har i yttrande över anslagsframställningen för 
bergsstaten tillstyrkt äskandena vad avser arbetarskyddet. 
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Departe111e11tschef en 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

1 279 000 kr. Jag har härvid beräknat medel för bl. a. ytterligare två 
tjänster som gruvingenjör för handläggning av frågor avseende arbetar
skyddet. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att till Bergsstaten för budgetåret 1972173 anvisa ett ·förslagsan

slag av l 279 000 kr. 

C 7. Statens gruvegendom 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

20 130 000 
21 825 000 

· Anslaget avses täcka kommerskollegiets utgifter för dels drift, an

läggningar, skatter och ersättning till Boliden AB i samband med gruv
driften i Adak, dels skatter på inkomster från utarrendering av vissa 
staten tillhöriga gruvrätter och medvä.rdeskatt på inkomster på grund 

av meddelade täkttillstånd på kontinentalsockeln, dels kollegiets verk
samhet såvitt gäller Adak och statens övriga gruvrätter. 

Beträffande verksamheten i Adak och förvaltningen av statens övriga 
gruvrätter hänvisas till den redogörelse som lämnats i prop. 1971: 1 
(bil. 15 s. 69-72). 

För att bestrida utgifterna för gruvdriften i Adakfältet och de i tidi
gare avtal inbegripna gruvfälten - Bjurforsgruvan i Norsjö socken 
och Rävlidengruvan i Lycksele socken - har totalt intill utgången av 
budgetåret 1970/71 78 milj. kr. ställts till kommerskollegiets förfo
gande. Statsverkets inkomster av gruvdriften för samma tid har upp
gått till ca 179 milj. kr. Härtill kommer inkomster av överlåtna fastig
heter och försåld utrustning. Från beloppet avgår kommunala skatter. 

Sedan brytningen av malm påbörjades i Adak i början av 1940-talet 

har ca 5 milj. ton malm brutits med ett kopparinnehåll av ca 102 000 
ton. F. n. bryts ca 250 000 ton per år med en genomsnittlig kopparhalt 
av ca l,5 % . Nu kända malmtillgångar beräknas med denna brytning 
räcka till slutet av 1970-talet. 

Jämlikt lagen (1966: _314) om kontinentalsockeln och kungörelsen 

(1966: 315) angående tillämpningen av deni1a lag ankommer det på 
kommerskollegium att meddel2~ tillstånd till sand-, grus- och stentäkter 
på kontinentalsockeln. För tilbtånden utgår enligt kungörelsen i regel 

avgift. 
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Anslag 

1. Driftkostnader 
2. Anläggningskostnader 
3. Ersättning till Boliden AB 
4. Mervärdeskatt 
5. Kommunala skatter 
6. Kommerskollegiets utgifter 

för verksamheten 

K ommerskollegium 

1971/72 

9 100 000 
4 200000 
I 700 000 
3 250000 
1 780000 

100000 

20130 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Kollegiet 

+ 3 300 000 
2 400 000 

+ 100000 
+ 350000 
+ 320000 

+ 25 000 

+ 1695000 

Departements
chefen 

+ 3 300000 
- 2400000 
+ 100000 
+ 350000 
+ 320000 

+ . 25 000 

+ 1695000 

1-2. Summan av driftkostnader och anläggningskostnader beräknas 

öka med 900 000 kr. eller 6,8 O/o på grund av ökade kostnader för löner 

och material. Jämfört med innevarande budgetår har en omfördelning 

skett mellan dessa båda anslagsposter så att posten Anläggningskostna

der numera omfattar endast utgifter av investeringskaraktär, medan 

posten Driftkostnader upptar utgifter för den löpande driften. 

3. Kontraktsenlig ersättning till Boliden AB beräknas till 1,8 milj. kr. 

4. Mervärdeskatten beräknas till 3,6 milj. kr., varav ca 3,4 milj. kr. 

avser Adak, ca 100 000 kr. gruvarrenden och ca 100 000 kr. avgifter i 

anledning av tillstånd till sand-, grus- och stentäkter. 

5. Utgifterna för kommunala skatter beräknas till 2,1 milj. kr. 

6. Kommerskollegiets utgifter för verksamheten beräknas öka med 

25 000 kr. på grund av ökade kostnader för konsulter och revisorer 
m.m. 

Vid ett kopparpris av ca 5 600 kr. per ton beräknas inkomsterna av 

sligförsäljningen från Adak inkl. mervärdeskatt till ca 21,5 milj. kr. 

och inkomsterna av gruvarrenden till ca 8,5 milj. kr. Inkomsterna på. 

grund av meddelade täkttillstånd på kontinentalsockeln beräknas bli ca 
1 milj. kr. 

Inkomsterna, vilka alltså sammanlagt beräknas till ca 31 milj. kr., redo

visas på driftbudgetens inkomstsida på en särskild inkomsttitel under 
uppbörd i statens verksamhet. 

De part em en t.1·clz e fen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens gruvegendom för budgetåret 1972/73 anvisa ett 

förslagsanslag av 21 825 000 kr. 
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D. ENERGIFÖRSÖRJNING 

Under denna rubrik redovi:sas viss statlig tillsyns- och bidragsverk

samhet på energiområdet. Annan statsfinansierad verksamhet på om

rådet bedrivs av statens vattenfallsverk och i viss utsträckning även 

inom AB Atomenergi. Av betydelse för energiförsörjningen på lång sikt 

är även prospekteringen efter uran genom Sveriges geologiska undersök

ning och efter olja och naturgas genom Oljeprospektering AB. 

Energikommitten har i befönkandet (SOU 1970: 13) Sveriges energi

försörjning föreslagit att ett centralt utrednings-, berednings- och tillsyns

organ för energifrågor inrättas. En viktig uppgift för ett sådant organ 

skulle enligt förslaget vara att bedriva en fortlöpande prognosverksam

het omfattande hela energiområdet. Verksamheten skulle innebära ett 

fullföljande av det prognosarbete, som inletts av kommitten och som 

redovisats i en särskild rapport (Os Fi 1967: 8) avseende perioden fram 

till år 1985. 

Frågan om en samordnad prognos- och utredningsverksamhet på 

energiområdet har nyligen behandlats av riksdagen, som i anledning 

av motion 1971: 1088 hos Kungl. Maj:t anhållit om tillsättande av en 

parlamentariskt sammansatt ;1ämnd för energiförsörjningsfrågor (NU 

1971: 42, rskr 1971: 286). 
Såsom tidigare anmälts har medel beräknats under anslaget till kom

mitteer m. m. för utarbetande av en ny energiprognos. Frågan om per

manenta resurser för prognos- och utredningsverksamhet på energi

området kommer att tas upp i samband med prövningen av kommers

kollegieutredningens nyligen .framlagda betänkande (SOU 1971: 69). I 

sammanhanget får även prövas hur den föreslagna parlamentariska 

nämnden bör anknytas till denn·a verksamhet. 

D 1. Statens elektriska inspektion 

1970171 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

2 075 721 

2 494 000 

2 883 000 

Elektriska inspektionen är den lokala statliga organisationen med 

uppgift att utöva tillsyn över elektriska starkströmsanläggningar och 

handlägga därmed sammanhängande frågor. Inspektionen är organise

rad på fem distrikt med kontor i Hässleholm, Kristinehamn, Stockholm, 

Hudiksvall och Skellefteå. Kommerskollegium är chefsmyndighet. 
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1971/72 Beräknad ändring 1972 / 73 

Kollegiet Departe-
ments-
chefen 

Personal 
Handläggande personal 22 l of. l of. 
Övrig personal 15 

37 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 1923500 +331 100 +331 100 
Sjukvård 5000 of. of. 
Reseersättningar 160000 + 16000 + 16000 

därav för utrikes resor (10000) (of.) (of.) 
Expenser 111 500 + 31 500 + 31 500 

därav engångsutgifter (+ 15000) (+ 15000) 
Lokalkostnader 295 000 + 10400 + 10400 

2495000 +389000 +389000 

Uppbördsmede/ 
Försäljning av ritningar 1000 of. of. 

Nettoutgift 2494000 +389000 +389000 

Konzmerskol/egium 

1. Löne- och prisomräkning 363 000 kr. 
2. Anslagsposten till expenser bör räknas upp med 26 000 kr. avseen

de vidareutbildning av teknisk personal (6 000 kr.), ökade kostnader 
för anskaffning av facklitteratur, statliga publikationer m. m. (5 000 kr.) 
samt engångsutgifter för inköp av fotokopieringsapparat (5 000 kr.) och 
kartor (10 000 kr.). 

Departementschefen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens elektriska inspektion för budgetåret 1972/73 an
visa ett förslagsanslag av 2 883 000 kr. . 

D 2. Kostnader för vissa nämnder 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

37102 

43 000 
43 000 

Under anslaget redovisas arvoden och expenser för statens prisregle
ringsnämnd för elektrisk ström och krigsskyddsnämnden för kraftan-
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läggningar. Prisregleringsnämnden tar upp de prisfrågor rörande ström

Jeveranser som av kommcrskollegium överlämnas till nämnden. Krigs

skyddsnämnden behandlar frågor bl. a. rörande kraftanläggningars 

skydd mot brand- och bombskador samt rörande skydd åt personal 

som är sysselsatt vid kraftanläggningar. 

För 1971/72 beräknas kostnaderna för prisregleringsnämnden till 

25 000 kr. och för krigsskyddsnämnden till 18 000 kr. 

Statens prisregleri11gsnämnd för elektrisk ström och krigsskydds

nämnden för kraftanläggningar beräknar för 1972/73 kostnaderna för 

verksamheten till resp. 22 000 kr. och 21 000 kr., vilket innebär oför

ändrat sammanlagt belopp. 

Departementschef en 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Kostnader för vissa nämnder för budgetåret l 972/73 an

visa ett förslag~anslag av 43 000 kr. 

D 3. Främjande av landsbygdeJ11s elektrifiering 

1970/71 Utgiftl 

1971 /72 Anslag 

1972/73 Förslag 

8 759 979 

1 000 

3 500 000 

Reservation 1 

• Anslaget Befrämjande av landsbygdens elektrifiering. 

9 191 265 

Enligt kungörelsen (1959: 369) om statligt stöd åt landsbygdens elför
sörjning kan kommerskollegium bevilja stöd till nyanläggning och upp
rustning av elektriska distributionsnät på landsbygden i form av bidrag 
och lånegarantier. 

Av den 1 juli 1971 disponibla medel under anslaget får 400 000 kr. 

användas för kommerskollcgiets verksamhet på området. övriga medel 
har ställts till länsstyrelsernas förfogande för att disponeras för utbetal
ning av beviljade bidrag. För budgetåret 1971/72 har kommerskollegium 

bemyndigats bevilja upprustningsbidrag och bidrag till nyanläggning 

med sammanlagt 3 milj. kr. Vidare får kommerskoilegium bevilja statlig 

garanti för lån till dessa ändamål med sammanlagt 10 milj. kr. 
Riksdagen uttalade vid behandlingen av 1971 års statsverksproposi

tion att stödverksamheten bör fortsätta inom en total ram av 40 milj. kr. 

(prop. 1971: l bil. 15 s. 77, NU 1971: 13 s. 26, rskr 1971: 120). 

Kommerskollegium 

Många upprustningsprojekt, för vilka bidrag beviljats, har inte kunnat 

genomföras i den takt som ursprungligen angivits. En förhållandevis 
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stor reservation - 9,2 milj. kr. den 1 juli 1971 - har därför uppkom· 
mit. Reservationen under anslaget den 30 juni 1972 kan beräknas till 
4,7 milj. kr. För att under budgetåret 1972/73 täcka såväl utbetalning 
av beviljade bidrag som kollegiets utgifter för verksamheten på området 
bedöms emellertid därutöver ett anslag av 3,5 milj. kr. behöva anvisas. 

För att bidragsverksamheten skall kunna bedrivas i önskvärd omfatt

ning krävs, att kollegiet får bemyndigande att under budgetåret 1972/73 
meddela beslut om bidrag med 12 milj. kr. för upprustning och nyan
läggning av elektriska distributionsnät på landsbygden. Vidare bör allt

jämt ett belopp om 10 milj. kr. tas upp för lånegarantier. 

Departementschef en 

Sedan riksdagen år 1958 (prop. 1958: 116, JoU 1958: 17, rskr 1958: 
278) beslutat att statliga bidrag skulle kunna utgå för upprustning och 
nyanläggning av elnät på landsbygden anvisades t. o. m. budgetåret 

1970/71 sammanlagt 90 milj. kr. för främjande av landsbygdens elek
trifiering. Frågan om behovet av fortsatta statliga bidrag till detta än

damål ingår i uppdraget till den år 1971 tills.atta utredningen (1 1971: 1) 

om eldistributionens och elproduktionens organisation. 
På grund av att en jämförelsevis stor reservation beräknades komma 

att föreligga den 30 juni 1971 ansågs inte ytterligare anslagsmedel er
forderliga för budgetåret 1971/72. Reservationen beräknas till 4,7 milj. 

kr. den 30 juni 1972. Härutöver behövs under budgetåret 1972/73 för 
utbetalning av redan beviljade bidrag och för administrationskostnader 

ett anslag av 3,5 milj. kr. 
För vart och ett av budgetåren 1969170-1971/72 har kommerskol

Jegium bemyndigats att bevilja bidrag till upprustning och nyanlägg
ning med 3 milj. kr. Som nyss nämnts har riksdagen tittalat sig för 
fortsatt stöd inom en total ram av 40 milj. kr. Mot bakgrund härav och 
av de behov av stöd som kommerskollegium anmält bör bidragsbeloppet 
höjas till 8 milj. kr. för budgetåret 1972/73. En riktpunkt för plane
ringen på området bör vara, att beloppet under de därefter följande 
fyra budgetåren hålls på samma nivå. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att 
1) medge att under budgetåret 1972/73 bidrag för upprustning 

och nyanläggning av elektriska distributionsnät på landsbyg

den beviljas intill ett belopp av sammanlagt 8 000 000 kr., 
2) medge att under budgetåret 1972/73 statlig garanti för lån till 

upprustnings- och nyanläggningsåtgärder som berör lands
bygdens elnät beviljas intill ett belopp av 10 000 000 kr., 

3) till Främjande av landsbygdens elektrifiering för budgetåret 

1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 3 500 000 kr. 
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D 4. Delegationen för atomem:rgifrågor 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972173 Förslag 

1025227 
178900() 

2 091 000 

Delegationen för atomenergifrågor har till uppgift bl. a. att vara till
synsmyndighet enligt atomenergilagen (1956: 306) och att handha sådana 
uppgifter med avseende på kontroll av atområbränsle och särskilt 
klyvbart material som följer av Sveriges internationella åtaganden. 

Delegationen leds av en styrelse med fem ledamöter. Inom delegatio
nen finns en reaktorförläggningskommittc med uppgift att biträda vid 
behandling av ärenden, som angår säkerheten vid atomenergianläggning 
eller vid handhavande av atombränsle. 

Delegationens verksamhet finansieras med avgifter utgående enligt en 

av Kungl. Maj:t den 29 december 1970 utfärdad taxa. 

1971/72 

Personal 
Handläggande personal 8 
Övrig personal 4 

12 

Anslag 
Lönekostnader 1646000 
Sjukvård 2000 
Reseersättningar 

(även utrikes tjänsteresor) 50000 
Lokalkostnader 50000 
Expenser 41 000 

därav engångsutgifter ( 16 000) 

1789000 

Beräknad ändring 1972/73 

Delegationen Departements
chefen 

+ 3 + 2 
+ 2 I 

+ s + 3 

+352000 +256 000 
+ 1000 of. 

+ 20000 + 10000 
+ 33 000 + 33 000 
+ 19 000 + 3000 

(- 16000) (- 16000) 

+425000 +302000 

Inkomsterna av verksamheten, som redovisas på driftbudgetens in
komstsida under uppbörd i sta:tens verksamhet på inkomsttiteln Tillsyn 

av atomenergianläggningar m. m., beräknas till 2 100 000 kr. (1971 /72 

1 736 000 kr.). 

Delegatiollell för atomenergifrågor 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 116 000 kr. 

2. En tjänst som biträdande reaktorinspektör i A 28 behövs för att i 
första hand samordna arbetet med normer och standards för säkerhets
mässigt viktiga komponenter vid atomkraftverk ( + 78 000 kr.). 

3. Sveriges internationella åtaganden ifråga om säkerhetskontroll 
medför ökade arbetsuppgifter. Härför behövs två tjänster som byrå

ingenjör i A 22 och två tjänster som kontorsskrivare ( + 195 000 kr.) 
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4. På gru
0

nd av att behovet av inspektionsresor ökar, bör anslagspos
ten för reseersättningar räknas upp med 20 000 kr. 

5. Med hänsyn till bl. a. följdkostnader för den föreslagna personal
ökningen bör expensmedlen höjas med 15 000 kr. 

Departementschefen 

Sveriges internationella åtaganden enligt bl. a. fördraget om förhind
rande av spridning av kärnvapen innebär att ett system för kontroll och 
redovisning av atområbränsle och särskilt klyvbart material måste byg
gas upp inom landet. Förhandlingar pågår med det internationella 
atomenergiorganet (JAEA) om uppläggningen och den närmare om
fattningen av kontrollen. Hos delegationen behövs för denna verksam
het under nästa budgetår, såvitt nu kan bedömas, en tjänst som byrå
ingenjör och en biträdestjänst. Jag beräknar medel för dessa två tjänster. 

I enlighet med delegationens förslag beräknar jag vidare medel för 
ytterligare en tjänst som biträdande reaktorinspektör. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. 
Maj:t föreslår riksdagen 

att till Delegationen för atomenergifrågor för budgetåret 1972173 

anvisa ett förslagsanslag av 2 091 000 kr. 
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E. TEKNISK UTVECKLING M. M. 

Verksamheten vid styrelsen för teknisk utveckling 

Styrelsen för teknisk utveckling (STU) är central förvaltningsmyndig-· 

het för statens stöd till tillämpad teknisk forskning och industriellt ut
vecklingsarbete. 

I styrelsens uppgifter ingår hl. a. att följa den tekniska utvecklingen,. 
att initiera samarbete och stödja tillämpad teknisk forskning och indu

striellt utvecklingsarbete samt att ge råd åt uppfinnare och förmedla 
forskningsresultat till kommersiellt utnyttjande. 

Styrelsen för teknisk utveckling leds av en styrelse. Chef för ämbets
verket är en generaldirektör, som biträds av en planeringsdirektör. 
Inom verket finns f. n. fyra enheter. Dessa är administrativa enheten, ut

redningsenheten, planeringsenheten samt rådgivnings- och förmedlings
enheten. Den översyn av organisationen, som förutskickats (prop. 
197 J: J bil. 15 s. 89), pågår. 

Styrelsen svarar även för m~delsförvaltning och personaladministra
tion åt statens råd för vetem.kaplig information och dokumentation 

(SINFDOK). Rådet ansvarar för planering och samordning av verksam
heten inom området information och dokumentation i Sverige och för 
internationellt samarbete på detta område. Rådet fördelar stöd till pro

jekt inom dels allmän information och dokumentation, som inte kan 
hänföras till visst ämnesområde, dels teknisk information och doku
mentation. 

Vid styrelsen för teknisk utveckling fanns den 1 juli 1971 88 anställ
da, varav 44 utgjorde handläggande personal. 

Styrelsen för teknisk utveckling tillhör de myndigheter som deltar i ut
rednings- och försöksvcrksamheten med programbudgetering inom stats
förvaltningen. Följande programindelning gäller tills vidare för styrel
sen. 

1. Finansiellt stöd till teknisk forsknings- och utvecklingsverksamhet 

2. Utrednings- och planeringsverksamhet 
3. Rådgivnings- och förmedlingsverksamhet 

4. Drift av forskningsstationer 
Programmet Finansiellt stöd till teknisk forsknings- och utvecklings-

verksamhet indelas i följande delprogram. 

a. Stöd till behovsområden 
b. Informations- och dokurnentationsverksarnhet 
c. Internationell kontaktverksarnhet 
Styrelsens verksamhet under programmen 1-3 finansieras från re

scrvationsanslaget Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning 



Prop. 1972: 1 Bilaga 15 Industridepartementet 53 

och utveckling samt vad avser stöd till skeppsteknisk forskning och ut

veckling under program 1 även från reservationsanslaget Styrelsen för 

teknisk utveckling: Skeppsteknisk forskning och utveckling. 

Program 4 finansieras från förslagsanslaget Styrelsen för teknisk ut

veckling: Drift av forskningsstationer. Sistnämnda anslag får i princip 

inte belastas. För att lösa tillfälliga eller säsongmiissiga likviditets

problem för driften av forskningsstationer disponerar styrelsen en rör

lig kredit i riksgäldskontoret på 100 000 kr. 

För finansiering av investeringar i utrustning anvisas medel under 

reservationsanslaget Styrelsen för teknisk utveckling: Utrustning. 

E 1. Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling 

1970/71 Utgift 77 162 655 1 

1971/72 Anslag 110 500 000 

1972/73 Förslag 133 800 000 

1 Disponerat 90 118 000 

1970/71 

Program 
1. Finansiellt stöd till teknisk 

forsknings- och utvecklings
verksamhet 

2. Utrednings- och planerings
verksamhet 

3. Rådgivnings- och förmed
lingsverksamhet 

Summa kostnader 

Avgår intäkter under anslaget 
m.m. 

Avgår avsättning till malm
fonden 

Avgår komplementkostnader 

Summa disponerat/anslag 

1 Varav reservation 13 474. 
' Varav reservation 4 882. 

109 308 

1 439 

2 451 
113198 

16 7801 

3 300 
3 000 

90118 

Styrelsen för teknisk utveckling 

1971/72 1972/73 
Beräknar 

STU Departements-
chefen 

Belopp i 1 000-tal kr. 

112 037 195 400 130 100 

2 345 3 400 2 500 

4000 5 200 3 200 
118 382 204 000 135 800 

7 882' 2 000 2000 

0 0 0 
0 0 0 

110500 202 000 133 800 

Program 1. Finansiellt stöd till teknisk forsknings- och utveeklingsverksamhet 

Programmet avser finansiellt stöd till tillämpad teknisk forskning och 

industriellt utvecklingsarbete. Stöd lämnas i regel som bidrag med krav 

på återbetalning i de fall projekten leder till kommersiellt exploaterings

bara produkter eller metoder. Stöd till industriellt utvecklingsarbete kan 

även lämnas såsom lån. Enligt särskilt bemyndigande kan flerårigt stöd 
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lämnas dels till forsknings- och utvecklingsprojekt, dels enligt avtal med 
företrädare för industribranscher eller grupper av företag till fleråriga 

kollektiva forskningsprogram. 
I programmet ingår förutom styrelsens egen informations- och doku

mentationsverksamhet även del av den verksamhet som bedrivs av 
SINFDOK och den av styrelsen bedrivna eller understödda internationel

la kontakt- och samarbetsverksamheten. Inom ramen för den i samarbete 
med lngenjörsvetenskapsakademien bedrivna kontaktverksamheten finns 
kontaktmän, vilka tillika är förordnade som teknisk-vetenskapliga at
tachCer vid beskickningarna Paris, Washington, Moskva och Tokyo. 

1970/71 1971/72 1972/73 
Beräknar 

STU Departements-
chefen 

Delprogram Belopp i milj. kr. 
a. Stöd till behovsområden 103,0 104,3 183,0 122,1 
b. Informations- och dokumen-

tationsverksamhet 4,1 4,7 6,6 5,2 
c. Jnternationella kontakter 2,2 3,0 5,8 2,8 

Summa kostnader 109,3 112,0 195,4 130,1 

Styrelsen för teknisk utveckbng framhåller inledningsvis - under hän
visning till vad styrelsen anfört i sina två senaste anslagsframställningar 
- att den högsta industriella nivån och den snabbaste utvecklingen före

kommer i länder med hög forsknings- och utvecklingsinsats. Till följd av 
minskande militära beställningar innehållande industriellt utvecklings
arbete har de statliga utgifterna för sådan verksamhet minskat avsevärt 
under 60-talet. Industrin har inte kunnat kompensera bortfallet av statli
ga beställningar genom ökning av sin egen forsknings- och utvecklings
insats. Det föreligger därför starka skäl för en ökad satsning på forsk
ning och utveckling som ett viktigt led i ansträngningarna att uppnå de 
för vår samhällsekonomi uppsatta tillväxtmålen. 

Näringslivets behov av teknik, metoder och produkter med hög inno
vationsnivå ökar med konkurrensen och står därför tillsammans med 
marknadsföring i centrum för näringslivets intresse. Detta innebär ökat 

behov av satsning på nya ideer, utveckling och forskning. I detta sam
manhang menar styrelsen - under hänvisning till ökningen av antalet 

multinationella företag med starkt grepp om världsmarknaden - att 
Sverige måste anpassa sig till skärpt konkurrens genom koncentration 
och specialisering till områden där landet kan ligga i fronten. Detta 
innebär behov av satsning på :internationellt sett små, innovationsstarka 
och lättrörliga företag som snabbt kan ta fram nya metoder och produk

ter. 
Tillgången på kvalificerad p•!rsonal för utveckling och forskning inom 

de tekniska och naturvetenskapliga områdena är god och kommer att 
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öka under den närmaste framtiden. Denna personal utgör en viktig 
resurs för samhället som det är angeläget att tillvarata. Styrelsen fram
håller även att intresset från universitetens och högskolornas sida att be
driva sådan forsknings- och utvecklingsverksamhet som STU stödjer 
ökat, liksom även viljan att samarbeta med näringsliv och samhälle i 
övrigt. Denna utveckling måste motsvaras av ökat intresse från sam
h1illets sida. Med nu tillgängliga anslagsmedel kan de aktuella resurserna 
inte tillnärmelsevis tillvaratas. 

Styrelsen framhåller sammanfattningsvis om efterfrågan på myndighe
tens tjänster att möjligheterna att stödja bra projekt försämrats och att 
landet därför med stor sannolikhet mycket dåligt utnyttjar en av de 
viktigaste resurserna, nämligen iderika och högt kvalificerade forskare 
och utvecklingspersonal. 

Styrelsen redovisar följande utveckling av antalet ansökningar, ansökt 
belopp och anvisat stöd exkl. stödet till kollektiv teknisk forskning. 

Budgetår Anvisat Ansökt Antal 
milj. kr. milj. kr. ansökningar 

1968/69 51,5 174 960 
1969/70 68,1 200 1100 
1970/71 79,4 240 1 335 
1971 /72 prel. 77,7 290 1 600 

Styrelsen framhåller att ökade ekonomiska resurser är en förutsättning 
för att den skall kunna fullgöra sina uppgifter, även om det i och för sig 
inte är något fel att efterfrågan på styrelsens anslagsmcdel överstiger vad 

som kan tillhandahållas. Inför budgetåret 1971/72 måste dock mycket 
kvalificerade projekt i starkt ökad omfattning lämnas utan ekonomiskt 
stöd. Vidare försenas eller omöjliggörs initiativ på områden, som stats
makterna framhållit som angelägna. Läget motsvarar inte de mål som 
sattes upp då styrelsen inrättades. 

För 1972/73 föreslår styrelsen följande kostnader för delprogrammet 
1 a. Stöd till olika behovsområden (i milj. kr.) 

Delprogram 1 a. Förslag 
Behovsområde 1970/71 1971/72 1972/73 

1. Energiteknik 5,7 10,4 11,5 
2. Materialteknik 18,0 15,1 21,0 
3. Transportteknik 9,1 7,2 16,0 
4. Produktionsteknik 7,6 8,0 14,S 
5. Kemi- samt skogs- och träteknik 16,6 16,0 16,0 
6. Informationsbehandling samt 

styr- och komponentteknik 16,4 17,6 27,0 
7. Miljövårdsteknik 6,0 4,9 16,5 
8. Socialteknik 7,6 9,2 26,0 
9. Livsmedel~teknik 11,3 11,8 19,S 

10. Naturresursteknik 4,4 4,1 15,0 
Summa kostnader 102,7 104,3 183,0 
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Styrelsen har för budgetåret 1971 /72 medgivits att - i vissa fall dock 
under förbehåll av Kungl. Maj:ts godkännande - ingå avtal och fatta 
beslut rörande stöd till teknisk forskning och industriellt utvecklings
arbete m. m. vilket - inberäknat löpande avtal och beslut - innebär 
åtaganden om högst 65 milj. kr. under vart och ett av budgetåren 
1971 /72-1975/76. Styrelsen hemställer att den ram inom vilken fler
åriga avtal m. m. får ingås skall ökas till 80 milj. kr. för vart och ett 
av budgetåren 1972/73-1976/77. 

Vad beträffar verksamheten inom SINFDOK har rådet anfört, att det 
under de kommande åren krävs starkare stöd för information och do
kumentation inom industrin. Särskild uppmärksamhet måste också 
ägnas åt spridning av väsentlig information till den mindre och medel

stora industrin. Rådet bedömer behovet av forsknings- och utvecklingsin
satser inom sitt arbetsområde vara väsentligt. 

Den internationella kontakt·· och samarbetsverksamheten föreslås bli 
ökad i första hand genom kontaktmän i Östeuropa, Storbritannien och 
Kina. Vidare föreslås särskilda medel för förberedande utredningar i 
samband med internationella projekt. 

Program 2. Utrednings- och planeriingsverksamhet 

Programmet avser dels den långsiktiga planeringen av det statliga stö

det till teknisk forskning och industrieUt utvecklingsarbete, dels den 
långsiktiga planeringen av styrelsens eget arbete. 

Styrelsen framhåller, att en viktig del av planeringsarbetet består i 
marknadsanalyser av olika konkreta ide- och projektförslag. Behovs
och marknadsanalyser är nära sammanhörande aktiviteter. Behovsana
lyserna avser att klarlägga behovssituationen inom olika områden och 
marknadsanalyserna avser att ange användningsmöjligheten av före
slagna metoder, produkter etc. 

För budgetåret 1972/73 beräknar styrelsen att för vart och ett av de 
tio under program l a. redovh;ade behovsområdena i medeltal behöva 
insatser motsvarande 2 manår a ] 00 000 kr. för teknik- och behovs
prognoser. För marknadsanalyser beräknas behovet till 1 manår å 

100 000 kr. per behovsområde. För övergripande utredningar beräknas 
400 000 kr. Styrelsen beräknar medelsbehovet under programmet till 
sammanlagt 3,4 milj. kr. 

Program 3. Rådgimings- och fönnetllingverksamhet 

Programmet avser dels allmänna innovationsfrämjande åtgärder och 
kreativitetsforskning, dels rådgivning och utvecklingsstöd till uppfin
nare samt förmedling till exploatering av uppfinningar och forsknings
och utvecklingsresultat, dels kontaktverksamhet mellan näringsliv och 
universitet, högskolor, forskningsinstitut m. m. Inom programmet faller 
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även planering och utredning rörande ny forskningsstationsverksamhet. 
Styrelsen föreslår att medel anvisas för att initiera och bidra till ut

bildningsvcrksamhct rörande planering, projektadministration samt pa
tent- och exploateringsfrågor. Insatser av detta slag beräknas få stor 
betydelse för effektiviseringen av den av styrelsen stödda projektvcrk

samheten. 
ökade resurser föreslås vidare främst för utredningar rörande forsk

ningsstationer, regionala åtgärder och s. k. industrial park-projekt samt 

för särskilda insatser och engagemang i anslutning härtill. 
Medclsbehovct under programmet för nästa budgetår beräknas av 

styrelsen till sammanlagt 5,2 milj. kr. 

Styrelsen lägger slutligen fram vissa förslag i personalfrågor. Sålunda 
föreslås bl. a. att tre extra tjänster som överingenjör skall bytas ut mot 

extra ordinarie. 

Departementsclzefen 

Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt svenskt näringsliv är en förut
sättning för att samhället skall kunna nå sina välfärdspolitiska mål. 
Svensk industris internationella konkurrenskraft är starkt beroende av 
hög innovationsnivå och teknisk kvalitet. En kontinuerlig, målmedveten 
och ökande satsning på industriellt inriktat utvecklingsarbete och tek
nisk forskning är därför ett viktigt inslag i näringspolitiken. Även indu

strins satsning på teknisk utveckling och forskning bör enligt min 
mening ökas. Det centrala instrumentet för samhällets insatser på detta 
område är styrelsen för teknisk utveckling. 

Uppgiften för styrelsen för teknisk utveckling är trefaldig. En förs
t a uppgift är att med hjälp av tillgänglig eller ny teknik främja 
utvecklingen inom olika samhällssektorer. Sådana områden har an
givits vid anmälan av förevarande anslag sedan styrelsen inrätta
des. Jag vill emellertid erinra om att resurser för planering och ledning 
av utvecklings- och forskningsverksamhet med den syftning jag nu 
nämnt efterhand byggts upp eller kommer att byggas upp inom flera 
samhällsområden. Det gäller exempelvis miljövården, byggnadsområdet 
och transportområdet. Ansvaret för forskningen inom dessa områden 
förs därvid i ökande utsträckning över till organ inom resp. sam
hällsområde. Styrelsens uppgifter koncentreras i samband därmed 
till industriellt utvecklingsarbete i den mån särskilda organ för stöd 

till sådan verksamhet inte finns upprättade inom de skilda samhälls
områdena. 

En andra uppgift för styrelsen är att främja industrins innova

tionsnivå och tekniska kvalitet. Redan det stöd till den tekniska utveck
lings- och forskningsverksamhet, som syftar till att lösa samhälleliga 
problem och som jag nyss berört, medverkar till att ställa den svenska 
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industrin i ett gynnsamt läge vid en internationell marknadsföring av 
framtagna lösningar på samhälleliga problem. Denna möjlighet till kom
bination av samhällsintresse och stärkande av industrins konkurrens
kraft bör styrelsen ta till vara i ökande grad. Styrelsens resurser skall 
emellertid också kunna användas för stöd till sådant utvecklingsarbete 
där det tekniska risktagande! är stort utan att direkt samband med 

omedelbara svenska samhälleliga behov föreligger, men där resultaten 
bedöms kunna bli kommersiellt värdefulla i internationell konkurrens 
inom och utom landet. 

Huvuddelen av de ökade resurser jag kommer att föreslå för stöd 
till tekniskt utvecklingsarbete och forskning bör disponeras för de båda 
uppgifter jag nu berört. För styrelsens t r e d j e uppgift - att inom ra
men för sina insatser inom den tekniska forskningen höja den vetenskap
liga nivån och öka kunnandet inom skilda områden - bör sålunda en
dast en mindre del av ökningen disponeras. Vid anmälan av förevarande 
anslag till närmast föregående riksdagar har angivits inte enbart sam
hällsområden, på vilka styrel:;en bör koncentrera sin uppmärksamhet, 
utan även teknikområden, som bör ges ökat stöd. För styrelsens verk
samhet bör dessa riktlinjer fortfarande gälla. 

I sin anslagsframställning hemställer styrelsen för teknisk utveckling 
om ökade resurser särskilt för behovsområdena transportteknik, social
teknik och naturresursteknik . .Jag har därutöver under hand tagit del av 
styrelsens projektvis utförda planering av verksamheten. Med utgångs

punkt härifrån beräknar jag för stödet till behovsområden 122,1 milj. 
kr. Jämfört med styrelsens fördelning av stödet innevarande budgetår 
räknar jag med ökade insatser inom särskilt materialteknik, produk
tionsteknik, miljövårdsteknik och socialteknik. I övrigt beräknar jag 
medel för en viss ökning inom informationsbehandling och livsmedels
teknik. För energiteknik, transportteknik och kemi- samt skogs- och 
träteknik räknar jag med mer begränsade insatser, vad avser de först
nämnda behovsområdena i samband med en· koncentration till indu
striellt inriktat utvecklingsarbete. I övrigt bör ambitionsnivån för de 
föreslagna behovsområdena vaa i huvudsak oförändrad. 

Inom behovsområdet energiteknik bör insatserna i högre grad kon
centreras till hårdvaruutveckling, speciellt med avseende på olika for
mer för energiomvandling. För AB Atomenergis långsiktiga kärntek
niska ramprogram beräknar jag oförändrad medelstilldelning. Utöver 
styrelsens förslag har jag beräknat .medel för forsknings- och utveck

lingsarbete avseende urananrikning. 
Materialteknik är ett angeläget stödområde. Vid anmälan av före

varande anslag till 1970 års riksdag utgick chefen för industrideparte
mentet från det basförslag styrelsen redovisade i sina förslag till anslags-
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framställning. Jag beräknar medel för en insats av samma storlek under 
budgetåret 1972/73 med den inriktning styrelsen föreslagit. 

Vad beträffar tra11sporttek11ik bör en koncentration ske till indu

striellt utvecklingsarbete. Till skeppsteknisk utveckling och forskning 
återkommer jag vid min anmälan av anslaget Styrelsen för teknisk 
utveckling: Skeppsteknisk forskning och utveckling. 

Mot styrelsens planering för produktio11stek11ik har jag intet att 

erinra. Inom kemi- samt skogs- och träteknik bör ökade resurser till

föras träteknik. 
Vad angår informationsbelzandling samt styr- och komponenttek11ik, 

bör de av styrelsen föreslagna programmen genomföras inom un
dervisningsteknologi och provnings- och tillförlitlighetsteknik. De ökade 

resurserna bör i övrigt utnyttjas för verksamhet avseende. informations
behandling, särskilt för tillämpning inom den offentliga sektorn. Till 
viss rymdteknisk verksamhet återkommer jag i det följande. 

Vad beträffar miljövårdsteknik vill jag erinra om vad chefen för in

dustridepartementet anförde vid sin anmälan av förevarande anslag 
förra året (prop. 1971: 1 bil. 15 s. 86). Särskild vikt fäster jag vid att 
de av styrelsen föreslagna programmen rörande vattenrening och bul
lerskydd kan genomföras i huvudsak och med sikte på industriellt in
riktat utvecklingsarbete. 

Inom socialteknik, där jag i huvudsak biträder styrelsens under hand 
redovisade planering, beräknar jag medel för en kraftig ökning särskilt 
av insatser avseende arbetsmiljön. 

För livsmedelsteknik har styrelsen redovisat en genomarbetad plan. 
Jag beräknar medel för en viss ökning av detta program. 

Vad slutligen avser naturresursteknik beräknar jag medel för ökade 
insatser för geoteknik, bergteknik och bergmekanik samt prospekte
ringsteknik. 

Vad jag har anfört innebär en koncentration av insatserna på olika 
behovsområden. Detta skärper behovet av konkreta planer på såväl 
kortare som längre sikt. Sedan styrelsens underlag för planering av 
verksamheten inom vissa delar av de nämnda områdena lagts fram 
avser jag att i annat sammanhang återkomma till Kungl. Maj:t med för
slag till fördelning inom vissa ramar av tillgängliga medel. 

Styrelsen har hittills lämnat stöd åt svensk rymdverksarnhet genom 
bidrag dels om ca 3 milj. kr. per år till det program, som forsknings
rådens rymdnämnd haft ansvaret för, dels till industriella utvecklings
projekt inom det rymdtekniska området. Beredning av frågan om den 
svenska ryrndverksamhctcns organisation och finansieringen pågår. In

nan bl. a. denna fråga blivit slutligt avgjord, kan behov föreligga av att 

medel finns tillgängliga under förevarande anslag för en oförändrad in
sats inom rymdområdet. Jag beräknar för detta ändamål 3 milj. kr. 
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inom behovsområdet informationsbehandling m. m. I samband med att 
bl. a. organisations- och finansieringsfrågan redovisas i särskild proposi
tion våren 1972, avser jag att återkomma till frågan om en omdispo

sition erfordras av det nyss nämnda bidraget om 3 milj. kr. Beträffande 
stöd till industriella utvecklingsprojekt inom rymdområdet förutsätter 

jag att dessa bedöms efter samma riktlinjer som gäller för stöd till pro

jekt inom andra behovsområden. 
Stödet till den kollektiva tekniska forskningen är ett viktigt element 

i styrelsens verksamhet. Stödformen bör ges vidgad användning, särskilt 
inom branscher där mindre och medelstora företag utgör en betydande 
andel, men även för utveckling av ny teknik. 

Kungl. Maj:t har sedan budgetåret 1968/69 inhämtat riksdagens be
myndigande att inom en given medelsram för en femårsperiod god

känna avtal om stöd till kollektiv teknisk forskning m. m. (jfr prop. 
1968: 68 s. 37). I samband med att Malmfondens egendom överfördes 
till styrelsen för teknisk utve•;kling (prop. 1970: 1 bil. 15 s. 65, SU 
1970: 13, rskr 1970: 13) vidgades bemyndigandet till att avse även be
slut om flerårigt stöd till projekt avseende teknisk forskning och indu

striellt utvecklingsarbete. För budgetåret 1971172 har Kungl. Maj:t be
myndigats godkänna avtal clle:r beslut om sådant stöd som - inbedik

nat löpande avtal eller beslut -- innebär åtaganden om högst 65 milj. kr. 
under vart och ett av budgetåren 1971/72-1975/76. Möjligheten att 
lämna långsiktigt stöd till teknisk forskning och industriellt utveck

lingsarbete är en av förutsättningarna för en effektiv stimulans åt sådan 
verksamhet. Styrelsen föreslår, att ramen för åtaganden om långsiktigt 
stöd ökas till 80 milj. kr. per budgetår under den nu aktuella femårs
perioden. Styrelsen bar emellertid inte närmare motiverat en sådan ök
ning. Jag är därför inte beredd att nu förorda en ökning av ramen. 
Kungl. Maj:t bör inhämta riksdagens bemyndigande att godkänna stöd 
till nämnda ändamål som inberäknat löpande avtal eller beslut innebär 
åtaganden om högst 65 milj. kr. under vart och ett av budgetåren 1972/ 
73-1976/77. Det ankommer på Kungl. Maj:t att meddela närmare 

föreskrifter härom. 
För i11for111atio11s- och dokumelltationsverksamhct beräknar jag me

del för en viss ökning av den verksamhet som bedrivs av SINFDOK. 
För internationell verksamhet biträder jag styrelsens basförslag. Här

utöver beräknar jag medel för förstudier i samband med internationella 

projekt med 400 000 kr. 
Styrelsens planerings- och utredningsverksamhet har till syfte dels att 

skapa underlag för styrelsens verksamhetsplanering, dels att bereda 
styrelsens förslag till Kungl. Maj:t beträffande verksamhetsinriktning 
och former för statens stöd ti\l industriellt utvecklingsarbete och tek

nisk forskning. Särskild vikt tillmäter jag en fördjupad analys av 
behovet av tekniskt utvecklingsarbete inom olika teknikområden, sam-
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hällsområden och industribranscher. Vad styrelsen i övrigt anfört rö
rande inriktningen av verksamheten under programmet kan jag biträda. 

Styrelsens program för kontakt- och förmedlingsverksamlzet syftar 
dels till att skapa bättre förutsättningar för nyskapande av teknik ge
nom att lämna uppfinnare råd samt ekonomisk och administrativ hjälp, 
dels till ökat utnyttjande av tillgänglig teknik. Sistnämnda ändamål upp

nås genom olika förmedlande åtgärder, genom biträde vid exploatering 
av forskningsresultat, genom åtgärder för att förbättra kontakten mel
lan universitet, högskolor och forskningsinstitutioner å ena sidan och 
näringslivet å andra sidan samt genom särskilda insatser avseende 
forskningsstationer och regionala åtgärder. I detta sammanhang vill jag 
betona vikten av att de mindre och medelstora företagens problem sär
skilt beaktas. Dessa företag har ofta svårigheter att tillgodogöra sig rön 
av teknisk forskning och utveckling. Åtgärder bör därför vidtas för att 
göra modern teknik och produktutveckling lättare tillgänglig för de 
mindre och medelstora industriföretagen. Styrelsens insatser för denna 
typ av industri bör därför intensifieras. För att styrelsen i ökad ut
sträckning med sina åtgärder skall nf1 de mindre företagen bör sam

arbetet vidgas såväl med centrala myndigheter, såsom statens institut 
för förctagsutveckling, som med olika regionala organ, främst företa

gareförcni ngarna. 
Kostnaderna för patentering och exploatering av resultat, som kom

mit fram genom styrelsens under program 1 bedrivna verksamhet, bör 

få belasta detta program. 
Under åberopande av vad jag sålunda anfört hemställer jag, att 

Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
1) bemyndiga Kungl. Maj:t att under budgetåret 1972/73, i en

lighet med vad jag anfört, godkänna avtal och beslut rörande 
stöd till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete 
m. m., som inberäknat löpande avtal och beslut innebär åta
ganden om högst 65 000 000 kr. under vart och ett av budget
åren 1972/73-1976/77, 

2) till Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och 

utveckling för budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsan
slag av 133 800 000 kr. 

E 2. Styrelsen för teknisk utveckling: Drift av forskningsstationer 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1000 

1000 

Från anslaget finansieras program 4, som avser drift och förvaltning 

av forskningsstationer. Forskningsstationernas uppgift är att ställa 
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lämpliga forskningslokaler och därtill anknuten service till förfogande 
för mindre projektgrupper och institut. 

Styrelsen för teknisk utveckling 

Programmet avser för budgetåret 1971/72 endast forskningsstationen 
i Stockholm, för vilken driften handhas av en särskild stiftelse. Plane

ringsarbete pågår för en andra forskningsstation förlagd till Göteborg. 

Departementschefen 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Styrelsen för teknisk utveckling: Drift av forskningssta

tioner för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 
1 000 kr. 

E 3. Styrelsen för teknisk utveckling: Skeppsteknisk forskning och ut
veckling 

1970171 Utgift 2 227 6051 

1971/72 Anslag 12 000 000 
1972/73 Förslag 12 000 000 

1 Disponerat 11 668 000 

Från anslaget skall bidrag utgå för stöd åt teknisk forsknings- och 
utvecklingsarbete av direkt betydelse för den svenska varvsindustrins 

fortsatta utveckling och konkurrenskraft (prop. 1970: 82 s. 47, SU 1970: 
113, rskr 1970: 307). Styrelsc:n har för budgetåret 1971/72 medgivits 
att - i vissa fall under förbehåll av Kungl. Maj:ts godkännande - ingå 
nya avtal och fatta beslut om stöd till skeppsteknisk forskning och in
dustriellt utvecklingsarbete m. m., som inberäknat löpande avtal och 
beslut innebär åtaganden om högst 10 milj. kr. under vart och ett av 
budgetåren 1971/72 och 1972/73. 

Styrelsen för teknisk utveckling 

Styrelsen hänvisar till prop. 1970: 82, enligt vilken särskilda 
anslag för skeppsteknisk forskning och utveckling skulle anvisas 

för perioden 1970/71-1972/73 med tillhopa 40 milj. kr. (SU 1970: 
113, rskr 1970: 307). Styreben anför, att svensk varvsindustri ge

nom anslaget givits ökade möjligheter till värdefulla insatser för 
forskning och utveckling. En treårsperiod är emellertid enligt sty

relsen alltför kort för att ge den utdelning som bör förväntas genom 
detta tillskott. Styrelsen har från varvsindustrin erfarit att vissa för
projekt, som kunnat sättas igilng, kommer att kräva stora utvecklings
insatser även efter treårsperiodens utgång för att föras fram till nyttig
görande. Styrelsen framhåller även att det med hänsyn till redan in-
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satta medel vore oekonomiskt att avbryta det statliga stödet efter så 
kort tid som tre år. Styrelsen föreslår sammanfattningsvis dels att det 
resterande beloppet för treårsperioden 1970/71-1972/73 - 16 milj. 
kr. - anvisas 1972/73, dels att ytterligare särskilda medel för skepps
teknisk forskning och utveckling anvisas för 1973/74 med 12 milj. kr., 
för 1974/75 med 10 milj. kr. och för 1975/76 med 8 milj. kr. 

Departementsclzefen 

Det särskilda stödet till skeppsteknisk forskning och utveckling av
sågs utgå under treårsperioden 1970/71-1972/73 med sammanlagt 40 
milj. kr. Härutöver skulle stöd utgå under anslaget Styrelsen för teknisk 
utveckling: Teknisk forskning och utveckling med sammanlagt ca 10 
milj. kr. under samma period. 

Styrelsen för teknisk utveckling har anfört vissa motiv för ett fortsatt 
särskilt stöd till skeppsteknisk forsknings- och utvecklingsverksamhct. 
Stödet har medfört en påtaglig stimulans för tekniskt forsknings- och 
utvecklingsarbete av direkt betydelse för den svenska varvsindustrins 
fortsatta utveckling och konkurrenskraft. Det har inneburit en ökning av 
det totala skeppstekniska forsknings- och utvecklingsarbetet i landet. I 

viss utsträckning har det lett även till ökat samarbete inom varvsin
dustrins skeppstekniska forsknings- och utvecklingsverksamhet. Samar
betet och samordningen bör emellertid ytterligare förstärkas. Ett konti
nuerligt arbetande programorgan för skeppsteknisk forsknings- och ut
vecklingsverksamhet av betydelse för varvsindustrins fortsatta utveck
ling bör eftersträvas. Särskilt vad avser resursutnyttjandet bör samar
betet inbegripa även andra organ, t. ex. statens skeppsprovningsanstalt. 
Jag har noterat att initiativ i den angivna riktningen har tagits av den 
styrande kommittc för samarbetet mellan de fyra storvarven som inled
de sin verksamhet föregående år. Under förutsättning av att en väsent
ligt ökad samordning kommer till stånd, avser jag att i samband med 
anmälan av trettonde huvudtiteln nästa år återkomma till frågan · 
om belopp, tidrymd och form för fortsatt stöd till skeppsteknisk forsk
ning och utveckling. Jag vill emellertid redan nu förutskicka att ett 
sådant eventuellt fortsatt stöd bör lämnas enligt i huvudsak oförändrade 
riktlinjer. Jag bediknar vidare att av anslaget Styrelsen för teknisk ut
veckling: Teknisk forskning och utveckling stöd lämnas till skepps
teknisk forsknings- och utvecklingsverksamhet i oförändrad omfattning 
i enlighet med vad chefen för industridepartementet anförde vid sin an
mälan av förevarande anslag år 1970 (prop. 1970: 82). 

Med h~invisning till vad jag nu anfört förordar jag att anslaget för 
nästa budgetår förs upp med 12 milj. kr. 

För att möjliggöra viss långsiktig planering av det särskilda stödet· 
förordar jag, att Kungl. Maj:t inhämtar riksdagens bemyndigande 
att under nyss angiven förutsättning om ökad samordning godkänna 
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dels avtal om stöd till kolle'itiv skeppsteknisk forskning, dels beslut 
om stöd till skeppsteknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete 
som - inberäknat löpande avtal eller beslut - innebär åtaganden 

om högst 10 milj. kr. under budgetåret 1972/73, högst 5 milj. kr. un
der budgetåret 1973/74 och högst 3 milj. kr. under budgetåret 1974/75. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att 
1) bemyndiga Kungl. Maj:t att under budgetåret 1972/73 god

känna avtal och beslut rörande stöd till skeppsteknisk forsk
ning och industriellt utvecklingsarbete m. m., som inberäknat 
löpande avtal och beslut innebär åtaganden om högst 
10 000 000 kr. under budgetåret 1972/73, högst 5 000 000 kr. 
under budgetåret 1973/74 och högst 3 000 000 kr. under 

budgetåret 1974/75, 
2) till Styrelsen för teknisk utveckling: Skeppsteknisk forskning 

och utveckling för budgetåret 1972/73 anvisa ett reservations

anslag av 12 000 000 kr. 

E 4. Styrelsen för teknisk utvedding: Utrustning 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

3 000 000 
3 500 000 

Anslaget avser medel för anskaffning av dyrare apparatur och instru
ment för teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete. 

Styrelsen för teknisk utveckling 

Styrelsen anför att under innevarande budgetår många väl motive
rade ansökningar om utrustningsanslag måste avslås. Enligt styrelsen får 
detta till följd att många forskare anser det inte löna sig att söka an
slag hos styrelsen för anskaffni11g av dyrare utrustning. 

Styrelsen understryker att för att forskning och utveckling skall vara 
meningsfull och kunna hållas på en från internationell synpunkt hög 

nivå krävs att modern och för ändamålet kvalificerad utrustning kan 
användas. Den snabba tekniska utvecklingen kräver en alltmer avance· 
rad och dyr utrustning, samtidigt som befintlig utrustning blir omodern 

på kort tid. 
Behovet av investeringar för utrustning avser verksamhet under pro

gram 1 och 4. Med hänvisning till de ansökningar om medel för ut

rustning som inte kunnat beviljas under budgetåren 1970/71 och 1971/72 
anser styrelsen det inför budgetåret 1972/73 föreligga ett uppdämt an
skaffningsbehov om 18 milj. kr. Härtill kommer behovet under program 

4 med 1 milj. kr. 
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De pa rtem e 11tsehefe11 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Styrelsen för teknisk utveckling: Utrustning för budget

året I 972/73 anvisa ett reservationsanslag av 3 500 000 kr. 

E 5. Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet 

I riksstaten för innevarande budgetår har för detta ändamål förts 
upp ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

En inom industridepartementet utarbetad promemoria (Ds I 1971: 3) 
angående officiell provning och kontroll samt officiell metrologisk verk
samhet remissbehandlas f. n. De i promemorian redovisade förslagen 
berör bl. a. förevarande anslag. Jag avser att senare föreslå Kungl. Maj :t 
att lägga fram proposition i ärendet till årets riksdag. I avvaktan härpå 

bör i riksstatsförslaget anslaget föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statens prov-

11i11gsa11stalt: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1972/73 be

räkna ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 6. Bidrag till statens provningsanstalt 

E 7. Statens provningsanstalt: Utrustning 

I riksstatcn för innevarande budgetår har för dessa ändamål förts 
upp två reservationsanslag av resp. 4,9 milj. kr. och 1,l milj. kr. 

Med hänvisning till vad jag nyss anfört vid min anmiilan av prov
ningsanstaltens anslag till uppdragsverksamhet bör i riksstatsförslaget 
förevarande anslag föras upp med preliminärt beriiknade belopp. Jag 
hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 
1972/73 beräkna 

l) till Bidrag till statens prov11i11gsansta/t ett reservationsanslag 

av 4 900 000 kr. 
2) till Statens provningsanstalt: Utrustning ett reservationsanslag 

av 1 100 000 kr. 

Verksamheten vid statens skeppsprovningsanstalt 

Statens skeppsprovningsanstalt utför på uppdrag av myndighet eller 
enskild provningar och undersökningar av betydelse för skeppsteknik 
och sjöfart. I den mån anstallens utrustning och förhållanden i övrigt 
medger det görs också andra provningar och undersökningar. Anstalten 

3 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 15 
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bedriver även teknisk forskning inom sitt verksamhetsområde. 
Skeppsprovningsanstalten leds av en styrelse. Chef för anstalten är 

en generaldirektör. Anstalten är organiserad på tre tekniska avdelningar 
och en administrativ avdelning. 

Antalet anställda den 1 juli 1971 var 91. 
Verksamheten vid statens 5.keppsprovningsanstalt tillhör de områden 

som ingår i utrednings- och försöksverksamheten med programbudgete
ring. Följande programindeln'ing gäller tills vidare för verksamheten. 

1. Uppdragsverksamhet 
2. Egen forskning 
3. Myndighetsuppgifter 
Medel för verksamheten anvisas under följande anslag. 
1. Statens skeppsprovningsanstalt: Uppdragsverksamhet 
2. Bidrag till statens skepp5.provningsanstalt 
3. Statens skeppsprovningsanstalt: Utrustning 

Anslag 1 är ett förslagsanslag som tas upp med ett formellt belopp 
på 1 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för pro
gram 1. Häri ingår även uppdragsforskning, dvs. sådan forskning som 
finansieras exempelvis av styrelsen för teknisk utveckling. Som inkomst 
under anslaget redovisas uppburna avgifter och medel som i mån av be
hov tagits i anspråk från bidragsanslaget. Medel som svarar mot av
skrivning och förräntning av utrustningskapitalct levereras in till särskild 

inkomsttitel på riksstaten. 
Anslag 2 är ett reservationsanslag som i första hand finansierar pro

grammen 2 och 3. Från detta anslag kan också medel föras över till 
program 1, om kostnaderna för uppdragsvcrksamheten överstiger in
täkterna. Anslaget uppdelas i följande delposter. 

a. Bidrag till uppdragsverksamhet 
b. Bidrag till forskning 
c. Bidrag till myndighetsverksamhet 
Anslag 3 är ett reservationsanslag som skall finansiera verksamhetens 

investeringar i utrustning. 
Anslag 1 får i princip inte belastas. För att lösa tillfälliga eller sä

songsmässiga likviditetsproblem för uppdragsvcrksamhcten samt för att 
tills vidare tillgodose behov av rörelsekapital disponerar statens skepps

provningsanstalt en rörlig kredit i riksgäldskontoret på 750 000 kr. 

E 8. Statens skeppsprovningsanstalt: Uppdragsverksamhet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 1 000 
1972/73 Förslag 1 000 
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Under detta anslag redovisas samtliga utgifter och inkomster vid 
statens skeppsprovningsanstalt. 

I följande sammanställning redovisas den totala verksamheten vid 
anstalten. 

1970/71 1971/72 1972/73 
Utfall Beräknar 

Skeppsprovnings- Departements-
anstalten chefen 

Kostnader Belopp i I 000-tal kr. 
Program 1. 

U ppdragsverksamhet 4480 5 015 5 600 
Program 2. 

Egen forskning 1 761 1 750 2 200 

} Program 3. 2000 
Myndighetsuppgifter 205 250 300 

Summa kostnader 6446 7015 8100 

Infäkter 
Program I 4 827 5 200 5 700 
Statens bidrag till pro-

gram 2 och 3 1 966 2000 2 500 2000 

Summa intäkter 6793 7200 8200 

Resultat +347 +185 +100 

Statens skeppsprovningsanstalt 

Program 1. Uppdragsverksamhet 

l konkurrens med utländska skeppsprovningsanstalter utför statens 
skeppsprovningsanstalt uppdrag åt bl. a. varvsindustrin, rederinäringen 
och marinmilitära myndigheter. Samband föreligger mellan varvsin
dustrins utveckling samt volymen och intäkterna av anstaltens upp
dragsverksamhct. 

Uppdragsverksamhetcn vid skeppsprovningsanstalten förutslitts lämna 
full kostnadstäckning. Ersättning för utförda uppdrag utgår enligt taxa, 
som anstalten fastställer. Uppdragsvolymen uttryckt i avgifter har 
fr. 0. m. budgetåret 1966/67 t. 0. m. budgetåret 1970/71 ökat med i me
deltal 15,8 O/o om året. Särskilt kraftig var ökningen under budgetåret 
1969/70. Skeppsprovningsanstalten förutsätter att utvecklingen av upp
dragsverksamheten i stort kommer att följa samma tendens som under 

den tidigare verksamheten. Anstaltens priser för uppdrag anpassas till 
den internationella marknaden. 

Program 2. Egen forskning 

En nödvändig förutsättning för att kunna hålla den konsultativa och 
i allmänhet projektbundna uppdragsverksamheten vid skeppsprovnings
anstalten på en godtagbar teknisk nivå är att utrymme finns för lång-
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siktig egen forskning. Med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen 
inom anstaltens verksamhetsområde och anstaltens konkurrensläge är 
det angeläget att målforskningen inte eftersätts. Huvudområdena för 
anstaltens egen forskning är följande. 

1. Metodstudier, experimentella principer och instrumcntutveckling 
2. Fartygs formgivning och framdrivning 
3. Fartygs manöveregenskaper och uppträdande i sjögång 
4. Basforskning 
Skeppsprovningsanstalten beräknar medelsbehovet under detta pro

gram för nästa budgetår till 2,2 milj. kr. 
Från sjösäkerhets- och naturvårdssynpunkt finns det behov av ett nytt 

manöver- och vf1glaboratorium. Kostnaderna för laboratoriet, som bör 
förläggas i anslutning till anstaltens nuvarande anläggningar, kan upp

skattas till ca 15 milj. kr., varav 5 milj. kr. avser byggnadskostnader. 
Skeppsprovningsanstalten föreslår, att byggnadsstyrelsen får i uppdrag 

att dels projektera och bygga ett manöver- och väglaboratorium i Göte
borg, dels utarbeta förslag till byggnadsprogram för en mindre skepps
provningsränna i anslutning till anstaltens nuvarande anläggningar. 

Program 3. Myndighetsuppgifter 

Huvuddelen av kostnaderna för myndighctsuppgifter hänför sig till 
behandling av remisser och förfrågningar från departement och statliga 

myndigheter, diverse utredningar, försöksverksamhet med programbud
getering samt studiebesök och visningar. 

För sådan expertverksamhet som åligger anstalten i dess egenskap 
av statlig myndighet erfordras nästa budgetår 300 000 kr. 

För att det nyanlagda kavitationslaboratoriet skall kunna utnyttjas 
effektivt samt på grund av den i övrigt ökande verksamheten bör enligt 
skcppsprovningsanstalten viss ytterligare extra ordinarie personal an
ställas. 

Depart ementschef en 

En expansion och omstrukturering av världens handelsflottor pågår. 
Nya fartygstyper krävs för en rationell utveckling av den växande världs
handeln. De svenska varven har nu inneliggande order för mer ~in 9 300 
milj. kr. (ca 13 milj. ton d.w.),, varav ca 70 O/o avser leveranser till ut

ländska kunder. Skeppsprovnin,gsanstalten har genom sina goda resurser 

möjlighet att effektivt medverka i det nödvändiga skeppstekniska utveck
lingsarbetet. Genom den egna forskningen ökas anstaltens kompetens 

att på uppdragsbas bedriva utvecklings- och provningsverksamhet och 
därmed indirekt bidra till att vidmakthålla den svenska varvsindustrins 
konkurrenskraft. Särskilda medel till skeppsteknisk forskning och ut

veckling har anvisats för budgetåren 1970/71 och 1971/72. Vid min an
mtilan av anslagen till styrelser, för teknisk utveckling har jag förordat 
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att för samma ändamål budgetåret 1972/73 anvisas ett rescrvationsanslag 
av 12 milj. kr. Uppdragsvolymen vid anstalten beräknas öka under nästa 
budgetår. 

Jag anser att verksamheten vid anstalten bör bedrivas under i hu
vudsak samma former som hittills och med i huvudsak oförändrade re
surser. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Statens skeppsprovningsanstalt: Uppdragsverksamhet för 

budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 1 090 kr. 

E 9. Bidrag till statens skeppsprovningsanstalt 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1966152 
2 000 000 
2 000 000 

Reservation 290 226 

Med hänvisning till vad jag tidigare anfört vid min anmälan av an
slaget Statens skeppsprovningsanstalt: U ppdragsverksamhet beräknar 
jag oförändrat anslag för anstaltens egen forskning och för dess myn
dighetsuppgifter samt hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens skeppsprovningsanstalt för budgetåret 

1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 2 000 000 kr. 

E 10. Statens skeppsprovningsanstalt: Utmstning 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

391 932 

500 000 
500 000 

Statens skeppsprovningsanstalt 

Reservation 712 424 

1. Med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen inom skepps
provningsanstaltens verksamhetsområde krävs för fortlöpande moderni
sering och komplettering av utrustningen 600 000 kr. 

2. Instrumentering och inredning för den föreslagna mindre skepps

provningsrännan beräknas kosta ca 500 000 kr. Skeppsprovningsanstal
ten är beredd att täcka dessa kostnader under ett antal budgetår med 
början 1972/73 från utrustningsanslaget. 

3. För utrustning av det föreslagna manöver- och våglaboratoriet 
bör anvisas 10 milj. kr. 

4. Byggnadsstyrelsen har den 9 juni 1970 erhållit i uppdrag att ut

föra en tillbyggnad för skeppsprovningsanstalten. Reserverade medel 
på utrustningsanslaget kommer att i viss utstr~ickning tas i anspråk för 
utrustning av de nya lokalerna. 
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Departementschef en 

För skeppsprovningsanstaltens fortlöpande utrustningsbehov och er
sättningsanskaffningar beräkn2.r jag 500 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
att till Statens skeppsprov11ingsa11stalt: Utrustning för budgetåret 

1972/73 anvisa ett re5ervationsanslag av 500 000 kr. 

E 11. Bidrag till lngenjörsvetenskapsakademien 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

535 000 
570 000 
620 000 

Bidraget utgör statens stöd till Jngenjörsvetenskapsakademiens (IV A) 
centrala verksamhet (jfr prop. 1968: 68 s. 57, SU 1968: 131, rskr 1968: 
304). 

lngenjörsvetenskapsakademien 

Anslaget bör räknas upp med 60 000 kr. motsvarande förväntad kost
nadsökning. Akademien föreslår därutöver att det stöd om 700 000 
kr. som f. n. utgår till akademiens utredningsverksamhet från styrelsen 
för teknisk utveckling skall föras över till anslaget. 

Departementschefen 

För nästa budgetår bör anslaget räknas upp med 50 000 kr. till totalt 

620 000 kr. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Bidrag till lngmjörsvetenskapsakademien för budgetåret 
1971/72 anvisa ett anslag av 620 000 kr. 

E 12. Bidrag till Sveriges stamlardiseringskommission 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

1840 000 
1970 000 

2 560 000 

Enligt av Kungl. Maj:t den 30 juni 1958 fastställda stadgar är Sve
riges standardiseringskommission cen.tralorgan för den nationella stan
dardiseringsverksamhcten och svarar för denna i det internationella 
standardiseringsarbetet. Kommissionen utarbetar och fastställer svensk 
standard samt verkar för att denna används. Vidare arbetar kommis-
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sionen bl. a. med att samordna standardiseringsarbetet och varudeklara
tionsverksamheten. 

Kostnaderna för verksamheten bestrids genom statsanslag och kon
tantbidrag från näringslivet, vissa ersättningar från statliga verk m. fl. 
samt medel från försäljning av standardpublikationer. Sedan budgetåret 
1966/67 utgör statsbidraget 60 O/o av näringslivets kontantbidrag till 
verksamheten under det sistförflutna budgetåret (prop. 1966: 1 bil. 12 
s. 42, SU 1966: 10, rskr 1966: 10). Statsbidraget täcker ca en fjärdedel 

av kostnaderna för verksamheten. 

S\'eriges standardiseringskommission 

Näringslivets kontantbidrag till kommissionen och dess fackorgan un
der budgetåret 1970/71 uppgick till 4 065 200 kr. Kommissionen hem
ställer därför om statsanslag under budgetåret 1972/73 med 60 O/o av 
detta belopp eller avrundat 2 440 000 kr. Dessutom begär kommissio
nen ett s ä r s k i I t s t a t s b i d r a g med 200 000 kr. för vidgat nor
diskt, europeiskt och internationellt arbete samt ett p ro j e k ta n s 1 ag 
om 200 000 kr. för att underlätta ett samordnat införande i Sverige av 

SI, det internationella måttenhetssystemet. 

Departementschefen 

Ett effektivt standardiseringsarbete bidrar till att bl. a. stärka det 
svenska näringslivets konkurrensförmåga och minska de tekniska han
dclshindren mellan skilda länder. Ett vidgat nordiskt, europeiskt och 
internationellt arbete, som jag bedömer vara betydelsefullt, bör kunna 
bedrivas inom ramen för det belopp av 2 440 000 kr. som kommissio
nen hemställt om enligt hittills tillämpade beräkningsgrunder. Det är 
angeläget att införandet av SI-systemet i Sverige förbereds planmässigt 
inom alla delar av samhället. För detta arbete beräknar jag 120 000 kr. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Sveriges standardiseringskommission för budget

året 1972/73 anvisa ett anslag av 2 560 000 kr. 

E 13. Atomencrgiverksamhet inom Aktiebolaget Atomenergi 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

60 000 000 
51800 000 

50 800 000 

Reservation 

AB Atomenergi bildades år 1947 med huvudsaklig uppgift att handha 

det målbundna forsknings- och utvecklingsarbetet på atomenergiområ

det. Aktiekapitalet i bolaget uppgår till 14 milj. kr. Staten är sedan år 
1969 ensam aktieägare. 



Prop. 1972: 1 Bilaga 15 llndustridepartementct 72 

Riksdagen godkände år 1956 (prop. 1956: 176, 3LU 1956: 22, rskr 
1956: 344) allmänna riktlinjer för bolagets verksamhet. Dessa riktlinjer 
har vid flera tillfällen modifierats i samband med riksdagens prövning 
av anslag till bolaget. 

Till följd av ett konsortialavtal år 1968 mellan staten och Allmänna 
svenska elektriska aktiebolaget (ASEA) överfördes Atomenergis resur

ser för tillverkning av bränsledement och för viss projektering den 1 ja
nuari 1969 till ett av staten O•:h ASEA samägt företag, AB Asea-Atom 
(prop. 1968: 169, SU 1968: 199, rskr 1968: 408). Enligt detta konsortial
avtal åtar sig staten att verka för att de kvarvarande forsknings- och 
utvecklingsresurserna hos Atomenergi kan stödja svensk industris kom
mersiella verksamhet på atomenergiområdet. 

Riksdagen godkände år 1970 (prop. 1970: 1 bil. 15 s. 97, SU 1970: 13, 
rskr 1970: 13) särskilda riktlinjer för bolagets atomenergiverksamhet un

der femårsperioden 1970/71-1974/75. Dessa riktlinjer innebar bl. a. att 

bolaget skulle utgå från en anslagsram om 290 milj. kr., inräknat kost
nadsökningar, för femårsperioden 1970/71-1974/75. Anslaget för bud
getåret 1970/71 skulle vara 60 milj. kr. Anslagsramen till atomenergi
verksamheten förutsattes sedan minska med 1 milj. kr. om året för vart 
och ett av budgetåren 1971/72-1974/75. 

I samband med utbyte av vissa skuldförbindelser har bolagets ränte
utgifter till staten minskats fr. o. m. den 1 juli J 971. Den förutsedda 
anslagsramen har med hänsyn härtill minskats med 7,2 milj. kr. för vart 
och ett av budgetåren 1971/7'.!-1974i75 (prop. 1971: 1 bil. 15 s. 114, 

NU 1971: 13, rskr 1971: 120). Enligt den reviderade långtidsplanen 
förutsätts anslaget till bolagets atomenergiverksamhet under budget
året 1972/73 uppgå till 50,8 milj. kr. 

Bolagets verksamhet är koncentrerad till Studsvik. Här ligger bolagets 
huvudkontor och forskningsstation med bl. a. reaktorerna· R2, R2-0, 
Kritz och olika laboratorier. I .Stockholm har bolaget kontor jämte vissa 
mindre anläggningar. Utvecklingsarbete rörande utvinning av uran ur 
skiffer bedrivs vid uranverket .i Ranstad. Antalet anställda i bolaget var 
vid ingången av budgetåret 1971/72 ca 1 100. 

Atomenergis verksamhet finansieras till huvuddelen genom statsan
slag. Medel för utvecklingsarbete rörande utvinning av uran anvisas 
under särskilt anslag (se s. 81). Återstoden av bolagets verksamhet 

finansieras dels från förevarande anslag, dels i betydande utsträckning 
även genom forskningsbidrag och egna inkomster av uppdrag. 

Atomenergis styrelse har utsett ett särskilt programråd för samråd 

beträffande utformningen av bolagets utvecklingsprogram på reaktor
och reaktorbränsleområdet. I programrådet ingår bl. a. företrädare för 
Asea-Atom, andra tillverkand~ företag och kraftindustrin. Dessutom 
finns en särskild forskningsnärnnd, som har ställning även som nämnd 

inom styrelsen för teknisk utveckling. 
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AB Atomenergi 

Utbyggnaden av atomkraften fortskrider i snabb takt. Världens atom
kraftverk svarade under år 1970 för en elproduktion om 74 miljarder 
kilowattimmar. Vid utgången av året var 110 kraftreaktorer, inkl. pro
totyper, i drift och ett stort antal nya reaktorer hade beställts främst i 

USA. 
De termiska reaktorerna väntas under de närmaste decennierna svara 

för praktiskt taget all produktion av atomenergi. Reaktorutvecklingen 
koncentreras på ett fåtal principiella varianter. Uppmärksamheten in
riktas främst på lättvattenreaktorerna, där kokar- och tryckvattenva
rianterna förekommer i ungefär samma omfattning. Intresset för gas
kylda högtemperaturreaktorer har dock stegrats bl. a. på grund av deras 

högre verkningsgrad. 
I Sovjetunionen, Storbritannien och Frankrike har arbetet med na

triumkylda snabbreaktorprototyper fortskridit långt. De driftserfaren
heter man får från dessa reaktorer väntas ge ett gott underlag för en 
bedömning av när snabba reaktorer kan introduceras kommersiellt. 

Förutom reaktorutvecklingen tilldrar sig atomkraftens bränslecykel 
ett starkt intresse och det förekommer ett omfattande internationellt 
samarbete, när det gäller uranförsörjning, anrikning, upparbetning och 

disponering av aktivt avfall. 
Atomkraftens andel av den svenska elproduktionen har av Svenska 

Kraftverksföreningen beräknats bli 30 O/o år 1980 och ca 50 O/o fem år 
senare. Detta innebär att atomkraften får svara för en mycket betydande 
del av den totala energiförsörjningen. 

Kraftföretagen har för 1970 års långtidsutredning sammanställt föl
jande prognos för Sveriges elförsörjning. 

Det s1•enska kraft.1ystemet 1970 samt sannolika system 1975, 1980 och 1985 

1970 1975 1980 
Effekt Energi Effekt Energi Effekt Energi 
MW 1 TWh• MW TWh MW TWh 

Vattenkraft inkl. import 
av fast kraft 11 000 53 12 600 59 13 400 62 

Kärnkraft 10 3100 16 7 ooo• 46 
Kraftvärmeverk (olja) 750 2 1 800 4,5 2 500 7 
Oljekondens 2400 9 4000 16 4000 23 
Industriellt mottryck 600 3 800 4,5 1 000 6 
Gasturbiner och övrig 

toppkraft 340 1 200 5 600 

Summa 15100 67 23500 100 33500 ·145 

Energisiffrorna inkluderar kondensenergii kraftvärmeverk 

1 MW (megawatt) = 1 000 kilowatt. 
• TWh (terawattimme) = 1 000 000 000 kilowattimmar. 

1985 
Effekt Energi 
MW TWh 

14000 62 
16000 103 

3 000 9 
4000 18 
1 000 6 

8 000 2 

46000 200 

• Senare prognoser tyder på att andelen kärnkraft 1980 kommer att uppgå till 8 600 MW. 

3t Riksdagen 1972. 1 saml. Nr 1. Bilaga 15 
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Utbyggnad av atomkraftverk pågår i Ringhals, Oskarshamn och Bar
sebäck. En större kraftstation skall anläggas vid Forsmark i Uppland. 
Olika lösningar av Stockholmsregionens el- och fjärrvärmeförsörjning 
diskuteras f. n. Resultatet kan väntas få stor betydelse för den framtida 
atomkraftutbyggnaden i landet. 

Bolaget har gjort en översikt och bedömning av läget beträffande ut
vecklingsarbetet på snabba reaktorer. Man har också angivit 
synpunkter på utformningen av ett långsiktigt svenskt handlingsprogram. 

Avgörande för hur det svenska arbetet skall fortsättas är enligt bo
lagets bedömning tidpunkten, när snabba reaktorer blir kommersiella, 
och den roll som den svenska. reaktor- och kraftindustrin kan och vill 
spela på detta område. Sannolikt torde den första bestiillningen av ett 
kommersiellt atomkraftverk i Sverige med snabba reaktorer göras tidi

gast i mitten av 1980-talet. Bolaget menar, att förberedelserna huvud
sakligen bör syfta till att svensk industri bygger upp kompetens för att 
på licensbas kunna exploatera reaktorsystemet samt tillverka bränsle och 

vissa komponenter. Vidare bör kraftföretagen och säkerhetsmyndigheter
na ha möjlighet att bedöma konkreta anläggningar och anbud. Bolaget 
ger exempel på hur man på ett systeipatiskt sätt gradvis och till förhål
landevis rimlig kostnad kan bygga upp kompetensen för en svensk 
industriell verksamhet på området snabba reaktorer och deras bränsle. 

Följande etapper anges som möjliga med hänsyn till de kunskaper man 
har f. n. En successiv omprövning förutsätts äga rum. Nya erfarenheter, 
ändrade tekniska och ekonomiska bedömningar samt konkreta samar
betsförslag kan bl. a. påverka tidpunkten för övergång till en ny etapp. 

Etapp 1: 1971 till ca 1975 
Utvecklingen och erfarenheterna från idrifttagning av de första proto

typerna uppföljs noggrant. Kompetens skapas för att med gott underlag 
träffa de betydelsefulla besluten för engagemangen i nästa arbetsetapp. 
Förhandlingar om villkoren för önskvärda avtal under etapp 2 påbörjas. 

Etapp 2: 1975 till ca 1980 

Industrin väljer samarbetspartner för ett licensavtal. Ett delengage
mang i en stor utländsk anläggning som byggs delvis eller helt av sam
arbetspartnern bestäms. Kompetensuppbyggnaden drivs vidare med ökat 
engagemang från industrins sida. 

Etapp 3: ca 1980-1985 

Arbetet under etappen sikt2.r till att göra svensk industri kompetent 
att aktivt delta i systemarbeten, vidare att åtaga sig leveranser av kompo
nenter samt medverka i bränsleleveranser för en första stor reaktor, be
ställd ca 1985. Målsättningen bör innebära att svensk industri och den 
valda utländska samarbetspartnern tillsammans står för åtagandet. 
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Etapp 4: Efter 1985 
Inom några år efter beställningen av den första anläggningen på joint 

entcrprise basis torde svensk reaktorindustri kunna överväga att på li
censbasis marknadsföra stora snabba reaktorer. 

Etapp 5: Efter 1990 

Den första licensperioden kan ha upphört. Svensk reaktorindustri har 
att överväga om den är tillräckligt kompetent för att konkurrera vidare 
utan licensstöd. 

Bolaget anser, att man under etapp 1 bör bevaka och utveckla kompe

tens inom ett halvt dussin huvuddiscipliner och göra djupare insatser på 

några områden för att underlätta utbytet av information med en 

eventuell framtida utländsk samarbetspartner. Insatserna under etappen 

kan innebära stöd för den svenska rörmaterialindustrin, som redan nu 

försöker marknadsföra sina produkter för användning i den nya reaktor

typen. Insatserna kan även innebära förberedelse till en större satsning 

under etapp 2 på ett särskilt viktigt fält - t. ex. vidgade kunskaper om 

bränsle till snabba reaktorer. 

Bolaget vill vidare understryka behovet av ökade insatser på atom

kraftens säkerhets- och m i I j ö frågor liksom värdet av en 

förbättrad informationsverksamhet från ansvariga myndigheter och i 

atornkraftutbyggnaden medverkande parter. Mot bakgrund av de ökade 

behoven på framför allt säkerhctsområdet föreslår bolaget ett extra 

statsanslag om 4,7 milj. kr. under budgetåret 1972/73. Bolaget förut

sätts därjämte fortsätta sina nuvarande insatser på säkerhetsfrågorna 

inom ramen för sitt långtidsprogram. Ett omfattande säkerhetstekniskt 

program med internationellt deltagande har startats i Marviken. 

Atomenergis redovisning av medelsbehovet fär budgetåret 1972/73, 

utöver de särskilda insatserna på atomkraftens säkerhets- och miljöfrå

gor, är fördelad på tio program. Programmen 1-3 behandlar utred

ningsarbete och viss forskning inom atomenergiområdet och program 4 

övrig långsiktig forskning. 

Viss konsultverksamhet, som inte har direkt anknytning till atom

energiarbetet, ligger i program 5 tillsammans med kostnaderna för de 

centrala försäljningsfunktioncrna. Program 6 omfattar bolagets produk

tion, huvudsakligen av instrument, och isotopservice. Program 7 omfat

tar driften av reaktorer, aktiva laboratorier och övriga anläggningar, 

kostnader för verkstäder, datamaskinarbete, kemiska analyser, cl och 

värme, byggnadsunderhåll, skydd och säkerhet. Program 8 omfattar 

företagsledning och central administration, program 9 större investering

ar av engångskaraktär och program 10 låneräntor, skatter och bokfö

ringstekniska poster, såsom lagerändringar och skuld/fordringsändringar. 

Interndebitering tillämpas i stor utsträckning för att genom fastställda 

internpriser belasta arbetsuppgifterna med korrekta kostnader. 
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Bolaget föreslår följande disposition av statsanslaget för utvecklings

arbete inom reaktor- och bräns:teområdet (i milj .. kr.). 

Program Redo- Be- För- Ändring 
visad räknad slag 1972/73 
1970/71 1971/72 1972/73 i förhållande 

till 1971/72 

1. För atomenergiområdet 
gemensam verksamhet 2,9 3,7 2,3 -1,4 

2. Forsknings- och utvecklingsar-
bete, termiska reaktorer 16,4 

3. Forsknings- och utvecklingsar-
23,2 18,7 - 4,5 

bete, snabba reaktorer 3,7 
4. Långsiktig, målanknuten forsk-

3,0 2,9 - 0,1 

ning 1,0 1,0 1,2 + 0,2 
5. Allmän konsultverksamhet 1,2 1,4 1,3 - 0,1 
6. Produktion 3,0 
7. Reaktordrift, laboratorieser-

1,8 1,3 - 0,5 

vice, teknisk service 23,0 9,8 11,7 + 1,9 
8. Administration och förvaltning 1,6 1,7 2,3 + 0,6 
9. Investeringar 7,7 2,4 2,5 + 0,1 

10. a) Låneräntor, skatter 8,5 0,8 0,8 
b) Lagerändringar, skuld/förd-

ringsändringar m. m. - 9,0 3,0 5,8 + 2,8 
Totalt 60,0 51,8 50,8 -1,0 

Vid sidan om den verksamhet som finansieras med det direkta statsan

slaget har bolaget en betydand1! verksamhet baserad på annan f inansie

ring. Följande tabell visar de beräknade intäkternas fördelning på de olika 

programmen för budgetåren 11J70/7 l-1972/73. Den långsiktiga forsk

ningen inom bolaget skall i princip finansieras genom bidrag från styrel

sen för teknisk utveckling och forskningsråden. 

lntiikter av uppdragsverksamlzeten m. m. (i milj. kr.) 

Program Redovisade Prognoserade 
1970/71 

1971/72 1972/73 

1. För atomenergiområdet gemensam 
verksamhet 1,5 2,0 1,1 

2. Forsknings- och utvecklingsarbete, ter-
miska reaktorer 7,9 6,4 6,4 

3. Forsknings- och utvecklingsarbetc, 
snabba reaktorer 0,3 0,7 0,6 

4. Långsiktig, målanknuten forskning 4,7 5,0 5,3 
5. Allmän konsultverksamhet 2,1 3,4 4,1 
6. Produktion 3,5 5,7 6,7 
7. Reaktordrift, Jaboratorieservice, teknisk 

service 9,8 9,1 11,0 
8. Administration och förvaltning 4,5 4,8 4,7 

Totalt 34,3 37,1 39,9 
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Bolaget gör grundläggande insatser för ut ve c kl in g e n av l ä t t
v a t t e n r e a k t o r e r. Dessa insatser ges hög prioritet i bolagets verk
samhet. Av central betydelse i detta sammanhang är att bolaget har goda 
experimentella resurser att ställa till förfogande, bl. a. materialforsk
ningsreaktorn R2, Kritz-reaktorn och laboratorierna för aktiv metallurgi. 
Inom ramen för statsanslaget beräknas följande insatser kunna göras på 
forsknings- och utvecklingsarbete för termiska reaktorer (i milj. kr.). 

översyn och prioritering av arbetsuppgifterna genomförs fortlöpande i 
samråd med huvudintressenterna i bolagets verksamhet. 

Redovisad Beräknad Förslag 
1970/71 1971/72 1972/73 

a) Aktuella kraftreaktorer 2,2 2,7 0,7 
b) Avancerade reaktorsystem 1,5 1,9 1,9 
c) Material och bränsle 8,3 18,0 15,3 
d) Härd och instrumentering 3,9 0,6 0,8 
e) Gemensamt 0,5 

Totalt 16,4 23,2 18,7 

U t n y t t j a n d e a v p l u t o n i u m b r ä n s l e i I ä t t v a t t e n
h ä r d a r studeras av bolaget. Med den tidsförskjutning av den sriabba 
reaktorns kommersiella genombrott som nu förutses har kraftföretagens 

intresse för återföring av plutoniumbränsle i lättvattcnreaktorer betydligt 
förstärkts. Internationellt räknar man med en kommersiell plutonium
återföring från mitten av 1970-talet. Bolagets förberedelser omfattar 
bl. a. studium av processmetoder för plutoniumbärande bränsle. 

Som en del av plutoniumprogrammet avser bolaget också att utföra 
r e a k t o r fy sik a 1 i s k a m ä t n i n g a r på plutoniumbränsle i 

Kritz-reaktorn och beräkningsstudier över sätt att återföra plutonium i 
lättvattenreaktorer. 

Modellstudier för lättvattenreaktorcrs r e g l e r e g e n s k a p e r med 
utnyttjande av datorer och analogimaskiner bedrivs i första hand i sam
arbete med statens vattenfallsverk. Arbetet ger väsentliga bidrag till 
driftanalys, funktionsanalys och prestanda för erforderlig instrumente
ring och övervakning. 

Bland andra insatser som tar omfattande resurser i anspråk kan nrim
nas u t v e c k I i n g e n a v b r ä n s l e e 1 e m e n t, speciellt i form 

av materialutveckling och bestrålningsförsök under längre tidsperioder. 
Den viktigaste m a t e r i a 1 f r å g a n utanför bränsleområdet rör reak

tortrycktanken och de större trycksatta primärkretskomponcnterna. Här 
avser insatserna fortsatta brottmekaniska studier över bl. a. de kriterier 

som måste uppfyllas för att rimlig säkerhet mot brott skall föreligga. 
Fysikarbetet kring den snabba nollcffektrcaktorn FR-0 har avvecklats, 

men på andra områden av s n a b b r e a k t o r t e k n i k e n avser bo
laget att öka sina insatser under budgetåret 1972/73. Samarbete före-
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kommer bl. a. med den brittiska atomenergiorganisationen och ett ame

rikanskt företag. 
L ån g s i k t i g for s k n i n g bedrivs inom neutronfysik, fasta till

ståndets fysik, magnetohydrodynamik samt strålningskcmi och aktive

ringsanalys. 
Bolaget tillverkar även in s trum en t och förser svenska sjukhus 

med huvuddelen av de erforderliga r a d i o a k t i v a i s o t o p e r n a. 

Isotopverksamheten visar låg lönsamhet. 

Departe111e11tschef en 

Utbyggnaden av den svenska atomkraften sker nu i snabb takt. 

Svensk reaktor- och komponmtindustri har kunnat hävda sig väl i 
hård internationell konkurrens och omfattande order på utrustning till 
atomkraftstationerna i Oskarshamn, Ringhals, Barsebäck och Forsmark 

har kunnat placeras vid svenska företag. 
För att den svenska industrin skall _kunna befästa sina positioner 

krävs betydande insatser på produktutveckling och forskning inom 
både reaktor- och bränslesektorerna. Det är viktigt att landets för
hållandevis begränsade resurser på området utnyttjas rationellt och att 
man undviker resurssplittring oc:h dubbelarbetc. 

Atomenergi bör i samråd mi~d de intressen som är företrädda i bo
lagets programråd undersöka förutsättningarna att koncentrera ytterli

gare arbeten på atomenergiområdet till Studsvik i form av uppdrag 
från statens vattenfallsverk, delegationen för atomenergifrågor, enskilda 
kraftföretag, den tillverkande industrin m. fl. Bl. a. bör det vara lämp
ligt att utnyttja forskningsstationen som utbildningscentrum. 

Riktlinjer för den statsfinansierade verksamheten inom bolaget under 
budgetåren 1970/71-1974175 godkändes av 1970 års riksdag. Förut
sättningarna för genomförandet av planen har emellertid ändrats genom 
att utbyggnaden av de svenska atomkraftverken sker på annat sätt och i 
annan takt än man tidigare räknade med. Tungvattenprojektet Marviken 
har lagts ned och Iättvattenreaktorerna har såväl inom som utom landet 
kommit att dominera atomkraftutvecklingen. Detta påverkar använd
ningen av Atomenergis forskningsresurser. Enligt vad jag inhämtat kom

mer bolaget under 1972 att redovisa förslag till verksamhetsprogram för 

de fem budgetåren 1973/74-1977/78. 
I samband med avvecklingen av tungvattenprojektet Marviken har 

Atomenergi beslutat avyttra vi:;st bolaget tillhörigt bränslematerial för 
sammanlagt 9,8 milj. kr. Intäkterna från försäljningen blir tillgängliga 
under åren 1971-74 och bör, efter avräkning av avvecklingskostnader 
med 1,3 milj. kr., användas för bolagets huvudmål - att öka svensk in
dustris möjligheter att konkurrera på den växande marknaden för reak
torer, bränsle och komponenter till atomkraftverk. Det ankommer på 

Kungl. Maj:t att meddela närmare föreskrifter om medlens disposition. 
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Jag finner det angeläget att Atomenergi bedriver en långsiktig forsk

nings- och utvecklingsverksamhet med sikte på framtida reaktortyper. 
Bolagets förslag till en etappvis uppbyggnad av ett långsiktigt svenskt 
handlingsprogram på snabbreaktorområdet finner jag väl avv1igt och 
jag har inget att erinra mot att verksamheten under de närmaste åren 

läggs upp på det sätt bolaget föreslagit. De ekonomiska förutsättningarna 
för bolagets medverkan i ett svenskt snabbreaktorprogram har fastställts 
av riksdagen år 1970 (prop. 1970: 1 bil. 15 s. 94 och 101, SU 1970: 13, 
rskr 1970: 13). De innebär väsentligen att de av bolaget med statsmedel 
finansierade insatserna skall rymmas inom den av statsmakterna angivna 

kostnadsramen för bolagets atomenergiverksamhet under budgetåren 
1970/71-1974/75. I den mån eventuella avgifter för information till 
följd av samarbetsavtal mellan utländsk part, svensk industri och Atom
energi kan komma att falla på bolaget bör de bestridas från förslags

anslaget Internationellt atomenergisamarbete. 

Atomenergi har begärt särskilda medel för arbeten rörande atom
kraftens miljö- och säkerhetsfrågor. Jag delar bolagets uppfattning att 
det är Himpligt att öka de redan nu betydande svenska insatserna inom 
denna sektor. överläggningar kommer inom kort att inledas mellan in
dustridepartementet, Atomenergi och kraftproducenterna om ett särskilt 
säkerhets- och miljöprogram inom en ram av förslagsvis 20 milj. kr. för 

en första treårsperiod. Programmet bör finansieras genom en avgift -
exempelvis på den installerade effekten vid atomkraftanläggningar för 
vilka koncession Jämnats. Jag anser emellertid att ytterligare övervägan
den behöver göras innan programmet utformas i detalj. Det är önskvärt 

att programmet startas senast den 1 januari 1973. Jag förutsätter att 
Atomenergi med dess stora erfarenheter av säkerhetsfrågor kommer att 

i stor utsträckning anlitas för uppdrag inom ramen för detta program. 
Vid forskningsstationen i Studsvik togs under november 1971 ett nytt. 

materialforskningslaboratorium i bruk. Det ger utrymme för bl. a. ett . 
ftttiotal specialister inom fysikalisk metallurgi, korrosion och reaktorke
mi. De nya resurserna ökar Atomenergis möjligheter att undersöka 
egenskaperna hos de material och det bränsle som utnyttjas i atom
kraftanläggningarna. 

Atomenergi har haft vissa svårigheter att få tillverkningen av radio

aktiva isotoper lönsam. Bolaget tillgodoser f. n. ca 75 O/o av det svenska 
isotopbehovet och utför på området ett arbete till gagn för samhället. 

För att få den ekonomiska bakgrunden närmare belyst har bolaget hän
visats till att i sin anslagsframställning för budgetåret 1973/74 närmare 

redovisa vilka insatser på området som bolaget anser vara nödvändiga 
och motiverade för att stödja svensk sjukvård. Bolaget bör inför denna 
redovisning överlägga med representanter för avnämarna. 

Under åberopande av vad jag anfört i det föregående hemställer jag, 
att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 
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att till A tomenergiverksamlzet inom Aktiebolaget Atomenergi för 
budgetåret 1972/73 anvisa ett reservationsanslag av 50 800 000 
kr. 

E 14. Internationellt atomencrgisamarbete 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

3 487 989 
4100 000 
4 240 000 

Från anslaget bestrids främst Sveriges kostnader för deltagande i 
verksamheten inom det Internationella atomenergiorganet (IAEA) och 
kostnader för vissa projekt inom det av OECD bildade Europeiska 
atomenergiorganet (ENEA) samt för nordiskt samarbete .på atomenergi
området. I övrigt belastas anslaget bl. a. för resekostnader m. m. i sam
band med internationella atomenergisammanträden. Stora kostnader 
hänför sig till Sveriges medverkan i ENEA-projekten Halden och Dra
gon. Utgifter för resp. budgetår redovisas i följande sammanställning (i 
1 000-tal kr.). 

1. IAEA 
2. Halden 
3. Dragon 
4. Nordiskt 

samarbete 
5. Övrigt 
6. Reserv för av

talsförläng
ningar 

Summa utgifter 

Anslag 

1970/71 

900 
830 

1 663 

48 
47 

3488 

3 500 

1971/72 

1100 
830 

1 370 

300 
500 

4100 

4100 

1972/73 

1 500 
360 
800 

150 
430 

1 000 
4240 

4240 

Beräknad 
ändring 
1972/73 

+ 400 
470 
570 

150 
70 

+ 1000 
+ 140 

+ 140 

AB Atomenergi har redovisat vissa förslag beträffande medelsbehovet 

för budgetåret 1972/73. 
En närmare redogörelse för de olika projekten har Jämnats i prop. 

1970: 1 (bil. 15 s. 99). 
1. Sveriges bidrag till IAEA:s reguljära och allmänna fond samt kost

nader för dokumentationssystemet INIS. 
2. Sveriges bidrag enligt treårsavtal 1970-1972 utgör totalt 2,3 milj. 

kr. 
3. Sveriges bidrag enligt treårsavtal den 1 april 1970-den 31 mars 

1973 uppgår sammanlagt till 3,8 milj. kr. 
4. Beloppet avser huvudsakligen kostnader för svenskt deltagande i 

en nordisk arbetsgrupp rörande reaktorsäkerhet och utgifter för visst 
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internationellt samarbete beträffande snabba reaktorer (jfr prop. 1970: 1 
bil. 15 s. 101). 

5. Beloppet avser kostnader för dels resor, dels anordnande av kon

ferenser m. m. i Sverige. 
6. Reserv för aktuella avtalsförlängningar och eventuella nya samar

betsavtal. 

Departementschefen 

Genom fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen, som 

godkänts av riksdagen (prop. 1969: 164, UU 1969: 24, rskr 1969: 374) 
och ratificerats av Sverige våren 1970, väntas JAEA komma att få vik

tiga nya uppgifter i fråga om kontroll av klyvbart material. Mot bak

grund bl. a. härav beräknas bidraget till organisationen öka. 

De arbeten som med svenskt stöd och enligt långsiktiga åtaganden 
bedrivs på ENEA-projekten Halden, Dragon och Eurochemic utgör 
för Sveriges del värdefulla komplement till det inhemska utvecklings
programmet. Även det nordiska samarbetet på atom energiområdet har 
givit positiva erfarenheter. 

Vid min anmälan av anslaget till atomenergiverksamhet inom Aktie

bolaget Atomenergi har jag redogjort för frågan om fortsatta insatser 
på snabbreaktorområdet. I enlighet med vad jag därvid förordat bör 

eventuella informationsavgifter kunna bestridas från förevarande 
anslag, vilket kan komma att föranleda visst överskridande under nästa 

budgetår. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Internationellt atomenergisamarbete för budgetåret 1972/ 
73 anvisa ett förslagsanslag av 4 240 000 kr. 

E 15. Utvecklingsarbete rörande utvinning av uran 

I riksstaten för innevarande budgetår har för detta ändamål förts upp 
ett reservationsanslag av 8,1 milj. kr. 

Från anslaget bestrids kostnaderna för utvecklingsarbete rörande ut
vinning av uran ur de mellansvenska skiffrarna vid AB Atomenergis 

uranverk i Ranstad. Utvecklingsarbetet skall enligt statsmakternas beslut 
år 1969 (prop. 1969: 49, SU 1969: 88, rskr 1969: 226) pågå under bud

getåren 1969/70-1971/72 till en sammanlagd kostnad av 25 milj. kr. 
Förslag om den framtida försörjningen med kärnbränsle har nyligen 

redovisats i den inom industridepartementet utarbetade promemorian 
(Ds I 1971: 4) Sveriges försörjning med kärnbränsle. Promemorian re

missbehandlas nu. Förslaget berör bl. a. användningen av förevarande 
anslag. Jag avser att, när remissbehandlingen är avslutad, föreslå Kungl. 

Maj:t att lägga fram proposition i ärendet till årets riksdag. I avvaktan 
härpå bör i riksstatsförslaget anslaget föras upp med oförändrat belopp. 
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Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Utvecklings

arbete rörande utvinning av uran för budgetåret 1972/73 bc
riikna ett reservationsanslag av 8 100 000 kr. 
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F. DOMÄNVERKET 

I samband med budgetreformen år 1912 blev dåvarande domänstyrel

sen affärsdrivande verk. Den nuvarande benämningen domänverket, som 

gemensam beteckning för d~1mänstyrelsen och den lokala skogsförvalt-

11ingen, tillkom år 1921. 
I beslut av 1968 års riksdag (prop. 1968: 103, JoU 1968: 32, rskr 

1968: 269) fastställdes vissa nya riktlinjer för domänverkets verksam

het. Enligt dessa skall verket med sikte på ett gott ekonomiskt utnytt

jande driva skogsbruk på den fasta egendom som hör till domänverkets 

fond, i övrigt förvalta denna egendom och andra tillgångar som hör till 

fonden samt förvalta och öva tillsyn över vissa andra allmänna skogar 

och ecklesiastika boställens skogar. Det statliga skogsbruket skall dri

vas uthålligt, affärsmässigt och effektivt. 

Riksdagens beslut syftade också till samordning av statens skogs

bruk och skogsindustri. Det gemensamma målet för verksamheten vid 

domänverket och AB Statens skogsindustrier (Assi) skall vara att på 

sikt åstadkomma bästa möjliga samlade ekonomiska utbyte och därvid 

prestera ett ur företagsekonomisk synvinkel rimligt årsresultat. 

Fr. o. m. år 1969 leds domänverket av en särskild verksstyrelse. Den

na består av chefen för domänverket, verkställande direktören i Assi 

och fyra andra ledamöter som Kungl. Maj :t utser stirskilt. 

Styrelsen består till övervägande del av samma personer som ingår 

i Assi:s styrelse. Detta långtgående personsamband i styrelserna är ett 
viktigt led i samordningen mellan de båda företagen. 

Chef för dom[inverket är en generaldirektör med en överdirektör 

som ställföreträdare. Verkets centrala förvaltning är uppdelad på fem 

huvudenheter: försäljningsavdelning, driftsavdelning, rationaliserings

avdclning, ekonomiavdelning och personalavdelning. Den lokala skogs

förvaltningen är indelad i 8 distrikt, vilka i sin tur är uppdelade i sam

manlagt 68 revir och 3 domänområden. 

U ndcr år J 971 har statsmakterna fattat beslut om omlokalisering av 

verkets centrala förvaltning till Falun/Borlängcområdet (prop. 1971: 29, 

InU 1971: 15. rskr 1971: 196). 

Antalet anställda inom domänverket de senaste fem åren framgår av 

följande sammanställning. 

Tjänstemän 
Övriga 

1966 

1 730 
6 800 

1967 

1 700 
6 300 

1968 

1 650 
5 800 

1969 

1 590 
5 400 

1970 

1 540 
5 600 
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Domänverkets tjänstemannapersonal har sedan år 1966 minskat med 
11 O/o. Under samma tid har övrig personal reducerats med ca 18 O/o till 
följd av rationalisering främst genom fortgående mekanisering av ar

betsprocesserna inom skogsbruket. Ökningen mellan åren 1969 och 
1970 hänger samman med stormfällning av virke. 

Domänverkets skogsmarksinnehav exklusive renbetesfjällens skogar 
och nationalparkerna uppgick vid början av år 1970 till i runt tal 3,9 

milj. hektar produktiv skogsmark, vilket utgör ca 18 O/o av landets pro

duktiva skogsmark. 
Domänverkets försäljning av skogsprodukter består av skog på rot 

och upparbetat virke. Främst beroende på önskemålet att till skogen 
knyta fast personal har efter hand en förskjutning skett från rotförsälj
ningar mot egna avverkningar .. Under 1930-talct utgjorde rotförsäljning

en mer än hälften av den tota.Ja virkesförsäljningen, medan den f. n. är 
endast ca 10 O/o. 

Domänverkets försäljning av virke under de senaste fem åren fram
går av följande sammanställning. 

1966 1967 1968 1969 1970 

Milj.m• sk 7,5 7,6 8,1 8,3 8,5 

Av den totala försäljningen år 1970 på 8,5 milj. skogskubikmeter 
utgjordes 0,8 milj. av rotförsäljning medan återstående 7,7 milj. hän
förde sig till upparbetat virke. 

Domänverkets ekonomiska ställning under åren 1966-1970 framgår 
av följande sammanställning (i milj. kr.). 

1966 1967 1968 1969 1970 

Omsättningstillgångar exklusive la:~er 104,7 113,0 112,1 145,9 201,4 
Lager och varor i arbete 64,9 62,4 81,8 56,9 42,5 
Fysiska anläggningstillgångar 330,8 333,0 325,1 387,2 408,0 
Finansiella anläggningstillgångar 22,0 23,7 42,8 41,6 39,3 

Balansomslutning 522,4 532,1 561,8 631,6 691,2 

Korta skulder1 36,1 29,1 52,9 51,4 80,6 
Rörlig kredit 41,0 50,0 46,0 18,0 20,0 
Eget kapital (statskapital) 445,3 453,0 462,9 562,2 590,6 

1 Inkl. redovisad vinst att inleve~era till staten. 

Det bokförda värdet av verkets skogs- och jordbruksfastigheter upp

gick år 1970 till 400 milj. kr. Motsvarande taxeringsvärde uppgick till 
1 760 milj. kr. Bland anläggningstillgångarna ingår också aktier i Hjäl
mare kanal och slussverks AB, AB Orrefors skogar samt Skogsdon AB 
bokförda till ett värde av 35 milj. kr. år 1970. Den stora ökningen av 

bokföringsvärdet för fysiska anläggningstillgångar mellan åren 1968 
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och 1969 hänför sig till den uppskrivning .av dessa tillgångar som 
skedde vid utgången av år 1968 i samband ined ändrade regler för 
avskrivningar. 

Domänverkets eget kapital bestod t. o. m. år 1968 av dels det stats
kapital som verket har att förvalta under domänfonden, dels förnyelse
fonden för återväxtkostnader. Dessutom ingick ett par_ mindre fonder. 

I enlighet med nämnda ändrade grunder för domänverkets förvalt
ning av statens skogar har den under domänfonden redovisade mark
fonden upplösts den 31 december 1968. Behållningen inom fonden har 

överförts till en nyinrättad investeririgsfond. Vidare har den 1 januari 
1969 en dispositionsfond inrättats. 

Den 31 december 1968 upplöstes även domänverkets förnyelsefond för 
återväxtkostnader m. m. Behållningen under sistnämnda fond har för

delats med 1/6 på inv_esteringsfonden och 5/6 på dispositionsfonden. 
Kungl. Maj:t har den 29 juni 1970 på grundval av ekonomisk fem

årsplan för domänverket 1970-1974 fastställt ett årligt avkastningskrav 
på 23 milj. kronor, som skall inlevereras till statsvcrket under resp. ka

lenderår. Den del av vinsten som återstår sedan fastställd avkastning 
från domänfonden tillgodosetts skall föras till dispositionsfonden. Do

mänverket har full frihet att förfoga över dispositionsfondens inedel. 

Domänverkets ekonomiska resultat åren 1966-1970 framgår av föl-
jande sammanställning (i milj. kr.). 

1966 1967 1968 1969 1970 

Omsättning 
Prod.-, försäljnlngs-

411,9 412,5 401,5 423,4 492,S 

och adm. kostnader 352,7 364,7 353,9 369,0 410,4 
Rörelseresultat 59,2 47,8 47,6 54,4 82,l 
A vskrivningar1 24,0 25,l _18,4 25,2 27,7 
Finansiella och extra-

ordinära poster 0,6 -0,8 -1,7 -2,4 3,6 
Resultat före dispositioner 

och skatt 35,8 21,9 27,5 26,8 58,0 
Dispositioner och av$ätt-

ningar• -2,5 -7,4 -9,9 -2,6 -7,0 
Skatt 15,3 9,4 7,4 8,3 17,9 
Redovisat resultat 18,0 5,1 10,2 15,9 33,1 
Inlevererat till staten 27,7 18,0 5,1 22,2 22,9 
Rörelseresultat i % av 

omsättn. 14,4 11,6 11,9 12,8 16,7 
Redovisat resultat i % 

av medeltal disponerat 
s ta tska pi tal 4,0 1,1 2,2 2,8 5,7 

Av sammanställningen framgår att totala omsättningen år 1970 upp

gick till 493 milj. kr. mot 423 milj. kr. år 1969. 

1 Avskrivningar= investeringar t.o.m. 1968. 
•Varav förändring i varulagerreserv 1966 + 2,8, 1967 - 6,2, 1968 --5,8, 1969 

- 2,6 och 1970 - 7,0 milj. kr. 
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Resultatet före dispositioner och skatt blev 58 milj. kr. år 1970. Till 
statsverket har under året inlcvererats 22,9 milj. kr. motsvarande det av 
Kungl. Maj:t fastställda avkastningskravet. 

Domänverkets investeringrntveckling under perioden 1966-1970 
framgår av följande sammanställning (i milj. kr.) 

1966 1967 1968 1969 1970 

Investering i maskiner och inventarier 11, 1 13,5 
Investering i byggnader och anläggningar 12,9 11,6 

11,3 
7,1 

12,8 27,8 
5,8 7,3 

Av denna sammanställning framgår att de totala investeringarna un
der år 1970 uppgått till 35,1 milj. kr. mot 18,6 milj. kr. år 1969. Under 
senare år har en kontinuerlig förskjutning ägt rum från investeringar i 

hus- och vägbyggnad till investeringar i skogsmaskiner. I samman
ställningen ingår inte investeringskostnaden för ämbetsbyggnaden i Sol

na. 
Till skillnad från övriga affärsdrivande verk får domänverket inte 

något tillskott för investeringar över statsbudgeten. Verkets kreditbehov 
tillgodoses dels genom tillgång till rörlig kredit i riksgäldskontoret, som 
f. n. uppgår till högst 130 milj. kr., dels genom att tillgängliga medel 
i investeringsfonden får disponeras. 

lnvesteringsfonden får utnyttjas för inköp av fast egendom och till 

investeringar med en varaktighet av minst tio år, t. ex. byggnader och 
skogsbilvägar. Genom avsättning till värdeminskningskonto för investe
ringar hålls fondens kapital intakt. Dessutom skall köpeskillingen för 
försäljning i vissa fall av kronoegendom m. m. tillföras investeringsfon

den. 
Uppläggningen av domänverkets finansiering av drifts- och kapital

utgifter medför att endast ett fåtal anslag av speciell natur redovisas i 

statsbudgeten. 

F 1. Ersättning till domänverkets fond för utgifter för övertalig personal 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

152 385 
147 000 

134 000 

Från anslaget bestrids ersättningar som föranleds av beslut av 1933 
års riksdag (prop. 1933: 233, BaJoU 1933: 1, rskr 1933: 269) angående 
indragning av viss personal vid domänverket. 
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Domänverket 

Domänverket beräknar att kostnaderna för år 1972 kommer att upp
gå till 299 000 kr., grundade på 1972 års pensionsvärden. Därav bör 
kyrkofonden enligt sedvanliga beräkningsgrunder svara för 165 000 kr., 
varför anslaget bör uppföras med 134 000 kr. för budgetåret 1972/73. 

Departementschefett 

Jag har ingen erinran mot domänverkets beräkning av medelsbehovet 

för nästa budgetår och föreslår därför att anslaget tas upp med 134 000 
kr. Jag biträder vidare ett av domänverket lämnat förslag till fördelning 
enligt sedvanliga regler av de verkliga kostnaderna för år 1971 mellan 

anslaget och kyrkofonden. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att 

1) besluta att kyrkofonden skall för år 1971 ersätta domänver

kets fond för utgifter för övertalig personal med 174 000 kr, 
2) till Ersättning till domänverkets fond för utgifter för övertalig 

personal för budgetåret 1972/73 anvisa ett förslagsanslag av 
] 34 000 kr. 
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KAPITALBUDGETEN 

I Statens affärsverksfonder 

E. FÖRENADE FABRIKSVERKEN 

I. E: 1. Byggnader och utrustning 

1970171 Utgift 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

52 129 878 

42 500 000 
43 900 000 

Behållning 

88 

9 706 573 

Förenade fabriksverken inrättades som affärsdrivande verk år 1943 
och fick sin nuvarande organisation efter beslut av 1965 års riksdag 
(prop. 1965: 119, SU 1965: 163, rskr 1965: 398). Fabriksverken skall 
enligt sin instruktion (1965: 840) bedriva utveckling, tillverkning, för

säljning och underhåll av fönNarsmateriel, utveckling, tillverkning och 
försäljning av civila verkstad~.produkter samt tvätterirörelse. I verkets 

uppgifter ingår även försäljning av övertalig och kasserad materiel för 
statens och andras räkning. 

Fabriksverken förvaltar under fabriksverkens fond redovisade fabri
ker, verkstäder och tvätterier samt andra under fabriksverkens fond 
upptagna statliga kapitaltillgångar. Fabriksverken uppför anläggningar 
och byggnader som behövs för verket. 

Fabriksverken uppbär och r·edovisar verkets inkomster samt bestrider 
därmed och med medel som i övrigt står till dess förfogande verkets 
utgifter. 

I fabriksverken ingår följande ny t i 11 verkande fabriker, 
nämligen gevärsfaktoriet i Eskilstuna, Åkers Krutbruk, torpedverksta

den i Motala, beklädnadsverkstaden i Karlskrona samt ammunitions
gruppen som omfattar Zakrisdalsverkcn i Karlstad, Vingåkersverken i 

Vingåker, Gällöverken i Gällö och Vanäsverken i Karlsborg. Av fabri
kernas militära tillverkning kan nämnas finkalibriga vapen och pansar
värnsvapen samt ammunition till dessa, robotstridsdelar, raketer och 

torpeder. Av fabrikernas civila tillverkning kan nämnas kylsystem, luft

kompressorer och styrväxlar Vidare tillverkas uniformer för såväl mili
tärt som civilt bruk. 

U n d e r h å 11 a v f ö r s v a r s m a t e r i e I utförs vid verkstäderna 

i Arboga och Malmslätt. Arbogaverkstaden har en filial i Östersund. I 

Västerås och Visby finns filiakr till verkstaden i Malmslätt. Underhålls-
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uppgifter i fråga om försvarets telematcriel fullgörs även vid det halv

statliga Telub AB i Växjö och vid verkets tclcunderhållsverkstad i Gö

teborg. 

Fabriksverkcns tvättcrirörelse bedrivs vid 15 tvätterier. Vid 
flertalet tvätterier finns anläggningar för kemisk tvätt. I anslutning till 

ett par av tvätterierna utförs skoreparationer. Tvätterierna betjänar 

försvarets förband samt statliga och landstingsägda sjukhus m. m. 

Försäljningen av övertalig och kasserad materiel bedrivs genom en 

särskild enhet, överskotts försälj ni n gen. Försäljningen sker 

f. n. på fem platser i landet. 

Fabriksverken förvaltar statens aktier och andra ägarandelar i Indu

stri AB Gelfa, Polfrost AB, Trivab konfektions AB, Viking Sport Arms 

Co AB, Telub AB, KB Food Control AB & Co, Food Control AB, 

Innovations AB Projection KB, Innovations AB Projection, KB United 

Stirling (Sweden) AB. & Co, United Stirling (Sweden) AB, Swedclop 

Hospital Equipment AB och Swedish Industrial Devclopment Corp. 

Inc. 

Ekonomisk översikt m. m. 

Tillgångarna i fabriksverkens fond (exkl. försvarets materielverks an

läggningar) uppgick den 30 juni 1971 till sammanlagt 695 milj. kr. Se

dan skulderna frånräknats var fondens kapitalbehållning 296 milj. kr. 

Fabriksverkens resultaträkningar för de tre senaste budgetåren fram

går av följande sammanställning. 

Sammandrag av resultaträkningar budgetåren 1968/69-1970j71 (I 000-tal kr.) 

1968/69 1969/70 1970/71 

Intäkter 

Rörelsen 34 727 35 179 33 069 
Utdelning på aktier 367 367 367 
Försäljning av anläggningstillgångar 221 1 057 543 
Nettoförlust 22 960 

35 315 36603 56939 
Kostnader 

Avskrivningar på fastigheter 2 777 3 271 4090 
Avskrivningar på maskiner 8 852 10 858 11 079 
Avskrivningar på aktier 7 840 
Räntenetto 432 744 
Kostnader för utveckling, rationali-

sering, marknadsföring m. m. 13 423 6439 10964 
Ränta på fabriksverkcns fond 10 263 15 398 
Extraordinära kostnader 205 22 222 

35315 36603 56939 

Sammanställningen visar ett avsevärt sämre resultat av verksamheten 

under budgetåret 1970/71 än under tidigare år. Det negativa nettoresul

tatet har främst påverkats av extraordinära kostnader som uppstått ge-



Prop. 1972: 1 Bilaga 15 J[ndustridepartemcntet 90 

nom tillämpning av restriktivare värderingsprinciper för tillgångarna, 
varvid aktiebolagslagens värderingsbestämmelser varit riktmärke. Så

lunda har nedskrivning av varulager och fordringar gjorts med 30,9 
milj. kr. Under året har till statsverket inlcvererats avskrivningsmedel 

med 23 milj. kr. motsvarande avskrivningar på byggnader, maskiner och 

aktier. 
Den fakturerade omsättningen vid fabriksverken uppgick under bud

getåret 1970/71 till 557,4 milj .. kr., en ökning med 102,9 milj. kr. sedan 
föregående år. Av omsättningen hänförde sig 188 milj. kr. till de ny
tillverkande fabrikerna m. m., 221,9 milj. kr. till underhållsverkstäderna, 
99,2 milj. kr. till tvätterierna och 43,0 milj. kr. till överskottsförsälj

ningen. 
Försvarets andel av faktureringen uppgick under budgetåret 1970/71 

till 336,1 milj. kr. 
Orderingången uppgick vid fabriker och verkstäder till 449,8 milj. kr. 

under budgetåret 1970/71, en ökning sedan föregående år med 83,l milj. 
kr. Beställningarna från det svenska försvaret ökade med 72,7 milj. kr. 
från 291 milj. kr. till 363,7 milj. kr. Beställningarna av civila produkter 
ökade något, nämligen från 28,3 milj. kr. till 33,7 milj. kr. Även order
ingången på export visade någon ökning, nämligen från 47,3 milj. kr. 

till 52,4 milj. kr. 
Orderingången under de senaste fem budgetåren för produkter från 

fabriker och verkstäder framgår av följande sammanställning (i milj. 

kr.) 

Budgetår 

1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 

Totalt 

165,0 
285,9 
400,3 
366,7 
449,8 

Försvarsmateriel 

inom export 
landet 

116,l 25,2 
241,3 20,2 
358,1 14,3 
2s·1,1 41,5 
363,7 49,0 

Civila produkter 

inom export 
landet 

21,4 2,3 
18,5 5,9 
23,9 4,0 
28,2 5,9 
33,7 3,4 

Vid utgången av budgetåret 1970/71 utgjorde försäljningsvärdet av 
inneliggande orderstock vid de nytillverkande fabrikerna ca 482 milj. kr. 

Orderstocken för de skilda frbriksenheterna är starkt varierande. Så
lunda kan sysselsättningen vid torpedverkstaden anses tryggad för ca 
fyra år framåt, vid Vanäsverken två till tre år, vid gevärsfaktoriet ett 

år, medan sysselsättningen vid beklädnadsverkstaden är tryggad endast 

för mycket kort tid. 
Orderstocken vid underhållsverkstäderna uppgick vid samma tidpunkt 

till ca 182 milj. kr. 
Utvecklingen vid tvätterierna framgår av följande sammanställning. 
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Budgetår Vattentvätt Kemtvätt Skorepara- Pakt.värde 
tioner 

Milj.kg. Milj. kg. I 000 par Milj. kr. 

1966/67 42,2 3,0 138 49,8 
1967/68 44,3 2,8 147 55,2 
1968/69 52,9 2,9 160 70,3 
1969/70 59,3 2,8 150 83,8 
1970/71 64,5 2,7 130 99,2 

Medelsförbrukning under budgetåren 1970/71-1971/72 

I följande sammanställning redovisas de investeringsmedel som un

der budgetåret 1970/71 stått till fabriksverkens förfogande och den 
omfattning i vilken de tagits i anspråk. 

Investeringsutfall budgetåret 1970/71 (1 000-tal kronor) 

Ingående 
behållning 

7 637 

Anslag 

54 200 

Medelsförbrukning 

beräknad i 
prop. 1970: 1 
bil. 15 

52 800 

faktisk 

52130 

Utgående 
behållning 

9 706 

Av sammanställningen framgår att investeringsramen för budgetåret 

1970/71 inte helt har utnyttjats. En närmare redogörelse för utfallet 
av investeringsverksamhcten lämnas i det följande. 

För budgetåret 1971/72 har investeringsramen fastställts till 46,8 
milj. kr. Fabriksverken räknar med att investeringsramen skall bli helt 
utnyttjad. Eftersom det outnyttjade beloppet vid utgången av budgetåret 
1970/71 var 9,7 milj. kr. och anslaget för budgetåret 1971/72 utgjorde 
42,5 milj. kr. står tillsammans 52,2 milj. kr. till verkets förfogande under 
innevarande budgetår. En behållning av 5,4 milj. kr. kan alltså förutses 
vid budgetårets utgång den 30 juni 1972. 

Förenade f abriksverken 

lnvesteringsprogram 

Fabriksverken framhåller att utvecklingen under 1960-talet har ställt 
verket inför betydande problem, som inte är unika för verket, men som 

för detta av olika skäl framstått som särskilt svårbemästrade. Problemen 
sammanhänger i första hand med det förhållandet att verket är en 
försvarsindustri. Produktionen är i huvudsak inriktad på militära pro
dukter, vilket innebär bl. a. att produktionsutrustningen är relativt spe

cialiserad och inriktad på produkter med stora kvalitetskrav i längre 
serier. 

Den återhållsamma nyanskaffningen till försvaret som kännetecknar 
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utvecklingen i Sverige och flera andra länder har haft konsekvenser 
för fabriksverken. Osäkerheten har tilltagit vad gäller möjligheten att 
på lång sikt planera för leveranser till det svenska försvaret samtidigt 

som konkurrensen från andra. länders försvarsindustrier hårdnat. Detta 

har fått och kommer att få konsekvenser för fabriksverkens lönsamhet. 
Praktiskt taget alla försvarsindustrier i världen satsar betydande resurser 
på att möta denna marknadsutveckling, i första hand genom inbrytning
ar på civila marknader. Detta har bedömts nödviindigt även för fabriks

verkcn, bl. a. mot bakgrund av de krav på sysselsättningstrygghct som 
ställts på verket från de anstiillda och samhället. Ett annat viktigt skäl 
för denna målsättning är att det i produktionen investerade kapitalet 
måste utnyttjas fullständigt om verkets konkurrenskraft på försvarsma

terielmarknaden skall kunna upprätthållas och förstärkas. Fabriksver

ken står alltså inför allvarliga problem, som delvis är gemensamma för 
flera företag i vårt land. För1!tagslcdningcns målsättning är att succes

sivt öka konkurrenskraften pii de för verket traditionella marknaderna 
samtidigt som nya marknader måste kartläggas och bearbetas. Detta 

kräver bl. a. ett närmare samarbete mellan verket och andra företag 
inom och utom landet. 

Med hänsyn till fabriksverk.;:ns nuvarande svårigheter att helt utnyttja 
befintliga produktionsresurser har i årets anslagsframställning de före

slagna investeringarna i huvudsak - förutom de investeringar som be
hövs för fullföljande av redan beslutade objekt - inriktats på åtgärder 

för rationalisering och Jönsamhctsförbättring samt för att tillfredsställa 
de krav som ställs inom miljö-, skydds- och säkerhetsområdena. 

Av den föreslagna investeringsramen av 49,3 milj. kr. utgör 16, 1 

milj. kr. följdinvesteringar till påbörjade investeringar. 
I följande sammanställning lämnas uppgifter om faktisk och beräknad 

medelsförbrukning budgetåren 1970/71-1972/73. 

Faktisk utgift Beräknad utgift 

1970/71 1971 /72 1972/73 
(1 000-tal kr.) 

Tvätterierna 26984 21400 9900 
Nytillverkande fabriker I 283 2 500 7 000 
Underhållsverkstäder 5 848 6 000 14900 
Civila produkter 4997 3 000 5 000 
Överskottsförsäljning 2 113 900 
Rcinvcstcringar 10 905 13 000 12 500 

!i2130 46800 49300 

Tvätterierna 

Tvätteriverksamhcten kännetecknas av att andelen militär tvätt mins

kat under det att verksamh~:ten alltmer inriktats mot den allmänna 
vårdsektorns behov. För att möta den vikande lönsamheten vid tvätte-
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rierna, föranledd bl. a. av de senaste årens löneutveckling, har en 
omorganisation inletts i effektivitetshöjande syfte. Planerade kunder 
inom Mälardalsdistriktet har under året övertagits av tvätteriet i Eskils
tuna. Tvätteriet i Stockholm har planenligt övertagits av Stockholms 
läns landsting. Vid utgången av budgetåret 1971/72 beräknas verksam
heten vid tväiteriet i Landskrona vara helt avvecklad och produktionen 
-Overflyttad till tvätterierna i Karlskrona och Malmö. Utbyggnaden av 

tvätteriet i Karlskrona och nybyggnaden av tvätteriet i Norrköping har 
fortgått planenligt och beräknas vara avslutade omkring årsskiftet 1971/ 
72. I samband därmed förs underhandlingar med Östergötlands läns 
landsting om köp av tvätteriet i Ödeshög, vilket f. n. arrenderas. Tvätte
riet i Hagfors har färdigställts och övertagit den kemiska tvätt som 
tidigare behandlats vid tvätteriet i Stockholm. överflyttning av tvätt
gods från tvätterierna i Karlstad och Alingsås fortgår planenligt. 

1. Utbyggnad av tviilteriet i Karlskrona 

För färdigställande av redan beslutad anläggning, ursprungligen kost

nadsberäknad till 14 milj. kr., nu indexmässigt uppräknad till 16,1 milj. 
kr., varav 15,3 milj. kr. beviljats för budgetåren 1969/70-1971/72, be
hövs resterande 800 000 kr. budgetåret 1972/73. 

2. Nybyggnad av tviitteriet i Norrköping 

För fortsatt arbete med redan be~lutad anläggning, ursprungligen 
kostnadsberäknad till 24 milj. kr., nu indexmässigt uppräknad till 27,2 

milj. kr., varav 24,9 milj. kr. beviljats för budgetåren 1969/70-1971/72, 
behövs resterande 2,3 milj. kr. budgetåret 1972/73. 

3. Fi.in:iirv och omändring av tvätteriet i Ödeshög 

Som ett led i den pågående strukturrationaliseringen har fabriksver
ken ansett det riktigt att på sikt koncentrera den militära vattentvätten 
i Mellansverige till ett speciellt tvätteri enbart avsett för militär vatten
tvätt. I första hand skulle till detta tvätteri hänvisas den militära tvätt 
som nu behandlas av det landstingsägda tvätteriet i Stockholm, den tvätt 
från förband i Jönköping och Eksjö som nu behandlas av det militära 
tvätteriet vid I 12 i Eksjö samt militär tvätt från Östergötland och Mälar

dalsområdet som nu behandlas vid tvätteriet i Karlstad. Fabriksverken 
avser att överföra den sjukhustvätt som nu utförs vid tvätteriet i Ödes
hög till tvätteriet i Norrköping. 

Tvätteriet i Ödeshög, som fabriksverkcn arrenderar av Östergötlands 

läns landsting, har landstinget förklarat sig berett att sälja till staten. 

Detta tvätteri kommer efter om- och tillbyggnad samt utbyte av den 
delvis nedslitna maskinparken att bli väl lämpat för behandling av mili· 

tär vattentvätt och ge en oförändrad eller något ökad sysselsättning inom 
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orten. Förhandlingarna med landstinget om priset för tvätteriet har 
ännu inte slutförts, varför en exakt kostnadsberäkning inte kan göras. 
Kostnaderna för förvärv och iordningställande uppskattas till 6 milj. kr., 

varav 3 milj. kr. behövs budgetåret 1972/73. 

4. Komplettering av tvätteriet i Alingsås 

Tvätteriet i Alingsås projekterades ursprungligen för en kapacitet 
av 26,5 ton per 8 timmar. Genom mindre kompletteringar och utbyten 

av vissa maskiner samt skiftkörning i viss utsträckning är produktionen 
f. n. uppe i ca 44 ton per dygn. Detta har emellertid medfört att lag
ringsutrymmena för smutstv1itt blivit otillräckliga. Tidvis har lagring 
i förhyrda lokaler och t. o. m. utomhus måst tillgripas. En utbyggnad i 
anslutning till smutstvättsortcringen är därför nödvändig. Kostnaderna 
har beräknats till 1 milj. kr. budgetåret 1972/73. 

5. ökad tvättkapacitet i Norrland 

Mängden sjukhustvätt i Norrbotten ökar stadigt. Omkring år 1975 
beräknas kapaciteten vid tvätteriet i Boden vara helt utnyttjad. Detta 
tvätteri projekterades från början inte för utbyggnad, men har trots detta 
två gånger genomgått väsentliga till- och ombyggnader. En ytterligare 
ombyggnad för att öka kapaciteten blir dyrbar och kan ändå inte ge ett 
fullgott resultat från driftsekonomiska och hygieniska synpunkter. Här
till kommer att tvätteriet under årens lopp blivit kringbyggt av bostäder 
med ömsesidiga olägenheter för såväl tvätteriets verksamhet som de 

kringboende. Behövlig kapacitet måste finnas disponibel omkring år 
1975. Alternativa förslag till fösning föreligger. Bl. a. har fabriksverken 
gjort en jämförande kostnad:;undersökning beträffande lokalisering av 
ett nybygge till resp. Gällivare och Boden. För förundersökningar och 
påbörjande av projektering h;:hövs 300 000 kr. budgetåret 1972/73. 

I en promemoria den 30 september 1971 föreslår fabriksverken, att 
det nya tvätteriet lokaliseras till Boden. över promemorian har yttran
den avgetts av länsstyrelsen i Norrbottens län, länsarbetsnämnden i 
Norrbottens län, Norrbottens läns landsting samt Bodens och Gällivare 
kommuner. Länsstyrelsen finner att inga väsentliga skäl talar för att 
tvätteriet omlokaliseras från Boden till Gällivare. Länsarbetsnämnden 

anser det knappast vara rationellt att försöka minska sysselsättnings
problemen för den kvinnliga arbetskraften i Gällivare genom åtgärder 

som medför ökad bestående arbetslöshet inom Bodens kommun. Lands
tinget förklarar i sin egenskap av kund sig inte kunna acceptera för
höjda avgifter föranledda av tvätteriets lokalisering. Om Gällivare väljs 
som lokaliseringsort, måste beslut också fattas om formerna för elimi

nering av de merkostnader som åsamkas genom lokaliseringen. De 

båda kommunerna anser att det nya tvätteriet bör placeras i den egna 
kommunen och anför som stöd härför sysselsättningsskäl. 
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6. Rationalisering av transporter 

Sedan åtskilliga år har undersökningar pågått vid olika tvätterier i 
avsikt att åstadkomma rationellare transporter till och från sjukhusen. 
Väsentligen har dessa undersökningar inriktats på att undvika omlast
ning och ompackning av tvättgodsct vid ankomsten till tvätteriet resp. 
sjukhuset. Fabriksverken har senast medverkat i en undersökning an
gående textilhantering ledd av Sjukvårdens och socialvårdens planerings

och rationaliseringsinstitut (Spri). Denna undersökning har resulterat i 
en rekommendation om användning av containers med hjul och löstag
bara hyllor. Ett stort antal av de landsting som anlitar fabriksverkens 

tvätterier har krävt övergång till containertransporter, som enligt utred

ningsresultatet kommer att ge lägre totala transportkostnader och mins
kat behov av persedlar. Besparingarna ligger emellertid helt på de interna 
transporterna inom sjukhusen och på investeringarna i persedlar, me
dan de externa transporterna mellan tvätteri och sjukhus ökar något 
på grund av investeringar i containers och sämre utnyttjande av bilarnas 

lastkapacitet. Landstingen har vid hittills förda förhandlingar förklarat 
sig beredda att betala de ökade externa transportkostnaderna på grund 
av de betydligt väsentligare besparingarna inom sjukhusen. Motsvarande 
försök med containertransporter har utförts vid vissa militära förband 
och f. n. undersöks möjligheten att använda samma containertyp för 

såväl sjukhus som militära förband. 
Containers har redan i viss omfattning anskaffats vid några tvätterier. 

Kvarstående behov för hela tvätteriverksamheten uppskattas till 8 milj. 
kr. För att påbörja anskaffning av containers vid ett antal tvätterier 
behövs 2,5 milj. kr. budgetåret 1972/73. 

Under rubriken Tvätterierna begärs alltså sammanlagt (0,8 + 2,3 + 
3 + 1 + 0,3 + 2,5) 9,9 milj. kr. 

N~1illverkande fabriker 

Svårigheter vid igångkörningen av vissa nya tekniskt kvalificerade 
militära produkter har medfört avsevärda produktionsstömingar, fram
förallt vid Zakrisdalsverkcn. Detta har i sin tur återverkat på Vingåkers
verkens produktion som ligger i slutet av en gemensam produktions
kedja. Vid Zakrisdalsverken har den från AB Avimat övertagna tillverk
ningen av tändrör igångsatts. 

Ansträngningar har gjorts för att lösa problemen med den framtida 
beläggningen vid gevärsfaktoriet, framförallt då det gäller att skapa 

betydligt större andel civil produktion. En åtgärd härvidlag har varit 

att överta tillverkningen av Husqvarna vapenfabriks AB:s vapenproduk
tion. En genomgripande rationalisering av gevärsfaktoriets organisation 
har skett under året. 

Det tidigare vid torpedverkstaden påbörjade rationaliseringsarbetet 
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har fortsatt med ökad produktivitet som följd. Till följd av utvecklingen 
vid Akers krutbruk, bl. a. samarbetet med den statliga läkemedelsgrup
pen och den vikande beläggningen på krutsidan, har en utredning på

börjats för att klarlägga fabrikens framtida produktionsinriktning. 
Utvecklingen vid beklädnadsverkstaden i Karlskrona ger anledning 

till oro. Detta sammanhänger delvis med den allmänna utvecklingen 
inom TEKO-branschen, men beror även på att kostnadsökningarna inte 
har kunnat kompenseras genom rationaliseringar. Produktionen av ylle
persedlar har gått ned till hälfti~n jämfört med föregående budgetår. 

7. Lokaler och Cllrustning för räkammunition vid Zakrisdalsverken 

Rökammunition av olika kaliber kommer i fortsättningen att vara ett 
betydelsefullt produktområde för ammunitionsgruppen. För komplette
ring av lokaler och utrustning för tillverkning av rökammunition har 

i enlighet med tidigare kostnadsberäkning för budgetåret 1971/72 bevil
jats 1 milj. kr. Efter det att den ursprungliga planläggningen genomförts, 
har produktunderlaget breddats. Nya kvalitetsförbättrande produktions
metoder har dessutom tillkommit. Kraven på anläggningen har därför 

ökats. Kostnaden beräknas nu till 1,8 milj. kr., varför 800 000 kr. behövs 
under budgetåret 1972/73 för <.tt. projektet skall kunna genomföras. 

8. Skyddsmm m. m. \'id Vanii.lverken 

Under denna rubrik redovisas i fortsättningen även objektet Halv

fabrikatförråd, då det med hlinsyn till rationaliseringssynpunkter upp
handlats och redovisats gemen:;amt med skyddsrum m. m. Objekten som 
ursprungligen kostnadsberäknades till resp. 2 milj. kr. och 500 000 kr. 
har nu indexmässigt uppräknats till sammanlagt 2,7 milj. kr. Tidigare 
har 1,5 milj. kr. beviljats för dessa objekt. För fullföljande av beslutade 
åtgärder behövs 1,2 milj. kr. under budgetåret 1972/73. 

9. Luftkonditionering av sikt- och laddningsrum vid Vanäsverken 

För fullföljandet av redan beslutad lUftkonditioneringsanläggning, 
kostnadsberäknad till 500 000 kr., varav 200 000 kr. beviljats för budget
året 1971 /72, behövs 300 000 kr. för budgetåret 1972/73. 

10. Personalbyggnad vid Hugelsta 

Skjutledare, administrativ P·~rsonal m. fl. vid fabriksverkens skjutfält 
Hugelsta har sina arbetsplatser i en som provisorium uppförd byggnad 

av baracktyp från 1940-talet. Byggnaden var i dåligt skick redan när 
den flyttades till Hugelsta. En sedan länge diskuterad nybyggnad har 
under en följd av år fått stå til.tbaka för objekt som getts högre prioritet. 
Läget har nu blivit så prekärt att provisoriska förbättringar och under
håll inte längre är försvarbara. En ersättningsbyggnad är kostnadsberäk
nad till 600 000 kr., varav 200 000 kr. behövs budgetåret 1972/73. 
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11. Förråd för lys- och rökammunition 

Genom strukturrationalisering har Zakrisdalsverkens produktsorti
ment utökats med pyrotekniska enheter för vilka förrådsmöjligheter 
f. n. saknas. Detta påverkar produktionsmöjligheterna negativt. Erforder
ligt förråd, som av säkerhetsskäl måste byggas fristående, är kostnads

beräknat till 400 000 kr., som behövs budgetåret 1972/73. 

12. Om- och tillbyggnad av verkstadsbyggnad, Zakrisdalsverken 

Produktionen vid Zakrisdalsverkcn, som ursprungligen var helt inrik
tad mot det militära produktområdet, omfattar förutom sammansättning 
av ammunition, pyrotekniskt och visst sprängtekniskt arbete även till 
betydande del framtagning av såväl mekaniska detaljer som produkter. 
För att kompensera en vikande beläggning av militära produkter har viss 
civil tillverkning - i första hand av kylkompressorer - tagits upp på 
produktionsprogrammct, förutom att tändrörstillverkningen vid f. d. AB 

Avimat övertagits. Resurserna för den mekaniska tillverkningen, som 
bedöms bli av allt större betydelse för Zakrisdalsverken, är f. n. splittra
de. Bl. a. är en stor enhet för automatmaskiner inrymd i förhyrda 
äldre verkstadslokaler, som ligger relativt långt från fabriken. Hyres

tiden är begränsad. 
Värme- och ytbehandlingsavdelningarna i verkstadsbyggnad Z47 är 

gamla, hårt nedslitna och olämpligt placerade. En rationell matcrialhan
tering inom Zakrisdalsverken hämmas av brist på lämpliga förråd. 
Nuvarande förråd är med hänsyn till den tidigare mer sprängtekniskt 
inriktade verksamheten små och spridda över anläggningen. För att 
bättre kunna samordna produktionen och erhålla rationellare verksamhet 

planerar fabriksverken en om- och tillbyggnad av ifrågavarande vcrk
stadsbyggnad och att därvid flytta och modernisera den gamla värme
och ytbehandlingsavdelningen. Det friställda utrymmet skulle i kom
bination med viss del av utbyggnaden användas för en koncentration 
av den mekaniska bearbetningen till ett ställe. I samband därmed avses. 
en godscentral komma att anordnas för central fördelning av ej spräng
tekniska varor. 

För budgetåret 1972/73 behövs 300 000 kr. för projektering av an
läggningen. 

13. Ombyggnad av byggnad vid Zakrisdalsrerken 

Byggnad Z40 uppfördes år 1944 och fyller nu inte längre de krav 

som i flera avseenden måste ställas på en rationell och säker arbets
lokal. Sålunda saknas luftkonditionering och de elektriska installatio
nerna har för låg standard. Golvbeläggningen består av träelement,. 
ytor på väggar och tak är i dåligt skick. Förrådsutrymmen för explosiva· 
varor och eldfarliga vätskor är otillfredsställande, utrymme för verk-

4 Riksdagen 1972.1 sam/. Nr 1. Bilaga 15 
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tyg, emballage o. d. saknas. Behövlig ombyggnad är kostnadsbcräknad 
till 500 000 kr., varav 300 000 kr. behövs budgetåret 1972/73. 

14. Förråd för ammunition; sprängämne och störtade detaljer, Ving

.åkersverken 

Ammunition som skall förstöras (störtas) måste i väntan på behand

ling förvaras i förråd, som av ~äkerhetsskäl är likvärdiga med förråd för 
.annan ammunition. På liknande sätt måste sprängämne som tillvara

tages liksom skrotdetaljer förvaras i enlighet med gällande normer. 
Vingåkersverken saknar f. n. tillräckliga förrådsutrymmen för dessa än
damål, varför nybyggnader härför måste uppföras. Kostnaderna är be
räknade till 800 000 kr., varav 400 000 kr. behövs budgetåret 1972/73. 

15. Förråd för väteperoxid vid torpedverkstaden 

Med hänsyn till föreliggande produktionsprogram för torpeder och 
Stirlingprojektct är torpedverkstadens förrådsmöjligheter vad avser väte
peroxid otillräckliga. Med hänsyn härtill bör nytt väteperoxidförråd 
byggas. Det är kostnadsberäknat till 300 000 kr. som behövs budgetåret 

1972/73. 

16. Reningsanläggning och avloppssystem vid Zakrisdalsverken 

Nuvarande två avloppssystem från ytbehandlings- och pjäshylsavdel
ningarna måste ersättas med nytt avloppssystem med reningsanläggning. 
Avloppsledningsnätet inom Za~,;risdalsverken måste dessutom ändras så 
att en uppdelning sker i två skilda system för resp. dag- och spillvat
ten. Kostnaden är beräknad till 700 000 kr., varav 200 000 kr. behövs 
budgetåret 1972/73. 

17. Ny briinnplats vid Zakrisdalsverken 

I samband med sprängteknisk tillverkning erhålls alltid vissa kassatio
ner och visst spill som enligt gällande bestämmelser inte får transporteras 
utanför anläggningen utan mås;:c förstöras vid den tillverkande fabriken. 
Tidigare har spill förstörts delvis genom bränning vid en befintlig mindre 
brännplats, delvis genom sänkning i Vänern. Då det senare inte längre 
får förekomma, måste den nuvarande brännplatsen flyttas och utbyggas 
så att den kan omfatta även förstöring av den materiel som hittills 

sänkts i Vänern. Kostnaderna är preliminärt beräknade till 300 000 kr. 

som behövs budgetåret 1972/73. 

18. Förråd för tändhattar vid Vaniisverken 

Nuvarande tändhattsförråd vid Vanäsvcrken har utdömts av spräng
ämnesinspektionen, varför nytt tändhattsförråd krävs för att produktio
nen skall kunna bedrivas utan störningar. Kostnaderna är beräknade till 
300 000 kr. som behövs budgetåret 1972/73. 
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19. Vatten- och avloppssystem vid Vaniisverken 

Tidigare har 500 000 kr. erhållits för anslutning till kommunalt av
loppssystem samt för rening av industriellt avlopp vid Vanäsverken. 
Efter det Vanäsverken anslutits till det kommunala reningsverket måste 
dagvattnet skiljas från spillvattnet, vilket kräver införande av ett separat 
avloppsnät för dagvattnet. Vissa ombyggnader av avloppsnätet för spill
vatten följer också härav. Kravet på rening av industriavlopp har ac

centuerats under de senaste åren och vid projekteringen av den aktuella 
anläggningen har hänsyn tagits härtill. Behovet av industrivatten har tidi
gare täckts av två separata vattentäkter inom fabriksområdet. De är 

hårt nedslitna och omoderna varför vattenförsörjningen nu blivit brist
fällig. En kompensation med vatten från kommunala nätet är inte lämp

lig bl. a. på grund av den klorering som förekommer och som inver
kar menligt på produktkvaliteten. Behovet av industrivatten är dessutom 
så stort att ett industrivattenverk är ekonomiskt motiverat. Koncentratio

nen till ett industrivattenverk kräver komplcttering av ledningsnätet men 
är ändå gynnsammast bl. a. på grund av att ledningsdragningarna för 

industrivatten och avlopp kan ske parallellt. 
Totala kostnadsramen för angivna objekt är beräknad till 2,3 milj. kr., 

varav 1,4 milj. kr. behövs budgetåret 1972/73. 

20. Garage-, olje- och brandbod, Vingåkersverken 

Hittills har oljeförrådet liksom huvudparten av brandmaterielen 
förvarats i tillfälligt disponibla lokaler. Anmärkning har riktats mot 
oljeförrådets placering. Den lokal som utnyttjats för brandmaterielen har 

nu tagits i anspråk för sitt avsedda ändamål. Garage saknas helt med de 
svårigheter detta för med sig. Fabriksverken avser därför att på lämp
ligt sätt uppföra behövliga utrymmen för garage, oljeförråd och brand
skyddsutrustning med bl. a. två motorsprutor och brandkärra. Kostna
derna är beräknade till 800 000 kr., varav 400 000 kr. behövs budget
året 1972/73. 

21. Reningsanläggning för industriellt avlopp vid torpedverkstaden 

Enligt direktiv från naturvårdsverket och länsstyrelsen i Östergötlands 

län måste reningsanläggning snarast införas för visst industriellt avlopp 
från torpedverkstaden. Kostnaden är beräknad till 400 000 kr., varav 

200 000 kr. behövs budgetåret 1972/73. 

Under rubriken Nytillverkande fabriker begärs alltså sammanlagt 

(0,8 + 1,2 + 0,3 + 0,2 + 0,4 + 0,3 + 0,3 + 0,4 ·I- 0,3 + 0,2 + 0,3 
+0,3 -1- 1,4 + 0,4 + 0,2) 7 milj. kr. 
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Underbållsverkstäder 

Den orderingång som följer av gällande ramavtal med försvarets ma

terielverk avseende underhållsverksamheten har avsevärt överstigit upp
gjorda arbetsprognoser. Även vad gäller beställningar, som inte täcks av 

ramavtalet, har underhållsvcrlcstäderna kunnat hemföra betydelsefulla 
uppdrag. Tidigare inriktning på att bedriva underhåll på enbart flyg
vapnets materiel har i viss utsträckning utvidgats till att omfatta även 
armens och marinens materiel. I anslutning till träffade underhållsavtal 
med Danmark och Finland avseende flygplan Draken har överenskom
melse träffats även om leverans av markutrustning. 

Den slutförda koncentrationen av motorunderhållet till verkstaden i 

Arboga (CVA) har nu genomförts. Beslut har fattats av Kungl. Maj:t 
som innebär att förberedelser skall vidtas så att översyner av Viggen
motorn kan utföras vid verkstaden fr. o. m. år 1977. Till Östersund har 
en specialfordonsverkstad överförts från Västerås. För att bättre utnyttja 

underhållsresurserna inom koncernen pågår en strukturrationalisering 
inom teleunderhållsområdet. Denna har hittills bl. a. medfört att vissa 

undcrhållsobjekt överförts från CV A till Telub. Utbyggnad av ytbehand
lings- och maskinverkstaden vid verkstaden i Malmslätt (CVM) har 

påbörjats. Bland större maskininvesteringar som gjorts kan nämnas 
anskaffning av ett stort antal numeriskt styrda maskiner och en vakuum
ugn för avancerad lödning. ökad skiftgång har införts speciellt inom 
områden där dyrbar utrustning är placerad, bl. a. vid CVM, där det 
finns ett större antal numeriskt styrda verktygsmaskiner. 

22. Förbättring av avloppssystemet vid ev A 

För fullföljandet av redan beslutad förbättring av avloppssystemet 
kostnadsberäknad till 1,5 milj. kr., nu indexm[issigt uppräknat till 1,6 
milj. kr., varav 400 000 kr. beviljats, behövs 600 000 kr. budgetåret 
1972/73. 

23. Utrustning för mobilt telewzderhåll, ev A 

För att slutföra den anskaffning av utrustning för mobilt teleunderhåll 
som kostnadsbcräknats till l,8 milj. kr., varav 500 000 kr. beviljats, be

hövs 800 000 kr. budgetåret 19i2/73. 

24. Verkstad i Lugnvik, Östersund 

För fullföljandet av redan be;;lutad verkstad i Östersund ursprungligen 
kostnadsberäknad till 11,5 milj. kr., nu indexmässigt uppräknad till 12 
milj. kr., varav 3,2 milj. kr. beviljats, behövs resterande 8,8 milj. kr. 

budgetåret 1972/73. 
En avskrivning på anläggningen begärs med 5 milj. kr. motsvarande 

vad ett privatägt företag skulle kunna erhålla i lokaliseringsbidrag. 
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25. Ombyggnad av ställverk vid eVM 

För fullföljandet av redan beslutad ombyggnad ursprungligen kost
nadsberäknad till 600 000 kr., nu indexmässigt uppräknad till 700 000 

kr., varav 200 000 kr. beviljats, behövs resterande 500 000 kr. budget

året 1972/73. 

26. Verkstads- och f örrådslokaler för robotunderhåll, ev A 

CV A har huvudverkstadsuppdrag att ombesörja underhåll av ett an
tal robottyper. Det finns inte några möjligheter alt inrymma verksam
heten inom nuvarande lokaler. Behövliga nybyggnader är kostnadsbe
räknade till 1,8 milj. kr., varav 1 milj. kr behövs budgetåret 197'2/.73. 

27. Tillbyggnad av kontor, evA 

Behov av kontorsutrymmen har förelegat lång tid. Provisoriska lös

ningar har måst tillgripas, bl. a. förhyrning av lokaler utom ev A. Dessa 
lokaler har nu bytt ägare och CVA har blivit uppsagd till år 1974. Detta 

framtvingar en utbyggnad av befintlig kontorsbyggnad att vara färdig 
nämnda år. Kostnaderna är beräknade till 3 milj. kr., varav l,5 milj. kr. 

behövs budgetåret 1972/73. 

28. Verkstadslokaler för speciell materiel, ev A 

ev A har huvudverkstadsuppdrag för viss speciell materiel. Arbetet 
med denna materiel kräver lokaler i bergverkstaden. Dessa kan erhållas 
genom omdisponeringar och friställning av lokaler med sådan verksam

het att den kan omplaceras till byggnad ovan jord. Detta medför dock 
ombyggnad av de friställda lokalerna i bergverkstaden samt tillbyggnad 

av driftavdelningens byggnad ovan jord. Projektet är kostnadsberäknat 
till 500 000 kr., som behövs budgetåret 1972/73. 

29. Projektering av kontorsbyggnad, CVM 

Arbetet vid underhållsverkstäderna kännetecknas delvis av en stor 
mängd kvalificerat tekniskt arbete i kontorsmiljö - underhållsrutiner, 
beskrivningar m. m. - med motsvarande stora lokalbehov. För att lösa 
lokalbehoven har genom åren en stor mängd provisorier genomförts. 
Läget är nu att vissa lokaler av olika anledningar är helt olämpliga, inte 

minst av rationaliseringsskäl. En nybyggnad som ersättning för ett antal 
provisorier bedöms därför nödvändig. För att i detalj klarlägga beho
ven och utarbeta förslag krävs medel för förundersökningar med 300 000 

kr. under budgetåret 1972/73. 

30. Andring av monteringslzall, CVM 

Befintlig monteringshall för flygplansunderhåll vid CVM måste iord
ningställas i enlighet med de fordringar som ställts. I samband härmed 
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förstärks golvet samt förbättras ventilationen m. m. Kostnaderna är 
beräknade till 800 000 kr., varav 300 000 kr. behövs budgetåret 1972173. 

31. Om- och tillbyggnad av instrumentverkstad, CVM 

Enligt avtal skall CVM svara för underhåll av bl. a. instrumentmate
riel för Viggen-systemet. Detta ställer utökade krav på verkstadsresur
serna. Nuvarande instrumentverkstad måste därför byggas ut. Kostna

derna är beräknade till 1 milj. kr., varav 600 000 kr. behövs budget
året 1972/73. 

Under rubriken Underhållsverkstäder begärs alltså sammanlagt (0,6 

+ 0,8 + 8,8 + 0,5 + 1 + 1,5 + 0,5 + 0,3 + 0,3 + 0,6) 14,9 milj. 
kr. 

32. Civila produkter 

Den för fabriksverken nödvändiga breddningen av produktunderlaget 
med koncentration på det civila produktområdet kräver för att kunna 

genomföras i konkurrens på lika villkor med andra företag, att ver
ket har snabbt tillgängliga medel. Detta är särskilt nödvändigt om ver
ket skall kunna förvärva sådant kunnande genom licenser o. d., som 
är nödvändigt för att kunna tillgodose kraven på vissa marknader som 
kan bedömas vara särskilt expansiva eller av andra skäl lönsamma. 
Inom den nu förstärkta mar:knadsorganisationen har ett utredningsar

bete påbörjats för att klarlägga vilka marknader som - mot bakgrund 
av verkets kunnande och kapacitetssituation - kan framstå som in
tressanta på sikt. Kravet på samarbete med utomstående företag inom 
och utom landet understryker behovet av obundna resurser för dylika 
insatser. Härtill kommer meddsbehov för igångkörning av nya produk
ter, marknadstester och provförsäljningar samt för att anskaffa viss pro
duktionsutrustning. Kostnadsramen för budgetåret 1972/73 beräknas 
till 5 milj. kr. 

33. Reinvesteringar i utrustningar 

Den beräknade inleveransen till fabriksverkens fond av avskrivnings

medel för utrustningar torde för de nytillverkande fabrikerna, under

hållsverkstäderna och tvätterierna tillsammans uppgå till 12,5 milj. kr. 

för budgetåret 1971/72. 

För reinvesteringar i maskiner och utrustningar för budgetåret 1972/ 

73 begärs 12,5 milj. kr. 

Oförutsedda utgifter 

Med hänvisning till vad som anförts i prop. 1971: 1 (bilaga 15 s. 
138) förutsätter fabriksverken att oförutsedda utgifter får bestridas av 

medel inom ramen för den föreskrivna uppräkningen med 10 °/o. 
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Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1972/73 

För budgetåret 1972/73 räknar fabriksverken alltså med en medels
förbrukning av 49,3 milj. kr. Sedan detta belopp på sedvanligt sätt ökats 
med 10 % för konjunkturreserv och därefter avdrag gjorts med 5,4 
milj. kr. motsvarande den vid budgetårets ingång beräknade behåll
ningen, uppgår anslagsbehovet för budgetåret 1972/73 till 48,8 milj. kr. 
Detta innebar en ökning av anslaget med 6,3 milj, kr. i förhållande till 

innevarande budgetår. 

Departementschefen 

Den externa faktureringen vid förenade fabriksverken uppgick under 
verksamhetsåret 1970/71 till 557,4 milj. kr., vilket är 102,9 milj. kr. mer 
än under föregående verksamhetsår. ökningen gäller framför allt faktu
rering på försvaret, där verkstäderna ökade med 43 milj. kr. och fabri
kerna med 13 milj. kr. På den civila sidan var fabrikernas fakturerings
ökning 12 milj. kr. och tvätteriernas 16 milj. kr. Vidare ökade över

skottsförsäljningen med 9 milj. kr. 
Det redovisade ekonomiska resultatet av fabriksverkens verksamhet 

var betydligt sämre för verksamhetsåret 1970/71 än för året dessförin
nan. Vid jämförbar beräkning av resultatet före avskrivningar samt fi
nansiella och extraordinära intäkter och kostnader hade rörelseöver
skottet minskat från 28,7 milj. kr. till 22,1 milj. kr. Det slutliga resulta
tet för verksamhetsåret 1970/71 efter avskrivningar m. m. visade ett 
nettounderskott av 23 milj. kr. Detta negativa resultat har orsakats 
främst av de kostnader som uppstått genom tillämpning av restriktivare 
värderingsprinciper för vissa tillgångar. Sålunda har varulager och ford
ringar skrivits ned med 30,9 milj. kr. och aktier med 7,8 milj. kr. Ett 

belopp motsvarande nedskrivningen av aktier har levererats in till stats
verkct. Vidare har 15,2 milj. kr. levererats in motsvarande gjorda av
skrivningar på byggnader och maskiner. Någon ränta på kapitalet i 
fabriksverkens fond har med hänsyn till rörelseresultatet inte kunnat le
vereras. Fondens kapital utgjorde den 30 juni 1971 295,9 milj. kr., vilket 
innebär en ökning med 25,6 milj. kr. under verksamhetsåret 1970/71. 

Sedan budgetåret 1966/67 har gällt att det överskott som fabriks
vcrken bör inleverera till statsverket har beräknats med en procent
sats, motsvarande normalräntan för lån från statens utlåningsfonder, på 
den vid verksamhetsårets ingång redovisade behållningen inom fabriks

verkens fond. Under vissa år då rörelseöverskottet översteg den fast
ställda förräntningen på statskapitalet fonderades de överskjutande med

len för speciella ändamål. Medlen användes i huvudsak för produktut
veckling, rationalisering och marknadsföring. Denna ordning bör nu 

upphöra. I fortsättningen bör uppkommande överskott, oavsett storleken, 
i sin helhet inlevereras. 

Orderingången ökade starkt under verksamhetsåret 1970/71. Vid verk-
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samhetsårets utgång uppgick värdet av inneliggande order till 476 milj. 
kr. vid de nytillverkande fabrikerna och till 182 milj. kr. vid underhålls
verkstäderna. För vissa av produktionsenheterna innebär detta att sys

selsättningen är tryggad för flera år framåt. 
Under verksamhetsåret 1970/71 inträffade avsevärda produktionsstör

ningar framför allt vid Zakrisdalsverken. Denna produktionsenhet sva
rade för en betydande del av fabriksverkens negativa resultat. Under in
nevarande verksamhetsår förutses vid Zakrisdalsverken en betydande 
resultatförbättring, som dock inte väntas medföra överskott. 

Även verksamheterna vid gevärsfaktoriet, Akers krutbruk, torped

verkstaden och beklädnadsverkstaden utvisade underskott under verk
samhetsåret 1970/71. För dessa enheter utom för beklädnadsverkstaden 
förutses väsentliga förbättringar av lönsamheten under innevarande verk
samhetsår. övriga produktionsenhcter utvisade ett positivt resultat. 

Antalet anställda vid fabriksverkcn, omräknat till årsanställda, upp
gick till i medeltal 7 078 undf,r verksamhetsåret 1970i71. I löner utbe
talades 197 milj. kr., vartill kom sociala kostnader med 83 milj. kr. 

Fabriksverken har för nästa budgetår framlagt ett investeringspro
gram på 49,3 milj. kr., vilket med 2,5 milj. kr. överstiger den invcste
ringsram som godkänts för innevarande budgetår. 

Av begärda investeringsmedel behövs 16,1 milj. kr. för att fullfölja 
redan fattade beslut. För att :;!utföra byggandet av det nya tvätteriet i 
Norrköping och för utbyggnaden av tvätteriet i Karlskrona behövs sam
manlagt 3,1 milj. kr. För de nytillverkande fabrikerna behövs samman
lagt 2,3 milj. kr. för att slutföra vissa mindre investeringsobjekt. I fråga 
om underhållsverkstäderna kommer byggandet av en verkstad i Öster
sund, som påbörjades i augusti 1971, alt slutföras i september 1972. 
Denna verkstad beräknas ge sysselsättning för ca 100 personer. För än
damålet behövs ytterligare 8,8 milj. kr. För underhållsverkstäderna i 
övrigt behövs 1,9 milj. kr. för att fortsätta eller avsluta pågående beslu
tade investeringar. För de nämnda följdinvesteringarna beräknar jag 
alltså 16,1 milj. kr. under nästa budgetår. 

Eftersom verkstaden i Östersund är belägen inom det i kungörelsen 
(1970: 180) om statligt regionalpolitiskt stöd angivna inre stödområdct 
har fabriksverken hemställt om nedskrivning av byggkostnaderna med 

5 milj. kr. Jag är inte beredd att ta ställning till denna fråga, förrän 

verkstaden tagits i bruk. 
Fabriksverken avser att centralisera viss militär vattentvätt till tvätte

riet i Ödeshög, som verket f. n. arrenderar av Östergötlands läns lands

ting. Fabriksverken föreslår att staten skall köpa tvätteriet. Kostnaderna 
för förvärv av tvätteriet och upprustning av detta har beräknas till 6 
milj. kr., varav 3 milj. kr. behövs nästa budgetår. Jag har ingen erinran 
mot förvärvet av tvätteriet och beräknar 3 milj. kr. för ~indamålet under 
det kommande budgetåret. 
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För komplettering av tvätteriet i Alingsås, för rationalisering av tvätt
transporter och för projektering av ett nytt tvätteri i Norrbotten har 

fabriksverken begärt sammanlagt 3,8 milj. kr. Jag har ingenting att 
erinra mot dessa investeringar och beräknar alltså nämnda belopp för 

dessa ändamål för nästa budgetår. Det nya tvätteriet i Norrland är av

sett att ersätta det nuvarande tvätteriet i Boden. Verket föreslår att även 

det nya tvätteriet förläggs till denna ort. Jag anser i likhet med verket 

samt länsstyrelsen och länsarbetsnämnden i Norrbottens län, att det 

nya tvätteriet bör förläggas till Boden. 
För ett stort antal smärre investeringar vid fabrikerna och verkstäder

na begär fabriksvcrken sammanlagt 8,9 milj. kr. För två av de däri in
gående projekten har utförandet tidigarelagts genom Kungl. Maj:ts be

slut den 24 september 1971, varvid högst 1,3 milj. kr. av konjunkturre

serven inom förevarande anslag fick tas i anspråk för ändamålet. Dessa 

båda objekt avst1gs bli delfinansierade med 600 000 kr. under nästa bud

getår, ett belopp som alltså inte längre behövs av de begärda medlen. 

För investeringarna beräknar jag 6,2 milj. kr. I detta belopp har jag 

inte räknat in kostnader för projektering av en ny fabriksbyggnad i 

Zakrisdalsverken. 
Till crsättningsinvesteringar vid tvätterier, fabriker och verkstäder be

räknar jag i enlighet med fabriksverkens förslag sammanlagt 12,S milj. 

kr., vilket bedöms motsvara fabriksverkens avskrivningar under verk

samhetsåret 1971/72. 
Sedan budgetåret 1968/69 bar fabriksverken beviljats medel för ökad 

civil produktion. För innevarande budgetår ingår för ändamålet ett 

belopp av 3 milj. kr. i förevarande anslag. För nästa budgetår har 

fabriksverken begärt 5 milj. kr. för att finansiera olika åtgärder, bl. a. 

marknadsundersökningar och marknadsföring, i syf~e att bredda det 
civila produktområdet inom verket. Jag beräknar 2 milj. kr. för civila 
produkter under nästa budgetår. Dessa medel bör i fortsättningen en
dast användas för investeringar i fysiska anläggningstillgångar. Använd
ningen av medlen bör bestämmas av Kungl. Maj:t. 

Av följande sammanställning framgår hur fabriksverkens investering
ar i stort kommer att fördela sig på olika ändamål under nästa budgetår. 
Sammanställningen visar också utfallet 1970/71 och den beräknade me

dclsförbrukningen 1971/72 (i milj. kr.). 

1970/71 1971/72 1972/73 
Utfall Bcräknal Verket Dep.-

chefen 

Tvätterierna 27,0 21,4 9,9 9,9 
Nytillverkandc fabriker 1,3 2,5 7,0 5,4 
Underhållsverkstäder 5,8 6,0 14,9 13,8 
Civila produkter 5,0 3,0 5,0 2,0 
Reinvesteringar 10.9 13,0 12,5 12,5 
Överskottsförsäljning 2,1 0,9 

52,1 46.8 49,3 43,6 

St Riksdagen 1972. 1 sam[. Nr 1. Bilaga 15 
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Anslagsbeloppet för budgetåret 1972/73 bör på sedvanligt sätt be
räknas med en marginal om 10 0;0 utöver investeringsramcn för att möj
liggöra en av konjunkturmässiga eller andra skäl påkallad ökning av 

medelsförbrukningen. Med hänsyn härtill och med avdrag av den be
räknade behållningen av 4,1 milj. kr. under anslaget vid utgången av 
innevarande budgetår förordar jag ett anslag av (43,6 + 4,4 - 4,1) 43,9 
milj. kr. 

Med hänvisning till det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t före
slår riksdagen 

att till Byggnader och utrustning för budgetåret 1972/73 anvisa 
ett investeringsanslag av 43 900 000 kr. 
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F. STATENS VATTENFALLSVERK 

Statens vattenfallsverk handhar statens kraftverksrörelse och kanal
rörelsen vid Trollhätte kanalverk samt verkar för en rationell elkraftför
sörjning inom riket. Verket utför anläggningar och byggnader som ford
ras för verksamheten. över investeringsanslaget till kraftstationer m. m. 
bestrids verkets utgifter dels genom inkomstmedel, dels genom medel 
som i övrigt ställs till verkets förfogande. 

Av balansräkningen per den 30 juni 1971 för statens vattenfallsverks 
fond framgår att verkets tillgångar uppgår till sammanlagt 9 581 milj. 
kr., varav 8 954 milj. kr. belöper på naturtillgångar och anläggningar, 194 
milj. kr. på inventarier och förråd och återstoden på poster av finansiell 
natur. Kapitaltillgången, inkl. balanserade överskottsmedel, uppgår till 

5 721 milj. kr. 
Verkets totala inkomster ökade under budgetåret 1970/71 med 113 

milj. kr. i förhållande till föregående budgetår och uppgick till sam
manlagt 1 316 milj. kr. Efter avskrivningar och skatter kvarstod ett över
skott på rörelsen om 347 milj. kr., vilket motsvarar 6,5 O/o av det i 
medeltal disponerade kapitalet. 

I. F: 1. Kraftstationer m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

749 940 676 
975 000 000 

1190 000 000 

Statens vattenfallsverk 

Kraftförsörjoiog 

Behållning 65 366 954 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1972/73 lämnar statens 
vattenfallsverk en utförlig redogörelse för kraftförsörjningen i Sverige. 
Sammanfattningsvis anför verket följande beträffande utvecklingen un
der budgetåren 1970/71. För en mera detaljerad redovisning hänvisas till 
anslagsframställningen. 

Nederbörden i hela landet var betydligt rikligare än under de två när
mast föregående budgetåren och uppgick till 106 O/o av normal neder
börd mot 88 O/o och 87 O/o resp. budgetåren 1968/69 och 1969/70. I 
början av budgetåret uppvisade landets kraftbalans brist i händelse av 
torrår. Disponibel värmekraft och importmöjligheterna utnyttjades där
för i full omfattning under månaderna juli-september. Kraftbalansen 
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förbättrades dock successivt och i slutet av oktober kunde den dyraste 
värmekraftproduktionen stoppas. Den 30 juni 1971 var regleringsmagasi

nen återfyllda till 82 O/o, vilket med 25 procentenheter översteg fyll
nadsgraden vid budgetårets början. 

Den totala krafttillgången inkl. import uppgick till 70 200 GWh1 mot 
64 800 GWh under budgetåret 1969/70. Vattenkraftproduktionen ökade 
med 9 100 GWh till 48 700 GWh, vilket beräknas motsvara något 
över 90 O/o av ett medelårs produktionsförmåga. Som följd av den 
rikligare vattentillgången kunde värmekraftproduktioncn reduceras med 
3 900 GWh till 15 800 GWh, medan kraftimporten från grannländerna 
- till stor del bestående av vattenkraft från Norge - låg kvar på 

en i stort sett oförändrad nivå. 
Landets totala elkonsumtion,. exkl. förbrukningen i clpannor, uppgick 

till 66 300 GWh, vilket innebär en ökning med 5,7 O/o i förhållande 
till budgetåret 1969/70. Kraftexporten utgjorde 3 300 GWh. 

Vattcnfallsvcrkets fasta leveranser ökade med 5,1 O/o eller med 1 500 
GWh till 30 300 GWh. ökningen är låg jämfört med de närmast före
gående budgetåren beroende på dels den milda vintern, dels den kon
junkturavmattning som inträffat. 

Centrala driftledningen (CDL) lade våren 1970 fram en prognos över 
elkonsumtionen i Sverige under 1970-talet. Elförbrukningens årliga till
växt beräknas enligt denna bli 8,1 O/o jämfört med 7,1 O/o under 1960-
talet. För industrin beräknas förbrukningen öka med 6 O/o per år och för 
samfärdseln med knappt 2 O/o. ökningstaktcn inom övriga användnings

områden såsom hushåll, jordbruk, offentlig och enskild service anges 
till drygt 12 O/o per år fram till år 1975 och därefter till 10 O/o. I progno
sen antas att nära en fjärdedel av samtliga Higenheter skall vara elek
triskt uppvärmda år 1980 och svara för 13 O/o av den totala elkonsum
tionen. 

CDL:s prognos omfattar också en effektprognos. Enligt denna be
räknas det årliga utnyttjande;; av produktionsanläggningarna sjunka, 
varför effektbehovet väntas växa snabbare är energiförbrukningen. 

Under våren 1971 har den väntade utvecklingen av vattenfa!lsverkcts 

fasta kraftavsättning under den närmaste tioårsperioden setts över. Ak
tuell information rörande abonnenternas betingelser och planer har in

hämtats. För den allmänna bedömningen har tillgängligt material röran
de den ekonomiska utvecklingen utnyttjats, främst 1970 års långtidsut
redning. Prognosen avser som vanligt kraftförsörjningen vid medelårs

förhållanden i fråga om vattentillgång och temperatur. 
Den företagna översynen har inte givit anledning till att frångå före

gående års energiprognos. Inkl. tillägg för oförutsett och förluster har 
beräkningarna således resulterat i en total belastning år 1975 om 
42 000 GWh och 64 000 GWh år 1968. Detta motsvarar en årlig ökning 

1 GWh (gigawattimme) = 1 milj. kilowattimmar 



Prop. 1972: 1 Bilaga 15 Industridepartementet 109 

av belastningen med 8,5 0;0 under perioden 1970-1975 och med 8,7 O/o 
under perioden 1975-1980. Förutsedda taxehöjningar påverkar inte 
denna bedömning. Viktiga förutsättningar för prognosen är, att indu
strins investeringar får den prioritet som långtidsutredningen räknat 
med och att bytesbalansen inte framtvingar alltför starka efterfrågc
hlimmande åtgärder. Den av långtidsutredningen skisserade målsätt
ningen beträffande industriproduktionens utveckling förutsätter vidare 
att elförsörjningen dimensioneras så att industrins utbyggnad och ratio
nalisering inte begränsas på grund av kraftbrist. 

Kraftföretagens samordnade plancringsverksamhct 

I .sin anslagsframställning informerar vattenfallsverket också om 
verksamheten inom CDL och Nordel. I syfte att uppnå en ökad sam
ordning av planeringen av kraftutbyggnaderna i landet har inom CDL 

inrättats vissa permanenta utskott. Planeringsutskottet arbetar med mål
sättningen att ge underlag och rekommendationer för den samordning 

av kraftindustrin som är motiverad för att uppnå totalekonomiskt 
lämpliga lösningar beträffande produktionsapparatens utbyggnad med 
bibehållande av önskvärd inbördes konkurrens mellan kraftföretagen. 
Lokaliseringsutskottet har till uppgift att i samråd med representanter 
för vissa samhällsorgan förse kraftindustrin med erforderligt underlag 
för att väl avvägda val av lägen för kraftstationer skall kunna träffas. 
Vidare har bildats ett miljövtlrdsutskott med uppgift att inom ramen för 
kraftindustrins målsättning främja miljövänliga lösningar för kraftut
byggnaderna. 

Inom Nordcls planeringsutskott pågår vissa utredningar i syfte att 
åstadkomma optimala produktionsresurser för nordelblocket som helhet 
och en lämplig fördelning av dessa samt att bygga stamlinjenät och 
samkörningsförbindelser efter enhetliga grunder. 

Uthyggnadsprogram 

Under budgetåret 1970/71 togs Parki kraftstation och ett tredje aggre
gat i Letsi kraftstation i drift, båda i Lilla Lule älv. 

Vattenfallsverket föreslår följande program för kraftutbyggnaden. 
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Utbyggnadsobjekt Ä.lv/förläggningsort Planerad 
idrifttagning, 
budgetår 

Tidigare beslutade 
Vietas Luleälven 1971 /72 
Boden Luleälven 1971 /72 
Gasturbiner, 2 st. Flallstavik 1971 /72 
Gasturbiner, 2 st. lahall 1971 /72 
Gasturbiner, 2 st. Norrköping 1971 /72 
Gasturbin Göteborg 1972/73 
Kraftvärme Norrköping 1972/73 
Bastusel Skellcfteälven 1972/73 
Atomkraft, aggregat I Ringhals, 1973/74 
Akkats Lilla Lule älv 1973/74 
Nämforsen, aggregat 3 Ångermanälven 1973/74 
Kraftvärme lfppsala 1973/74 
Oljekondens (ombyggnad) Marvikcn 1973/74 
Atomkraft, aggregat 2 Ringhals 1974/75 
Vittjärv Luleälven 1974/75 
Rebnis Skellefteälven 1974/75 
Porjus {ombyggnad) Luleälven 1975/76 
Oljekondens, aggregat 2 Marviken 1975/76 
Ritsem Luleälven 1976/77 
Oljekondens, aggregat 3 Marviken 1976/77 
Atomkraft, aggregat 1 Forsmark 1978/79 

Nu föreslagna och förutsedda 
Gasturbiner 2 st. Forsmark 1974/75 
Torpshammar, aggregat 2 Gimån 1975/76 
Atomkraft, aggregat 3 Ringhals 1977/78 

Programmet innebär bl. a. att Marvikens kraftstation - utöver på

gående ombyggnad - utökas med två oljebaserade kondenskraftaggre
gat om vardera 320 MW1• överenskommelse har träffats mellan vatten
fallsverket, Skellefteå Stads Kraftverk och Boliden AB om att bilda ett 
aktiebolag för gemensam utbyggnad av Rebnis - tidigare Rebnisluspens 
- kraftstation. Vattenfallsverkcts förhandlingar med Mellansvensk 
Kraftgrupp AB och Bålforsens Kraft AB har resulterat i en överenskom
melse om bildande av ett aktiebolag för gemensam utbyggnad av Fors
marks atomkraftstation. Vattt:nfallsverkets program omfattar vidare två 
gasturbinaggregat i Forsmark om tillsammans 80 MW samt utbyggnad 
av Torpshammars och Ringhals kraftstationer med ytterligare vardera 

ett aggregat om resp. 54 MW och 900 MW. 

Vattenfallsverket redovisar ·~n energibalans och en effektbalans t. o. m. 

budgetåret 1978/79. Med d~t föreslagna utbyggnadsprogrammet kan 
den förutsedda elförbrukningen inom verkets distributionsområden 
tillgodoses vid exceptionella torrårsförhållanden fr. o. m. budgetåret 
1974/75, medan effektbehovet beräknas kunna bli tillgodosett först 
fr. o. m. budgetåret 1975/76. Balansbristerna under budgetåren 1973/74 
och 1974/75 avser verket att försöka täcka i första hand genom kraft

inköp. 

1 MW (megawatt) = I 000 kilowatt. 
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Medelsförbrukning 

Den fem veckor långa konflikten på arbetsmarknaden våren 1971 
ledde enligt vattcnfallsverkct till vissa negativa konsekvenser för verkets 
verksamhet. Förutom att driften fördyrades med ett tiotal miljoner kro
nor under konflikten uppstod fördyringar och bestående förseningar på 
såväl produktions- som distributionssidan, speciellt för värmekraftan

läggningar. Vidare ledde konflikten till eftersläpningar i det långsiktiga 
planerings- och utrcdningsarbctet, vilka ännu inte kunnat hämtas in. 

Beträffande medelsförbrukningen redovisar vattenfallsverket i sam

mandrag följande. 
Den föreskrivna invcsteringsramcn för budgetåret 1970/71 uppgick 

till 750 milj. kr., sedan Kungl. Maj:t efter verkets framställning medgivit 
en höjning av ramen med 85 milj. kr. Ramhöjningen motiverades bl. a. 
av indexbundna prisökningar i leveransavtalen avseende Ringhals kraft

station. 
För budgetåret 1971/72 var investeringsramen fastställd till 960 milj. 

kr. Kungl. Maj:t har sedermera medgivit en höjning av ramen med 
117 milj. kr. till sammanlagt 1077 milj. kr. (prop. 1971: 145 bil. 10, NU 
1971: 55, rskr 1971: 358). Av ramökningen beror ca 88 milj. kr. på 

ytterligare fördyringar i Ringhals och återstoden i huvudsak på kost
nadsökningar för vattenfallsverkets övriga investeringsobjekt. Vatten
fallsverket har begärt att få ta i anspråk ytterligare 35 milj. kr. för att 
påbörja utbyggnaden av ett tredje atomkraftaggregat i Ringhals. 

För budgetåret 1972/73 har vattcnfallsvcrket beräknat ett medels
behov av 1 234,3 milj. kr. Detta innebär en ökning med 274,3 milj. 
kr. jämfört med den fastställda investeringsramen för budgetåret 
1971/72 före nämnda ramhöjning. 

Det ökade medelsbehovet är enligt vattenfallsvcrket i hög grad en 
följd av kostnadsutvccklingen. Härom anför verket följande. 

Kraftutbyggnader har drabbats av kraftigare kostnadsstegringar än 
vad som återspeglas i officiella prisindex för exempelvis stål, metaller 
och industriprodukter. Denna ogynnsamma kostnadsutveckling är sär
skild anmärkningsvärd vad gäller atomreaktorer och andra värmekraft
anläggningar. Oförutsedda tekniska komplikationer samt ökade kvali
tets- och säkerhetskrav har också medfört högre anläggningskostnader 
än vad man tidigare har haft anledning att räkna med. Följande preli
minära kostnadsbild bedöms vara representativ för värmekraftutbygg
nader i Sverige idag jämfört med prisnivån hösten 1969 enligt CDL:s 

studie Elförsörjningen under 1970-talet. 

Atomkraft 
Oljekondens 
Gasturbiner 

1969 

850 kr /kW 
550 » 
380)) 

1971 

I 100 a I 300 kr/kW 
150 a 850 » 
450 a 500 » 
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I medclsbehovet ingår även erforderliga begynnelseanslag för utbygg

nad av Ringhals kraftstation med ett tredje aggregat och av Torpsham

mars kraftstation med ett andra aggregat samt för utbyggnad av Troll

hätte kanal. Vidare ingår visst belopp avsett att delvis kompensera 

den eftersläpning som blivit följden av nedskärningarna av medelsbeho

vet för distributionsanläggningar under de senaste åren. 

Vattenfallsverkcts medclsförbrukning och medclsbehov redovisas 

i följande sammanställning (i milj. kr.) 

Verklig medels- Beräknad medelsför-
förbrukning brukning 

1970/71 1971 /721 1972/73 

Vattenkraftstationer 103,3 116,7 146,7 
Värmekraftstationer 403,3 555,0 554,9 
Regleringar 24,2 35,5 34.2 
Distributionsanläggningar 206,3 240,0 325,0 
Kanalanläggningar 5,0 .14,0 
Övriga ändamål 12,8 16,8 24,5 

749,9 969,0 1 099,3 

Urananskaffningar 160,0 135,0 

749,9 1129,0 1234,3 

1 Ny beräkning. 

För vattenkraftstationer redovisar vattenfallsverket föl-

jande investeringsprogram (i ] 000-tal kr.). 

Totalkostnad Faktisk ut- Beräknad utgift 
beräknad gift t. o. m. 
1971 30.6.1971 1971 /72 1972/73 

I. Företag påbörjade före 
1.7.1971 
Vietas kraftstation 220 000 196 600 21 700 2100 
Bodens kraftstation 90 000 63 700 20100 4000 
Akkats kraftstation 90000 24 800 17 600 27100 
Nämforsens kraftsta-

tion, aggregat 3 3H 000 7100 7 100 13 600 
Efterarbeten och ska-

deregleringar för 
idrifttagna kraftsta-
tioner 10000 2 900 

Kapitalinsatser för er-
sättningskraft m. m. 1200 1 700 

Kapitaltillskott till Bas-
tusels Kraft AB 4100 28 500 

81800 79900 
/I. Företag som påbörjas 

1971/72 
Porjus kraftstation, 

ombyggnad 107 000 14 300 24100 
Vittjärvs kraftstation 68 000 11100 24 600 
Ritsems kraftstation 115 000 9 300 14800 
Kapitaltillskott till 

Rebnis Kraft AB 200 1 500 

34900 65 000 
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[//. Företag avsedda att 
pdbörjas 1972/73 
Torpshammars kraft

station, aggregat 2 

Totalkostnad Faktisk ut-
beräknad gift t. o. m. 
l 971 30.6.1971 

17 000 

I 13 

Beräknad utgift 

l 971 /72 

116 700 

1972/73 

l 800 
1800 

146 700 

Redogörelse för Vietas kraftstation har lämnats i prop. 1965: 1 (bil. 
12 s. 189) och prop. 1967:1 (bil. 12 s. 151). Anläggningskostnaden, som 
tidigare angivits till 215 milj. kr., beräknas nu bli 220 milj. kr. Aggregat 
l togs i kommersiell drift sommaren l 971. Tilloppstunneln från Sourva
magasinet planeras bli tagen i drift i början av oktober 1971 och aggre

gat 2 i december 1971. Redogörelse för Bodens kraftsWtion har lämnats 
i prop. 1967: 1 (bil. 12 s. 152). Stationen planeras bli tagen i drift under 

senare delen av år 1971. Redogörelse för Akkats kraftstation har Jämnats 
i prop. 1969: 1 (bil. 15 s. 89). Anläggningskostnadcn, som tidigare angi
vits till 87 milj. kr., beräknas nu bli 90 milj. kr. Stationen planeras bli 
tagen i drift hösten 1973. Redogörelse för utbyggnad av Niimf orsens 

kraftstation med ett tredje aggregat har lämnats i prop. 1969: 1 (bil. 15 
s. 89). Anläggningskostnadcn, som tidigare angivits till 35 milj. kr., be
räknas nu bli 38 milj. kr. Byggnadsarbetcna påbörjades sommaren 1970. 
Det nya aggregatet planeras bli taget i drift hösten 1973. Redogörelse 
för Bastusels Kraft AB, som vattcnfallsvcrket bildat tillsammans med 

Skellefteå kommun, har lämnats i prop. 1968: 51. Bastusels kraftstation 
planeras bli tagen i drift hösten 1972. Redogörelse för ombyggnad och 
utbyggnad med ett aggregat av Porj11s kraftstatio11 har famnats i prop. 
1971: 1 (bil. 15 s. 146). Anläggningskoslnadcn, som tidigare angivits till 
115 milj. kr., ber~iknas nu bli 132 milj. kr. Byggnadsarbetena påbörjades 
sommaren 1971 och anHiggningcn planeras bli tagen i drift år 1975. 
Redogörelse för Vittjärvs kraftstation har lämnats i prop. 1971: l (bil. 
15 s. 146). Anläggningskostnaden, som tidigare angivits till 65 milj. kr., 
beräknas nu bli 68 milj. kr. Byggnadsarbetena påbörjades sommaren 
1971 och stationen planeras bli tagen i drift hösten 1974. 

Redogörelse för Ritsems kraftstation med Sitasjaure - Autajaurcs 
reglering har lämnats i prop. 1971: 1 (bil. 15 s. 147). Utförandet har nu 

modifierats, varvid rcgleringsmagasinct begränsats till att omfatta endast 
Sitasjaurc. Det nya utbyggnadsförslagct omfattar överfallsdamm vid Si

tasjaures utlopp, tilloppstunnel, kraftstation och avloppstunncl. Anlägg
ningen får fast vägförbindelse med Suorva-Vietas genom en tillfartsväg 
utefter Suorvas norra strand. Bruttofallhöjd, maximivattenföring och 
maximieffekt är oförändrade. Energiproduktionen blir nu 450 GWh/år 

5tt Riksdagen 1972. 1 saml. Nr 1. Bilaga 15 
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mot 520 GWh/år i det tidigare utbyggnadsförslaget. Genom regleringen 

av Sitasjaure mellan + 603 och + 613 erhålls en magasinsvolym av 660 
milj m:i, vilken ger en ökning av energiproduktionen 1iven i nedanförlig
gande anHiggningar med 30 G\Vh/år. Grumldammen vid Sitasjaurcs ut

lopp utgörs av en ca 150 m l:lng betongtröskel med krönhöjden + 613. 
Tilloppstunneln från Sitasjaurcs sydvästsida blir ca 16 km lång. Anlägg

ningskostnadcn för kraftstationen, som tidigare angivits till 90 milj. kr., 
beräknas nu bli 115 milj. kr, till stor del beroende på tillkomsten av 
väg. Tillfartsvägen och vissa provisorier påbörjades sommaren 1971. De 
egentliga byggnadsarbetcna kommer att sätta igång våren 1972, och sta
tionen planeras bli tagen i drift sommaren 1976. 

l prop. 1971: 145 (s. 49) har redogörelse lämnats för Rebnis Kraft AB, 

som vattcnfallsverket avser att bilda tillsammans med Skellefteå kom
mun och Boliden All för att bygga ut Rebnis - tidigare Rebnisluspcns 

- kraftstation. Stationen planeras bli tagen i drift hösten 1974. 
Torpshammars kraftstation uppfördes åren 1938-1943 med ett aggre

gat. Samtidigt gjordes omfattande förberedelser för utbyggnad med ytter
ligare ett aggregat. Stationen föreslås nu bli utbyggd med detta andra 
aggregat, varvid stationseffektcn ökar med 54 l\lW. Detta motsvarar en 
utbyggnadsvattcnföring för aggregatet av 49 m~/s. Anläggningskostnaden 
har beräknats till 17 milj. kr. Byggnadsarbctena av~;es bli påbörjade vå
ren 1973 och aggregatet planeras bli taget i drift år 1976. 

Det redovisade medels behovet för ej terarbetm och skaderegleringar 

för kraftstationer som tagits i drift avser huvudsakligen kvarvarande ska
dereglcring för Porsi, Scitevarc och Letsi. Kapitalinsatser fiir ersiittnings

kraft m. m. avser huvudsakligen lån till Bergcforsens Kraft AB och AB 
Kattstrupcforsen för fin:rnsiering av flterstående regleringskostnadcr och 
vissa kompletteringst1tglirdcr i kraftstationerna. 

För värme kraftstat i o n c r redovisar vattenfallsverket följan
de investeringsprogram (i 1 000-tal kr.). 

Totalkostnad Faktisk ut- Beräknad utgift 
beräknad gift t. o. m. 
1971 30.6.1971 1971 /72 1972/73 

I. Företag pdbörjade före 
1.7.1971 
Stenungsunds kraft-

station, aggregat 3 
och 4 260 500 256 300 4 200 

Ringhals kraftstation, 
aggregat 1 och 2 l 4-10 000 562 700 390 000 260 000 

Gasturbinanläggningar: 
Hallstavik, aggregat 

1 och 2 41 000 35 700 5 300 
Norrköping, aggregat 

I och 2 45 500 30 800 12 500 2 200 
Lahall, aggregat 

I och 2 47 500 31 500 16000 
Göteborg 25 300 13 400 8 900 3 000 
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Totalkostnad Faktisk ut- Beräknad utgift 
beriiknad gift t. o. m. 
1971 30.6.1971 1971/72 1972/73 

Marvikens kraftstation, 
ombyggnad 62 000 4600 21 000 22000 

Kapitaltillskott till: 
Bråvallakraft AB 4000 8 200 
Fyriskraft AB 

461900 295 400 

Il. Företag som påbörjas 
1971 /72 
Marvikens kraftstation, 

aggregat 2 och 3 480 000 17 000 105 000 

Kapitaltillskott till: 
Stockholmskraft AB 1 100 1 000 
Forsmarks Kraftgrupp AB 40000 18 000 

58100 124 000 

/IT. Företag avsedda att 
påbörjas 1972/73 
Forsmarks kraftstation, 

gasturbinaggregat 
1 och 2 40000 10 500 

Ringhals kraftstation, 
aggregat 3 975 000 35 000 125 000 

135 500 

555 000 554900 

Redogörelse för utbyggnad av Stenungsunds kraftstation med ett 

tredje och fjärde aggregat har lämnats i prop. 1963: 1 (bil. 8 s. 383) 

och i prop. 1966: 1 (bil. 12 s. 184). Aggregaten togs i drift resp. budget

åren 1966/67 och 1969/70. Genom maskinhaverier före fullföljd leverans 
har uthyggnaden inte kunnat avslutas, vc:rför återstående maskinlikvider 

senarelagts till budgetåret 1971/72. Redogörelse för utbyggnad av Ri11g
hals kraftstation med två aggregat har lämnats i prop. 1968: 1 (bil. 9 s. 

131), i prop. 1968: 155 (s. 26) och i prop. 1969: 1 (bil. 15 s. 91). Anlägg

ningskostnadcn, som tidigare angivits till 1 230 milj. kr., beräknas nu bli 

1 410 milj. kr. Av den totala kostnadsökningen om 180 milj. kr. hänför 

sig drygt h~ilften till ändrad pris- och löncnivå, medan återstoden orsa

kats av skärpta l<rav från säkerhetsmyndigheternas sida med retroaktiv 

verkan, sämre grundlilggningsförhållanden än förutsett, ökade byggplats

provisorier och personalanordningar m. m. På grund av förseningar av 

reaktorleveransen och byggnadsentreprenaden måste idrifltagningen 

av det första aggregatet senareläggas. Båda aggregaten planeras nu bli 

tagna i drift år 1974. Redogörelse för de sju gasturbinerna i Hallstavik, 

Norrköping, Lahall och Göteborg har Himnats i prop. 1968: l (bil. 9 

s. 131), i prop. 1970: 1 (bil. 15 s. 128) och i prop. 1970: 165 (s. 74). An

läggningskostnaden, som tidigare angivits till sammanlagt 152 milj. kr., 



Prop. 1972: 1 Bilaga 15 Industridepartementet 116 

beräknas nu bli 159,3 milj. kr. Av den totala kostnadsökningen om 7,3 
milj. kr. hänför sig hälften till ändrad pris- och Jöncnivå och återstoden 

till markköp och byggnadsåtgärder. Gasturbinerna i Hallstavik, Norrkö

ping och Lahall planeras bli tagna i drift budgetåret 1971/72, medan 
idrifttagningen av gasturbinen i Göteborg blivit senarelagd till år 1973 på 
grund av fördröjda tillstånd. Redogörelse för ombyggnad av Marvikens 

atomkraftstation till en oljeeldad kondcnskraftstation har Jämnats i prop. 
1971: 1 (bil. 15 s. 150). Anläggningskostnaden, som tidigare angivits till 
49 milj. kr., beräknas nu bli 62 milj. kr. Av den totala kostnadsökningen 
om 13 milj. kr. utgör 5 milj. kr. tillkommande kostnad för tidigare inte 
medräknad mellanlagring av olja. Återstoden hänför sig till ändrad pris

och lönenivå. Stationen planeras bli tagen i drift år 1973. Redogörelse 
för Bråvallakraf t AB, som vattcnfallsverkct bildat tillsammans med 

Norrköpings komun, har lämnats i prop. 1968: 1 (bil. 9 s. 131). Kraftvär
meaggregatet planeras bli taget i drift hösten 1972. Redogörelse för Fy

riskraft AB, som vattenfallsverkct bildat tillsammans med Uppsala kom
mun, har lämnats i prop. 1970: 105 (s. 35). Medelsbehovct för budget

åren 1971/72 och 1972/73 förutsätts bli täckt genom upplåning på den 
allmänna kapitalmarknaden. Kraftvärmeaggrcgatct planeras bli taget i 
drift budgetåret 1973/74. 

I prop. 1971: 1 (bil. 15 s. 159) förordades utbyggnad av ytterligare 

500 MW oljeeldad kondenskraft till budgetåret 1975/76. Den geografis
ka placeringen var då inte slutgiltigt fastställd. Utbyggnaden avses nu bli 

genomförd med två aggregat om vardera 320 MW med placering i 
Marviken. Anläggningskostnaden, som tidigare angivits till 280 milj. kr. 
för utbyggn~den av 500 MW, beräknas för de båda aggregaten tillsam
mans bli 480 milj. kr. Av den totala kostnadsökningen om 200 milj. kr. 
hänför sig ca 80 milj. kr. till effektökningen om 140 MW och återstoden 
till ändrad pris- och lönenivå. Aggregaten planeras bli tagna i drift resp. 
budgetåren 1975/76 och 1976/77. 

Redogörelse för Stockholmskraft AB, som vattenfallsvcrket bildat till
sammans med Stockholms kommun, har lämnats i prop. 1971: 101. 
Medclsbehovet avser kapitaltillskott för projekteringsarbete för energi
anläggningar i Storstockholm. 

I prop. 1971: 145 (s. 51) har redogörelse lämnats för Forsmarks 

Kraftgrupp AB, som vattcnfallsverket avser att bilda tillsammans med 

Mellansvensk Kraftgrupp AB och Bålforsens Kraft AB för att bygga ut 
Forsmarks atomkraftstation med till en början två aggregat om vardera 

900 MW. Det första aggregatet planeras bli taget i drift budgetåret 
1978/79. 

Den svaga effektbalansen budgetåret 1974/75 kräver enligt vattenfalls
verket förstärkning med två gasturbinaggregat om vardera 40 MW. Gas

turbinerna bör placeras i Forsmark för att tillgodose bl. a. behovet av 
startkraft vid provdrift av stationens atomkraftaggregat. Anläggnings-
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kostnaden har beräknats till 40 milj. kr. Gasturbinerna planeras bli tag
na i drift hösten 1974. Förhandlingar pågår med intressenterna i det pla
nerade Forsmarksbolaget om att bolaget skall äga även gasturbinerna. 

För att tillgodose den väntade belastningen på längre sikt erfordras 
ett betydande krafttillskott till budgetåret 1978/79. Den optimala avväg

ningen mellan kraftslagen visar att atomkraft bör komma ifråga. I sin 
anslagsframställning föreslår vattenfallsverket, att ett tredje atomkraft
aggregat om 900 MW byggs ut i Ringhals till nämnda budgetår. An
läggningskostnaden beräknas till 975 milj. kr. Verket har senare under 

hösten 1971 beslutat upphandla detta aggregat samtidigt med beställ
ningen av det första atomkraftaggregatet i Forsmark. I samband härmed 

har tidsplanerna för de båda aggregaten ändrats. Den redan påbörjade 
utbyggnaden i Forsmark bör således enligt vattenfallsverket bedrivas så, 
att aggregatet kan tas i drift budgetåret 1978/79, d. v. s. ett år senare än 
tidigare planerats, medan Ringhalsaggregatet avses bli utbyggt med sikte 

på idrifttagning budgetåret 1977 /78. Med hänvisning härtill har verket 
i skrivelse den 16 november 1971 hemställt att Kungl. Maj :t inhämtar 
riksdagens bemyndigande att medge verket att redan under budgetåret 
1971/72 ta medel i anspråk för att påbörja utbyggnaden av det tredje 

aggregatet i Ringhals. 
För regleringsföretag redovisar vattenfallsverket följande 

kostnader (i 1 000-tal kr.) 

Totalkostnad Faktisk ut- Beräknad utgift 
beräknad gift t. o. m. 
1971 30.6.1971 1971/72 1972/73 

Dalälvens flodområde 5 300 5 100 100 100 
Gimåns flodområde 11 700 11 300 400 
Jndalsälvens flodområde 76 200 70000 1 900 1 700 
Ångermanälvens flodom-

råde 170 900 150 800 2 800 3 100 
Umeälvens flodområde 129 000 118100 3 400 900 
Skellefteäl vens flodområde 23 400 20 800 2100 -2200 

Luleälvens flodområde: 
Suorvas fjärde reglering 110000 85000 13 500 4200 
Lulejaures utökade reg-

lering 25 000 4100 6 300 
Sitasjaures reglering 60000 500 13 000 
Övrigt 6 700 7 100 

35500 34200 

Inom Dalälvens, Gimåns, Indalsälvens, Ängermanälvens och Umeäl

vens flodområden erfordras medel, huvudsakligen avseende skadeersätt
ningar, för anläggningar som tagits i bruk. Inom Skellef teälvens flod

område erfordras medel för Rebnisjaures reglering och skadeersätt
ningar för idrifttagna anläggningar. När Bastusels kraftstation tas i drift 

budgetåret 1972/73 sker en omfördelning av tidigare nedlagt kapital, 
vilket medför att medelsbehovet för regleringsföretag minskar detta bud-
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gctår. Redogörelse för Suorvas f jiirde reg/erinr: har lämnats i prop. 
1965: 1 (bil. 12 s. 193). Den utökade regleringen togs partiellt i drift 
sommaren 1971. Redogörelse för Lulejaures utökade reglering har fam
nats i prop. 1971: 1, (bil. 15 s. 146) i samband med Porjus kraftstation. 
Redogörelse för Sitasja11res reglering har lämnats tidigare (s. 113) i sam
band med Ritscms kraftstation. Aniäggningskostnaden, som tidigare an
givits till 50 milj. kr. inkl. Autajaurcs reglering, beräknas nu genom det 

ändrade utförandet bli 60 milj. kr. I medelsbehovct för regleringsföretag 
i Luleälven ingår också ersättning för redan idrifttagna regleringar samt 
kostnader för sänkt sommarvattenföring. 

För d i s t r i b u t i o n s a n 1 ä g g ni n g ar och därmed samman

hängande arbeten har vattenfallsverket beräknat mcdelsbehovct till sam
manlagt 325 milj. kr., varav 175 milj. kr. för investeringar i stamlinjean
läggningar och 150 milj. kr. för investeringar i regionala och lokala nät. 
Det väsentligt ökade medelsbchovet jämfört med innevarande budgetår 
beror på dels fördyringar till följd av den högre pris- och löncnivån och 
ändringar i den tekniska utformningen av anläggningarna, dels planerade 
utbyggnader på grund av förväntad belastningsökning. Verket har Uim
nat en särskild redogörelse för ifrågavarande investeringar. 

Följande distributionsanlägg.ningar m. m. avser verket att påbörja 
nästa budgetår (i 1 000-tal kr.). 

Totalkostnad Beräknad ut-
beräknad 1971 gift 1972/73 

Anslutning av kraftstation samt 400/ 130 kV 
transforrr.ering i Porjus 

130/40 kV transformatorstation i Arjeplog 
400 kV ledningar i Ångermanälvsområdet 
Seriekondensatorstation på linjen Vargfors-

Hjälta-Gävle 
400 kV transformatorstation i Bergslagen 
220/70 kV transformator i östra Uppland 
70 kV ledning Vigelsjö-Länna-Klcrncntsboda 

samt transformatorstation i Klementsboda 
220/70 kV transformator i Nacka 
70/20 kV transformatorstation på Ekerö 
130/40 kV transformatorstation i Naum 
400/ 130 kV transformatorstation i Västergötland 
400/ I 30 kV transformator i Ringhals 
400kV ställverk och ledning för anslutning av 

transformator i Nybroområdet 
Vissa anskaffningar för försvarsbcredskap 
Diverse utvidgningar av stamlinje- och primär

systemen 
Bygde- och ortsanläggningar 
Diverse distributionsanläggningar 

7 900 
2 700 

17 600 

9 900 
22 200 

3 500 

4400 
3 500 
2 500 
2 900 

20 300 
7 300 

6100 
2 500 

111 800 
18 700 

300 

244100 

1 200 
300 
300 

1 500 
500 
800 

400 
700 
100 
500 
100 

1 600 

100 
1 200 

19400 
11 800 

300 

40 800 

Vattenfallsverket hemställer om medgivande att omedelbart avskriva 
1,2 milj. kr. för nyssnämnda amkaffningar för försvarsberedskap. 

Medelsförbrukningen för kana Ian 1 ägg ni n g ar avser fördjup-
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ning av Trol!hätte kanal. Redogörelse härför har lämnats i prop. 1971: 
126. Kanalen avses bli utbyggd för att möjliggöra trafik med 5,3 m 
djupgåend..-: fartyg mot f. n. 4,6 m. Kostnaderna för utbyggnaden - inkl. 
fördjupningsåtgärder i Göteborgs hamn och i Vänern - har beräknats 
till 45 milj. kr. Arbetena planeras bli slutförda till senhösten 1974. 

Av den beräknade medelsförbrukningen för övriga ända må I 

- 24,5 milj. kr. - avser 10,0 milj. kr. diversi.: kompletteringar av pro
duktionsanläggningar, 4,5 milj. kr. inköp av vat!enfall och fastigheter 
samt 10 milj. kr. förvärv och finansiering av företag för elektrisk distri
butionsverksamhet. Vattenfallsverket har lämnat redogörelse för använd
ningen under budgetåret 1970/71 av anslagsmedel för här avsedda 
ändamål. 

Medelsförbrukningen för u r a n an s k a f f n in g ar avser fortsatta 
inköp av uranbränsle till första och andra atomkraftaggregatet i Ring
hals. 

Vattenfallsverket föreslår att Kungl. Maj:t inhämtar riksdagens be
myndigande att vid behov besluta om utökning av verkets investerings
program med iansprilktagande av den ans!agsreserv som enligt praxis 

ställs till Kungl. Maj :ts förfogande under investeringsanslaget för att ut
nyttjas vid lindrat konjunkturläge m. m. Enligt verkets nuvarande be
dömning skulle en från kraftförsörjningssynpunkt lämplig projektreserv 
utgöras av två gasturbinaggregat om tillsammans ca 150 MW med en 
berliknad kostnad av 70 milj. kr. 

Nuvarande regler för borgcnstcckning är enligt vattenfallsverkct från 
flera synpunkter mindre Iiimpliga vad gäller såväl Kungl. Maj:ts som 
verkets befogenheter och ger inte heller önskvärd överblick över verkets 

behov av borgcnscngagcmang på sikt. Verket föreslår därför, att nuva
rande budgctsårsramar för borgcnsteckning crs1itts med en totalram och 
att Kungl. Maj:t ges befogenhet att medge verket att inom denna ram 
teckna borgen intill f. n. sammanlagt 280 milj. kr., varav 60 milj. kr. 
skulle avse ram för borgen för lån till distrihutionsbolag. ökning av 
totalramen förutsätts kunna ske successivt i samcand med att riksdagen 
tar stlillning till nya hohtgsbildningar som kräver större borgensengage
m~u1g. Vidare hemställer valtenfallsverket om tindring av nuvarnnde be
gränsningar ifråga om verkets riitt att sFilvt besluta om delägarlån och 
borgensteckning för lån till distributionsbolag samt förvärv av aktier och 

andelar i sådana bolag. Verket föreslår också att dess rörliga kredit höjs 
från 170 milj. kr. till 200 milj. kr. på grund av ökad kapitalbildning i 

fordringar. förråd. maskiner och inventarier. 

Vattenfallsverket anm1iler slutligen att verket har för avsikt att enga
gera sig i frågor rörande naturgas- och uran försörjning. Naturgasen 
har, framhåller verket, egenskaper som s1irskilt från miljövårdssynpunkt 
gör den attraktiv som bränsle och kan komma att bli ett värdefullt 
komplement till oljan. Användningen av naturgas för elproduktion kan 
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också vara ett lämpligt sätt att införa betydande mängder naturgas 
på den svenska marknaden och därigenom redan i inlcdningsskedct möj
liggöra förräntning av de inve~;tcringar som erfordras för transportan

l~iggningarna. Vattenfallsverkct finner det således angeläget och riktigt 
att verket ges tillfälle att engagera sig i frågor om inköp, transport, 
konsumtion och försäljning av naturgas. Med hfö1syn till den betydelse 
uranförsörjningcn har för den framtida elförsörjningen och ekonomin 

anser vattcnfallsverket det också motiverat - om Kungl. Maj:t inte 
uttalar erinran häremot - med insatser från verkets sida för prospek
tering efter uran. 

I skrivelse den 23 november 1971 har vattenfalisverket föreslagit att 

en tjänst som överingenjör i Ce 1 inrättas vid verket med anledning av 
en organisationsförändring inom huvudavdelningen Byggnadsteknik. 

R enzissyttranden 

Beträffande vattenfallsvcrkets förslag om bemyndigande för Kungl. 
Maj:t att med utnyttjande av den anslagsreserv som ställs till förfo
gande under förevarande investcringsanslag besluta om utökning av ver
kets invcsteringsprogram framhålier arbetsmarknadsstyrelsen betydel
sen av att vattcnfallsvcrket planerar en projektreserv, som snabbt kan 
anpassas med hänsyn till förändringar i konjunktur- och arbetsmark

nadsläget. Det är enligt styrelsen viktigt att en projekterings- och an
slagsreserv med nämnda syften upprätthålls, även om förändringar i 

investeringsinriktningen kan påkallas av andra skäl. 
Riksrevisio11sverket tillstyrker vattenfallsvcrkets förslag om ändring 

av den principiella utformning~n av Kungl. Maj:ts befogenheter att 
medge verket att teckna borgen och av vattenfallsverkets egna befogen
heter att besluta om borgenstcckning, långivning och aktieförvärv. 
Riksrcvisionsverket ser heller iPget skäl att motsätta sig den föreslag
na höjningen av beloppsgränscrna för vattenfallsverkets befogenheter. 
Riksrevisionsverkct förutsätter därvid, att vattenfallsvcrket liksom nu 
årligen i sin anslagsframställning lämnar redogörelse för dotterbola
gens finansieringsstruktur. Riksrevisionsverkct tillstyrker också den av 

vattcnfallsverket begärda ökningen av dess rörliga kredit från 170 milj. 

kr. till 200 milj. kr. 
Fullmäktige i riksgäldskontoret har inte något att erinra mot vatten

fallsverkets hemställan om ökning av den rörliga krediten. 

Departementschefen 

Förbrukningen av elektrisk kraft i hela landet uppgick under bud

getåret 1970/71 till ca 66 300 GWh. ökningen i förhållande till före
gående budgetår utgjorde 5,7 Oft,. 

Vattenfallsverket, som svarade för 44,3 O/o av elleveranserna under 
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budgetåret 1970/71, har sett över förra årets prognos för utvecklingen 
av verkets fasta kraftförsäljning t. o. m. år 1980. översynen har lett 

till bedömningen att den tidigare prognosen alltjämt kan läggas till 

grund för planeringen. Väntade taxchöjningar påverkar inte denna be
dömning. Kraftbehovet inom vattenfallsverkets distributionsområden be

räknas således år 1975 uppgå till 42 200 GWh och år 1980 till 64 000 
GWh. Detta motsvarar en årlig belastningsökning med i genomsnitt 

8,5 O/o under perioden 1970-1975 och med 8,7 °/o under perioden 1975 
-1980. Prognosen avser som vanligt kraftförsäljningen vid mcdelårs

förhållanden i fråga om vattentillgång och temperatur och utgår från 

att vattcnfallsvcrket liksom under tidigare år kommer att svara för ca 

45 O/o av landets elproduktion. 

Från vattenfallsverkct har jag inhämtat uppgifter om hur landets 

kraftförsörjning - med beaktande av kravet på leveranssäkerhct -

väntas gestalta sig budgetåren 1973/74-1978/79 med hänsyn till den 

belastningsutveckling som förutses och de utbyggnader som verket, 

kommuner och enskilda planerar att genomföra under perioden. 

Uppgifterna, som sålunda avser total produktion, installerad maskin

cffekt och belastning i landet, redovisas i följande sammanställningar. 

Eftersom utbyggnadstakten kan påverkas såväl av företagens egna åt

gärder som av yttre omständigheter, är det emellertid inte helt säkert 

att produktions- och effekttillskotten kommer vid här förutsatta tid

punkter. 

Torrårsbalans för hela landet budgetåren 1973/74-1978/79 (i 1 000 GWh) 

1973/74 1974/75 1975/76 1976}77 1977/78 1978/79 

Prima belastning 88,6 96,1 103,9 111,9 120,5 129,6 
Fast export 2,0 1,6 2,5 1,4 1,5 1,5 

Total belastning 90,6 97,7 106,4 113,3 122,0 131,1 

Torrårsproduktion: 
Vattenkraft 44,7 45,7 46,2 46,8 47,4 47,8 
Värmekraft, inkl. 

import 44,4 52,0 60,2 66,5 74,6 83,3 

Total produktion 89,1 97,7 106,4 113,3 122,0 131,1 

Brist 1,5 

Effektbalans för hela landet budgetåren 1973/74-1978/79 (i MW) 

1973/74 1974/75 1975}76 1976/77 1977}78 1978/79 

Prima belastningens 
maximala timelfekt 16 000 17 400 18 900 20 400 22 l 00 

Fast export 350 400 500 250 250 

Total belastning 16 350 17 800 19 400 20 650 22 350 

24000 
250 

24250 
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1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 

lnstallerad efkkt: 
Vattenkraft 12 160 12 430 12 740 13 100 13 230 13 430 
Värmckraft, inkl. 

import 7 010 9 560 10 790 11 800 14 200 16 680 

Total maskineffekt 19170 21990 23 530 24900 27 430 30 110 

.Reserv 2 820 4190 4130 4 250 5 080 5 860 
D:o i % av prima 

belastning 17,2 23,5 21,3 20,6 22,7 24,2 

Med det av vattenfallsverket föreslagna utbyggnadsprogrammet kan 

för verkets del den viintadc efterfrågan på elkraft fr. o. m. budgetåret 

1974/75 täckas under excepti.onella torrårsförhållanden. Effektbeho

vet beräknas bli tillgodosett först fr. o. m. budgetåret 1975/76. Brister

na i kraftbalanserna under budgetåren 1973/74 och 1974/75 avser ver

ket att försöka täcka genom kraftinköp och andra åtgärder. 
Utöver tidigare beslutade produktionsanläggningar omfattar vatten

fallsverkets utbyggnadsprogram ytterligare ett aggregat i vardera Torps

hammars vattenkraftstation i Gimån och Ringhals atomkraftstation 

samt två gasturbinaggregat i Forsmark. Utbyggnaden av 500 MW 

oljeeldad kondenskraft till budgetåret 1975/76, som 1971 års riksdag 

tagit stiillning till, föreslår verket bli utförd i Marviken med två aggre

gat om tillsammans 640 MW. Effektökningen om 140 MW gör det 

möjligt att senarelägga det ena aggregatet ett år. 

överenskommelser har num·~ra träffats (prop. 1971: 145 s. 49-53, 
NU 1971: 55, rskr 1971: 358) dels mellan vattenfallsverket, Skellefteå 
Stads Kraftverk och Boliden AB om bildande av ett aktiebolag för 
utbyggnad och drift av Rebni~; kraftstation i Skellefteälven, dels mel
lan vattenfallsverket, Mellansvensk Kraftgrupp AB och Bålforsens 
Kraft AB om bildande av ett aktiebolag för utbyggnad och drift av 
Forsmarks atomkraftstation. 

Vidare har verket bildat ett aktiebolag tillsammans med Stockholms 
kommun för utbyggnad, förvärv och drift av energianläggningar i 

Storstockholmsområdet (prop. 1971: 101, NU 1971: 16, rskr 1971: 

139). llolaget bedriver tills vidare endast projekteringsarbete. 

Jag har inte något att erinra mot vattenfallsverkets bedömning av 

belastningsutvecklingen och förordar att prognosen läggs till grund 

för bedömningen av verkets produktionsresurser. 

För budgetåret 1971/72 är vattenfallsverkets investeringsram l 077 

milj. kr., sedan verket under hösten 1971 medgivits ramhöjning med 
117 milj. kr. huvudsakligen beroende på kostnadsökningar lprop. 1971: 

145, NU 55, rskr 358). Av skäl som jag skall redovisa i det följande 

bör ramen räknas upp med ytterligare 35 milj. kr. till sammanlagt 

1112 milj. kr. Vidare har Kungl. Maj:t för att på kort sikt öka syssel-
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sättningen beslutat (jfr prop. 1971: 140 s. 59) att tidigareUigga vissa 

byggnads- och anläggningsarbeten bl. a. inom vattenfallsverkets verk

samhetsområde avseende i första hand distributionsanläggningar. Er

forderliga medel - ca 37 milj. kr. - har ställts till verkets förfogan

de genom ianspråktagande av den anslagsreserv som beräknats under 

investeringsanslaget till kraftstationer m. m. Verkets totala mcdels

förbrukning under innevarande budgetår skulle således komma att 

uppgå till 1149 milj. kr. 

För nästa budgetår förordar jag en investcringsram av 1 146 milj. 

kr. Av följande sammanställning framg[ir hur vattenfallsvcrkets me

dclsförbrukning ungefärligt torde komma att fördela sig på olika 

objcktsgrupper under budgetåren 1971/72 och 1972/73 (i milj. kr.). 

1970/71 1971/72 1972/73 
Faktisk Beräknad Verket Dep.chefen 
medelsför-
brukning 

Vattenkraftstationer 103,3 116,7 146,7 146,7 
Regleringar 24,2 35,5 34,2 34,2 
Värmekraftstationer 403,3 538,0 554,9 489,9 
Urananskaffningar 160,0 135,0 135,0 
Distributionsanläggningar 206_3 274,3 325,0 304,8 
Övriga ändamål 12,8 19,5 24,5 21,4 

749,9 1144,0 1220,3 1132,0 

Kanalanläggningar 5,0 14,0 14,0 

749,9 1149,0 1234,3 1146,0 

Ett bifall till mitt förslag skulle betyda att verket under nästa bud

getår kan bl. a. färdigställa vattenkraftstationerna Vietas och Boden 

och fortsätta pågående arbeten vid kraftstationerna Bastuscl, Akkats, 

Nämforscn, Vittjärv, Rebnis, Porjus och Ritsem. Vidare bör verket 

få bemyndigande att påbörja utbyggnad av Torpshammars kraftstation 

med ett andra aggregat. 

Av beloppet för regleringsföretag avser större delen - 30,6 milj. 
kr. - Luleälvens flodområde, i huvudsak Suorvas fjärde reglering, 

Luiejaures utökade reglering och Sitasjaures reglering. 

Medelsförbrukningcn för värmekraftstationcr (cxkl. urananskaff

ningar) beräknar jag till 489,9 milj. kr. Den största delen av beloppet, 

260 milj. kr., avser pågående arbeten med de två första atomkraft

aggregaten i Ringhals. Vidare ingår 27,2 milj. kr. för kapitaltillskott 

till Bråvallakraft AB, Stockholmskraft AB och Forsmarks Kraftgrupp 

AB, 22 milj. kr. för ombyggnad av Marvikens atomkraftstation till 

oljeeldat kondenskraftverk och 5,2 milj. kr. för gasturbinerna i Hallsta

vik och Norrköping. Vattenfallsverket bör också få bemyndigande att 

uppföra två gasturbinaggregat i anslutning till atomkraftstationen i 
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Forsmark. Mcdclsförbrukningen härför beräknar jag till 10,5 milj. kr. 
under budgetåret 1972/73. 

Som jag tidigare nämnt beslöt. 1971 års riksdag i enlighet med Kungl. 

Maj:ts förslag att anvisa medel för ytterligare utbyggnad av oljeeldad 
kondcnskraft (prop. 1971: 1 bil. 15 s. 159, NU 1971: 26, rskr 1971: 226). 
Det skulle ankomma på Kungl. Maj :t att ta ställning till förläggningen 
härav. Enligt vattenfallsverket bör denna utbyggnad genomföras i an
slutning till pågående ombyggnad i Marviken. Medelsförbrukningen har 
vattenfallsverket beräknat till 17 milj. kr. för budgetåret 1971/72 och 
105 milj. kr. för budgetåret 1972/73. 

Jag är inte beredd att nu ta ställning till huruvida den aktuella ut
byggnaden av oljeeldad kondcnskraft bör ske i Marviken. Bl. a. bör 
avvaktas remissbehandlingen av den nyligen offentliggjorda rapporten 

(SOU 1971: 75) angående fysisk riksplanering. Med hänsyn härtill anser 
jag mig tills vidare inte kunna förorda, att vattenfallsverket får ta medel 
i anspråk för utbyggnad av ytterligare två aggregat i Marviken. Jag 
finner det emellertid angeläget att utbyggnaden av den här berörda 
kondenskraften kan ske, så snart underlag föreligger för ett ställnings
tagande beträffande förläggning:;platsen. Eftersom Kungl. Maj:ts beslut 
i denna fråga kan bli aktuellt redan under budgetåret 1972/73, bör 
erforderliga medel stå till förfogande. Medelsbehovet beräknar jag till 

40 milj. kr. 
Jag tillstyrker vattenfallsvcrhts förslag om utbyggnad av ett tredje 

atomkraftaggregat i Ringhals med början redan under budgetåret 
1971/72. Detta skulle ge en jämnare sysselsättning i Ringhals under 
de närmaste åren. Jag kommer sålunda senare denna dag att förorda 
att verkets utbyggnadsprogram utökas med ett tredje aggregat i Ring
hals och att verket får ta i am:pråk medel - ca 35 milj. kr. - för 
ändamålet under innevarande budgetår. De medel för utbyggnad av 
ytterligare oljeeldad kondenskraft som enligt vad jag tidigare anfört 
beräknats under förevarande anslag för budgetåret 1971/72 bör i 
stället användas för utbyggnaden av det nya atomkraftaggrcgatet. Här
utöver krävs ytterligare 18 milj. kr., vilka bör ställas till vattenfalls

vcrkets förfogande genom ökning av investeringsanslaget. Medelsför
brukningcn under budgetåret 1972/73 för det nya aggregatet i Ringhals 

beräknar jag till 125 milj. kr. 
Mot bakgrund av vad jag nyss anfört kommer den redan beslutade 

oljekraftutbyggnaden inte att kunna färdigställas vid den tidpunkt som 
planerats. För att i tid kunna ersätta förutsedda krafttillskott, som 
faller bort genom förseningar av detta slag, eller om det i övrigt framstår 
som motiverat från kraftförsörjningssynpunkt eller också av konjunktur
mässiga skäl, bör Kungl. Maj:t för framtiden beredas möjlighet att i 
viss utsträckning komplettera vattenfallsvcrkets utbyggnadsprogram. 
Detta förutsätter att verket i sin planering lägger in en projektreserv, 
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som i förekommande fall snabbt kan tas i anspråk. Erforderliga medel 
kan ställas till verkets förfogande genom utnyttjande av den anslags

reserv som beräknas under investeringsanslaget till kraftstationer m. m. 
Redogörelse för projektreserven och utnyttjandet av denna bör lämnas 
årligen i samband med anmälan av förevarande anslag i statsverkspro

positionen. 
Kungl. Maj:t bör således inhämta riksdagens bemyndigande att i 

enlighet med vad jag just har anfört utöka vattenfallsverkets utbygg
nadsprogram under löpande budgetår. Jag kommer senare denna dag att 
i anslutning till fråga som rör anslag på tilläggsstat Il för innevarande 

budgetår förorda, att bemyndigandet får gälla redan under innevaran
de budgetår. Enligt vattenfallsverket skulle en lämplig projektreserv f. n. 
utgöras av två gasturbinaggregat om tillsammans ca 150 MW till en be

räknad kostnad av 70 milj. kr. Befintlig gasturbinstation i Hallstavik 
är förberedd för ytterligare två aggregat, men annan förHiggnings
plats kan också komma ifråga. 

Medclsförbrukningen för urananskaffningar avser fortsatta bränsle
inköp till de två atomkraftaggregat som f. n. är under utbyggnad i 

Ringhals. 
Invcsteringsprogrammet för distributionsanläggningar omfattar för

stärkningar och utvidgningar av stamlinjc- och primiirsystemen samt av 
bygde- och ortsanläggningar. Medelsförbrukningen avser bl. a. utbygg
nad av 400 kV ledningar Gävle-Hjälta, Gävle-Täby, Ringhals
Jönköping och Ringhals-Göteborg. Vid beräkningen av medelsbehovet 

har jag tagit hänsyn till att vissa här berörda arbeten, som verket av
sett att utföra under budgetåret 1972(73, av sysselsättningsskäl tidigare
lagt till 1971/72. Vattenfallsverkcts begäran om medel från avskriv

ningsanslag för vissa anskaffningar för försvarsberedskap är jag inte 
beredd att ansluta mig till. 

För övriga ändamål, dvs. inköp av strömfall och fastigheter, för
v~irv och finansiering av eldistributionsföretag samt diverse anskaffning
ar och arbeten, beräknar jag 21,4 milj. kr. 

Mcdelsförbrukningen för kanalanläggningar avser utbyggnad av 
Trollhätte kanal för trafik med fartyg med 5,3 m djupgående mot f. n. 
4,6 m (prop. 1971: 126, TU 1971: 23, rskr 1971: 251). 

Jnvesteringsanslaget till kraftstationer m. m. bö.r tas upp med 1190 

milj. kr. Beloppet har' beräknats med beaktande av att en marginal 
utöver investeringsramen bör finnas för att möjliggöra en sådan ökning 
av vattenfallsverkets investeringar under löpande budgetår som kan på
kallas av konjunkturmässiga skäl eller annars från kraftförsörjningssyn
punkt. 

Enligt vattcnfallsverket kommer kapital att bindas i kundfordringar, 

förråd, maskiner och inventarier i ökad omfattning under de närmaste 
åren på grund av den högre investeringsvolymen och en väntad ökning 
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av omsättningen. Med h~insyn h;irti!l förordar jag att verket fr. o. m. 

nästa budgetår får disponera en rörlig kredit i riksgiildskontoret av 

200 milj. kr. mot f. n. 170 milj. kr. 

I likhet med vattcnfalisverkct har jag funnit nuvarande uppläggning 

av verkets borgensärendcn mindre ändamålsenlig. Verkets skyldigheter 

att t..:ckna borgen för Em som de under verkets förvaltning stående bo

lagen tar upp på den allm~inna kapitalmarknaden regleras i konsortial

avtal som riksdagen bemyndigat Kungl. Maj:t att godkänna. Nu g~illan

de ordning med budgetårsvis fastställda borgensramar ger emellertid 

inte önskvärd överblick över det totala borgens<:ngagemang som följer 

av verkets fitagandcn i konsonialavtalcn och begriin~;ar bolagens möjlig

heter att anpassa sin upplrrning efter aktuella förhf!llanden på kapital

marknaden. Dessa nackdelar skulle försvinna om nuvarande budgetårs

ramar ersätts med en för vattcnfailsverkcts totala borgcnsengagemang 

fastställd ram. En sådan totnlram bör bestämmas med utgångspunkt 

från bolagens upplåningsbehcv på längre sikt och verkets borgcnsut

fästdscr i avtalen. 

De borgensbelopp som succi~ssivt frigörs genom amorteringar bör inte 

få utnyttjas för nya borgens111aganden. Gjorda borgensåtaganden bör 

dock i sin helhet kvarstå inom ramen tiil dess resp. lån slutamorterats, 

varefter ramen minskas med motsvarande belopp. Som en följd härav 

torde ramen inom överskådlig tid behöva utökas så snart ett nytt kon

sortialavtul med borgcnsklausul aktualiseras. 

Med stöd av riksdagens bemyndigade har Kungl. Maj :t fram till den 

30 november 1971 medgett v:1ttenfallsvcrkct att teckna borgen för lån 

om ca 200 milj. kr. Större delen av beloppet, ca I 65 milj. kr., avser 

borgcnsåtagandcn för lån till produktionsbolag med nya kraftverk under 

uppförande. För dessa bolag kan det långsiktiga upplåningsbehovet fast

ställas med relativt stor noggrannhet, eftersom detta grundar sig på 

kostnadskalkylcr för stora och avgränsade projekt och kalkylerna in

kluderar marginaler för oförutsedda kostnader. Ramen för vattenfalls

vcrkets borgcnsengagemang för produktionsbolagens upplåning be

räknar jag till 520 milj. kr. inkl. tidigare medgivna åtaganden. Vid 

beräkningen av beloppet har jag också tagit hänsyn till det framtida 

upplåningsbchovet för de nya bolagen (jfr s. 114 och 116) Rebnis Kraft 

AB och Forsmarks Kraftgrupp AB. Vattenfallsvcrkets borgenscngage

mang för det sistniimnda bolagets uppErning har jag tills vidare beräknat 

till 200 milj. kr. 

Vad g~illcr distributionsbolagen Ur förutsiittningarna något annor

lunda. Dessa bolag kan i betydande utsträckning finansiera sina löpan

de investeringar i nätutbyggnader m. m. med egna medel. Behov av 

lån uppkommer mera oregelbundet, är svårare att förutse och omfattar i 
allmänhet betydligt lägre belopp fo för produktionsbolag. Erforderliga 

borgenscngagcmang bör i dessa fall räknas av mot en för vatten-
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fallsverkets samtliga distributionsbolag gemensam borgensram. En 

sådan ram bör fastshillas med viss marginal för framtida borgensbe

hov. I enlighet med verkets förslag förordar jag tills vidare en ram 

om 60 milj. kr. 
Kungl. Maj:t bör således inhämta riksdagens bemyndigande att medge 

vattenfallsverket att teckna borgen för lån intill sammanlagt StW milj. 

kr., varav högst 60 milj. kr. för lån till distributionsbolag. 

Såvitt avser borgen för produktionsbolagens upplåning ankommer det 

på vatlenfallsverkct a.tt i enlighet med nu g~illande besfämmclscr inge 

särskild framställning htirom, vartill verket bör foga aktuella finansi

eringsplaner för de berörda bolagens verksamhet. 

Vad vidare gäller vattenfalls\'erkets förslag om vi~;sa ändrin~ar av 

nuvarande begriinsningar i fråga om verkets egna befog~nheter att 

inom föreskrivna ramar besluta om defägarlån och borgensteckning för 

Jfrn till distributionsbolag samt förv1irv av aktier och andelar i företag 

för elektrisk distributionsverksamhet vill jag erinra om att det enligt gäl

lande ordning tiilkommer Kungl. Maj :t att besluta i GJmnda frågor rö

rande verkets clrnr10miska befogenheter. 

Vattenfallsverket har under hösten ] 971 vidtagit viss omorganisation 

inom huvudavdelningen Byggnadsteknik. Med hiinsyn härtill bör tvt1 

nya tjiinster som överingenjör i Ce 1 inriittas vid verket. En tji\nst 

som överingenjör i Cp 2 bör samtidigt dras in. 

Frågan om vattenfa!lsvcrkets engagemang i prospektering efter uran 

inom eller utom landets griinser torde få prövas i samband med andra 

frågor rörande Sveriges kärnbränsleförsörjning. Underlag för en sådan 

prövning har tagits fram inom industridepartementet och nyligen redo

visats i pmmemori::n (Ds I 1971: 4) Sveriges försörjning med kiirnbr:ins

le. Som jag tidigare nlimnt, är avsikten att en särskild proposition rö
randt! bl. a. denna fråga skall föreläggas riksdagen senare i vttr. 

Jag hemsrnllcr, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen alt 

1) bemyndiga fullmäktig~ i riksgmJskontoret att fr. o. m. budget

året 1972/7 3 tillhandahålla statens vattenfallsverk en till 

200 000 000 kr. utökad rörlig kredit, 

2) bemyndiga Kungl. Ivfaj:t att medge statens v~ttenfallsverk att 

teckrnt borgen för lån intill sammanlagt 580 000 000 kr., varav 

högst 60 000 000 kr. för ];'In till distributionsbolag, 

3) bemyndiga Kungl. :1\faj :t att vid statens vattenfallsverk inriitta 

två tjänster för överingenjör i Ce 1, 

4) till Kraftstationer m. 111. för budgetåret 1972173 anvisa ett in

vesteringsanslag av 1190 000 000 kr. 
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Il Statens allmänna fastighetsfond 

Il: 20 Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/72 Förslag 

819 833 
4 000 
1000 

Behållning1 

128 

3 230 855 

1 Invcstcringsanslagen Byggnadsarbcten för teknisk utveckling m. m. och Bygg
nadsarbeten vid statens provningsanstalt. 

Från förevarande. anslag bestrids kostnader för byggnadsarbeten vid 
vissa myndigheter inom industridepartementets verksamhetsområde. 

Bygg11ads.1·tyre!se11 

Byggnadsstyrclsen räknar med en medelsförbrukning av 1140 000 kr. 
under budgetåret 1972/73 för de i investeringsplanen uppförda objekten. 

Byggnadsstyrelsen tar vidare för nästa budgetår upp 2 milj. kr. för 
o m- o c h t i 11 b y g g n ad a v S ve n s k a in st i tu te t f ö r 
konserverings forskning i Göteborg. Kungl. Maj:t uppdrog 

den 19 februari 1971 åt byggnadsstyrelsen att - på grundval av ett av 
styrelsen den 3 mars 1969 redovisat byggnadsprogram - projektera det

ta byggnadsobjekt inkl. inredning fram till upprättande av huvudhand
lingar. Styrelsen räknar med att lämna förnyad redovisning till Kungl. 

Maj:t under första kvartalet av år 1972 och att bygghandlingar skall fö
religga, så att byggnadsarbetena kan sättas igång under hösten 1972. 

Redogörelse för n y b y g g n a d f ö r b r a n d l a b o r a t o r i u m 
v i d s t a t e n s p r o v n in g s a n s t a l t har Jämnats senast i prop. 
1971: 1 (bil. 15 s. l 62). I enlighet med Kungl. Maj:ts uppdrag den 29 
juni 1970 föreligger f. n. i princip färdiga bygghandlingar för laborato
riet, som ursprungligen avsågs bli förlagt till Studsvik. Med hänsyn till 
statsmakternas beslut om att provningsanstalten skall omlokaliseras till 
Borås (prop. 1971: 29, InU 1971: 15, rskr 1971: 196) och i avvaktan på 
att förslag föreläggs riksdagen om bl. a. provningsanstaltens framtida 

organisation har styrelsen avbrutit handläggningen av objektet. Kost
nadsramen har därför bibehållits oförändrad och någon medelsförbruk
ning har inte beräknats för nästa budgetår. 

Byggnadsstyrclsen beräknar anslagsbehovet inkl. även nyssnämnda 

byggnadsobjekt till totalt 2 050 000 kr. för budgetåret 1972/73. 

Departemen tschef en 

Jag har intet att erinra mot de av byggnadsstyrelsen föreslagna änd
ringarna av kostnadsramarna för pågående byggnadsobjekt. 

Till frågan om medel för om- och tillbyggnad av Svenska institutet för 

konservcringsforskning får jag återkomma senare, när byggnadsstyrelsen 
fämnat begärd förnyad redovisning för objektet. 
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Frågan om förläggning av brandlaboratoriet vid statens provningsan

stalt avser jag att ta upp i den proposition som jag tidigare förutskickat 

rörande bl. a. organisationen av den officiella provningsverksamheten i 

landet. 

Jag räknar därför nu med att medelsbehovet under förevarande an

slag för budgetåret 1972/73 skall rymmas inom ramen för redan anvisa

de medel och förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följan-

de investeringsplan och anslagsberäkning. 

Invcsteringsplan (1 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

1.4.70 1.4. 71 Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 
1970/71 1971/72 1972/73 

Byggnadsarbeten i Malåträsk 
för Sveriges geologiska 
undersökning 
Nybyggnad av kärnarkiv, etapp IJ 300 320 152 125 40 

Statens skcppsprovningsanstalt 
Nybyggnad för kavitationslabora-

torium 2 535 2 535 2 534 I 
Tillbyggnader 3 555 3 840 586 1 900 l 100 

Statens provningsanstalt 
Nybyggnad för brandlaboratorium 810 810 78 70 

7 200 7505 3350 2096 1140 

Anslagsbcr'.ikning (1 000-tal kr.) 

Medelstillgång Beräknad medelsförbrukning 

Behållning 1.7.71 
Anslag för l 971 /72 
Anslag för 1972/73 (förslag) 

3 231 
4 
l 

3 236 

1971/72 
1972/73 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

2096 
l 140 

3 236 

att till Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. m. för budget

året 1972/73 anvisa ett investeringsanslag av 1 000 kr. 

Bygg- Färdig-
start ställande 
mån/år mån/år 

12.70 6.71 

9.66 9.67 
9.71 3.73 



Prop. 1972: 1 Bilaga 15 Industridepartementet 130 

I V. Statens utlåningsfonder 

IV. C. Kronotorparnas invenlarielåncfond 

I samband med upplåtelse av kronotorp kan lån beviljas för anskaff
ning av jordbruksinventarier, utsäde m. m. Bestämmelser härom finns 
i kungörelsen (1943: 532) om upplåtelse av kronotorp. 

Domiin verket 

Fondens outnyttjade behållning utgjorde den 30 juni 1971 442 509 
kr., vilket innebär en ökning jämfört med föregående budgetår med 
11 54 7 kr. Domänverket föreslår att anslag inte uppförs för budgetåret 
1972/73, men önskar i likhet med tidigare år disponera fondmedlen för 
det med anslaget avsedda ändamålet. 

Departementschefen 

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen 

att medge, att det för budgetåret 1962/63 anvisade investerings
anslaget till Kronotorparnas inventarielånef ond under budget

året 1972/73 får användas för det med anslaget avsedda än
damålet. 

V. Fonden för låneunderstöd 

V: 11. Lån till Norrbottens jä.rnverk AB 

För att finansiera pågående investeringar vid Norrbottens järnverk 
AB behöver bolaget i enlighet med sin finansieringsplan statligt lån med 
68 milj. kr. för budgetåret 1972/73. 

Departementschefen 

Investeringarna vid Norrbottens järnverk AB under åren 1971-1973 
har beräknats uppgå till 555 milj. kr. i anläggningar och omsättnings
tillgångar. Enligt finansiering:;planen har 260 milj. kr. avsetts bli finan

sierade med statliga lån och bidrag. Av sistnämnda belopp har 1971 
års riksdag (prop. 1971: 64, NU 1971: 22, rskr 1971: 193 och prop. 
1971: 139, NU 1971: 45, rskr 1971: 326) beviljat bolaget 22 milj. kr. 

i bidrag och 170 milj. kr. i Hm på de villkor som i allmänhet tillämpas 
för statligt lokaliseringsstöd. Atcrstående 68 milj. kr. behövs under bud-
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getåret 1972/73 och bör lämnas som lån på samma villkor som de tidi

gare lämnade lånen. 
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Lån till Norrbottens järnverk AB för budgetåret 1972/73 
anvisa ett investeringsanslag av 68 000 000 kr. 
Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets 
övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen. 

Ur protokollet: 

Britta Gyllensten 
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Register 

Sid. 

Översikt 

DRIFTBUDGETEN 

A. Industridepartementet m. m. 

12 Industridepartementet 
13 Tekniska attachecr m. m. 
14 Kommitteer m. m. 
14 Extra utgifter 

B. Industri m. m. 

16 Statens institut för företagsutveckling 
20 Uppdragsverksamhet 
26 Främjande av företagsutveckling 
27 Utrustning 
28 Främjande av hemslöjden 
29 Medelstillskolt till Norrlandsfonden 
30 Utbildningsatgärder för textil- och konfektionsindustrierna 

samt den manuellt arbetande glasindustrin 
32 Omställningsfrämjande åtgärder för textil- och konfektions

industrierna 
33 Statliga kreditgarantier till varvsindustrin 

C. Bergsbruk 

Sveriges geologiska undcn.ökning 
34 Förvaltningskostnader 
36 Kartarbeten m. m. 
37 Utrustning 
37 Prospektering 
41 Uppdragsverksamhet 
42 Bergsstaten 
44 Statens gruvegendom 

D. Energiförsörjning 

46 Statens elektriska inspekti1)n 
4 7 Kostnader för vissa nämnder 
48 Främjande av landsbygdens elektrifiering 
50 Delegationen för atomenergifrågor 

E. Teknisk utveckling m. m. 

Styrelsen för teknisk utvec:kling 
53 Teknisk forskning och utveckling 
61 Drift av forskningsstationer 
62 Skeppsteknisk forskning och utveckling 
64 Utrustning 
65 Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet 
65 Bidrag till statens provningsanstalt 

* Beräknat belopp 

132 

7 817 000 
197 000 

4 350 000 
200 000 

12 564 000 

I 000 
8 450 000 

715 000 
960 000 

5 000 000 

3 500 000 

*2 500 000 

21126 000 

9 375 000 
3 720 000 

730 000 
21000000 

600 000 
1279000 

21825000 

58 529 000 

2 883 000 
43 000 

3 500 000 
2 091 000 

8 517 000 

133 800 000 
I 000 

12 000 000 
3 500 000 

*1 000 
*4 900 000 
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Sid. 
65 Statens provningsanstalt: Utrustning 
66 Statens skeppsprovningsanstalt: Uppdragsverksamhet 
69 Bidrag till statens skeppsprovningsanstalt 
69 Statens skeppsprovningsanstalt: Utrustning 
70 Bidrag till lngenjörsvetenskapsakademien 
70 Bidrag till Sveriges standardiseringskommission 
71 Atomenergiverksamhet inom Aktiebolaget Atomenergi 
80 Internationellt atomenergisamarbetc 
81 Utvecklingsarbete rörande utvinning av uran 

83 F. Domänverket 

86 Ersättning till domänverkets fond för utgifter för övertalig 

133 

*I 100 000 
I 000 

2 000 000 
500 000 
620 000 

2 560 000 
50 800 000 
4 240 000 

*8 100 000 

224123 000 

personal 134 000 

Summa för driftbudgeten 324 993 000 

KAPIT ALBUDGETEN 

I. Statens affärsverksfondcr 

E. Förenade fabriksvcrken 

88 Byggnader och utrustning 

F. Statens vattenfallsvcrk 

l 07 Kraftstationer m. m. 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 

128 Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. m. 

IV. Statens utlåningsfonder 

130 Kronotorparnas inventarielånefond 

V. Fonden för låneunderstöd 

43 900 000 

1190 000 000 

1000 

130 Lån till Norrbottens järnverk AB 68 000 000 

* Beräknat belopp 

Summa för kapitalbudgeten 1 301 901 000 

Totalt för industridepartementet 1626894 000 

MAP.CUS BOKTR. STHLM 1972 710515 









Bilaga 16 till statsverkspropositionen 1972 

Oförutsedda utgifter 

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t 
Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972. 

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena 
WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, 
HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODH
NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LöFBERG, LIDBOM, 
CARLSSON, FELDT. 

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler fråga om 
anslag för budgetåret 1972/73 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 
komplement till de beredskapsstater för särskilda ändamål som årligen 
antas av riksdagen under vissa betingelser står till Kungl. Maj:ts för
fogande. 

Jag får först ge en redovisning för de utgifter som under år 1971 har 
bestritts från detta anslag efter Kungl. Maj:ts beslut i varje särskilt fall. 
På u t r i k e s d e p art e m e n te t s föredragning: 
Till ersättning för skadegörelse på vissa byggnader (30/6) 62 892: 40 
På j o r d b r u k s d e p art e ment e t s föredragning: 
Till ersättning för kostnader till följd av oljeskador på 

fiskeredskap (5/11) ........................... . 900:-
På c i v i 1 d e p a r t e m e n t e t s föredragning: 
Till ersättning för vissa kostnader i samband med sane-

ring av oljeskador (14/1, 26/2, 2/10) . . . . . . . . . . . . . . 1 209 322: 73 

1 Riksdagen 1972. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 16 

Prop.1972:1 
Bilaga 16 
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På industride part e m f: n te t s föredragning: 
Till Sveriges geologiska undersökning för bl. a. förlust av 

husvagn och borrmaskin m. m .. (18/6) . . . . . . . . . . . . 70 000: -

Summa kr. 1343 115: 13 

Kungl. Maj:t bör även i fortsättningen kunna disponera över medel 
till täckande av utgiftsbehov som vid riksstatens fastställande inte kan 
överblickas. Jag förordar sålunda att för nästa budgetår förs upp ett an
slag för ändamålet. Beloppet bör tas upp med oförändrat 1 milj. kr. 
Anslaget bör i princip få disponeras endast för 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 utgifter inte får till
godose ändamål för vilket ansl.ag har förts upp på någon av de bered~ 
skapsstater som omtalas i 63 § regeringsformen. 

Beträffande gränsdragningen, mellan utnyttjandet av detta anslag och 
de under de olika departementshuvudtitlarna uppförda reservationsan
slagen till extra utgifter torde böra gälla att anslaget till oförutsedda ut
gifter huvudsakligen skall användas för större sådana. Denna gräns
dragning bör emellertid inte tolkas alltför snävt, utan Kungl. Maj:t bör 
härvidlag ges den handlingsfrihet som efter omständigheterna anses på
kallad. 

Det bör slutligen ankomma på Kungl. Maj:t att vid nästa riksdags 
början göra anmälan till riksda:gen om de utgifter som under det senas
te året anvisats utgå av anslaget till oförutsedda utgifter. 

Härutöver bör följande spedella ändamål få tillgodoses av anslaget 
till oförutsedda utgifter. 

Under en följd av år har riksdagen bemyndigat Kungl. Maj:t att, un
der 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 med verkan fr. o. m. 
budgetåret 1961/62 utvidgats till att omfatta också belopp som staten 
till följd av skada i samband med statlig verksamhet efter uppgörelse 
har åtagit sig att ge ut som ernättning. Motsvarande bemyndigande bör 
inhämtas för nästa budgetår. 

Med anledning av prop. 194-8: 282 medgav riksdagen (SU 1948: 207, 
rskr 1948: 406) att från anslaget till oförutsedda utgifter skulle tills vida
re under budgetåret 1948/49 få utgå ersättning för förlust av eller skada 
på egendom utom riket till personer, som uppehöll sig utomlands och 
som var i rikets tjänst, liksom till deras familjemedlemmar .och personli
ga tjänare. Ersättning skulle u~gå efter samma grunder som under bud
getåren 1943/44-1946/47 hade tillämpats i fråga om motsvarande er
sättningar för förluster som hade uppkommit på grund av krigsförhållan-
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dena (prop. 1944: 183, SU 1944: 147, rskr 1944: 329). För budgetåren 
1949/50-1971/72 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 1951: 42, rskr 
1951: 63), att från anslaget till oförutsedda utgifter skulle tills vidare un
der budgetåren 1950/51 och 1951/52 utgå ersättning för skador på egen
dom inom landet, vilka hade uppkommit genom de tidigare krigsförhål
landena. För budgetåren 1952/53-1971/72 har riksdagen lämnat mot
svarande bemyndiganden. Med hänsyn till att krigsskador, exempelvis ge
nom minsprängning, fortfarande om än i mindre omfattning kan före
komma, bör riksdagens bemyndigande inhämtas till att även under nästa 
budgetår på oförändrade villkor betala ut krigsskadeersättningar. 

Jag får i detta sammanhang erinra om att senast i prop. 1971: 145 
har föreslagits, att de behov av medel utöver anvisade anslag som even
tuellt kan uppkomma för organiserandet av svenska FN-styrkor m. m. 
och det svenska deltagandet i stilleståndsövervakningen i Korea skall 
få tillgodoses genom att anslaget till oförutsedda utgifter anlitas. Frågan 
om täckning av sålunda bestridda kostnader skulle anmälas senare. Mot 
detta har riksdagen inte gjort någon erinran (FöU 1971: 23, rskr 1971: 
345). 

Under åberopande av vad jag sålunda har anfört hemställer jag att 
Kungl. Maj:t föreslår riksdagen 

att till Oförutsedda utgifter för budgetåret 1972/73 anvisa ett för
slagsanslag av 1000000 kr. att stå till Kungl. Maj:ts förfogan
de för de ändamål och på de villkor jag har förordat i det före
gående. 

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets 
övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen. 

Ur protokollet: 

Britta Gyllensten 

MARCUS BOKTR. STHLM 1972 710516 
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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 1972. 

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena 
WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, 
HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODH
NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LöFBERG, LIDBOM, 

CARLSSON, FELDT. 

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler fråga om 
anslag för budgetåret 1972/73 till riksdagen och dess verk m. m. och an

för. 

DRIFTBUDGETEN 

Femtonde huvudtiteln 

Fullmäktige i riksgäldskontoret och riksdagens förvaltningsstyrelse 
har den 25 november resp. den 21 december .1971 överlämnat förslag 
till de anslag m. m. som bör redovisas under huvudtiteln Riksdagen och 
dess verk m. m. för budgetåret 1972/73. 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 fullmäktige 
i riksgäldskontoret och riksdagens förvaltningsstyrelse. 

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets 

övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen. 

Ur protokollet: 

Britta Gyllensten 

1 Riksdagen 1972. 1 saml. Nr I. Bil. 17 
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Bilaga 17.1 

RIKSDAGEN OCH DESS VERK M. M. 

SAMMANSTÄLLNING 

AV 

FÖRSLAG TILL MEDELSANVISNING M. M. 

DRIFTBUDGETEN 

Femtonde huvudtiteln 

Förslagen från fullmäktige i riksgäldskontoret och riksdagens förvalt
ningsstyrelse angående regleringen för budgetåret 1972/73 av utgifterna 
för riksdagen och dess verk rn. m. har liksom föregående år av prak
tiska skäl sammanförts. 

Resultatet av första steget av den allmänna nordiska arkitekttävlingen 
om riksdagshus i Stockholm offentliggjordes 9.12.1971. Till ett andra 
steg har uttagits åtta förslag. Det slutliga resultatet av tävlingen väntas 
föreligga under hösten 1972. 

Riksdagen har under det gångna året verkat i de nya lokalerna vid 
Sergels torg. Vissa ytterligare utrymmen har iordningställts i hotellbygg
naden. Kompletteringar av inn!dning och utrustning har skett enligt vad 
som förutskickats. Erfarenheterna av det gångna årets verksamhet pekar 
på att ytterligare anpassning till verksamhetens krav av främst den tele
tekniska utrustningen torde bli nödvändig. 

Sammanställning 

Förändringarna inom riksdagens och dess verks område i förhållande 
till riksstaten för budgetåret 1971/72 framgår av följande sammanställ

ning. Beloppen anges i 1 000-tal kr. 

Anvisat Förslag Ökning 
1971/72 1972/73 Minskning 

A. Riksdagen 34292 35 874 + 1 582 
B. Den inre riksdagsförvaltningen 32494 36 339 + 3 845 
C. Allmänt kyrkomöte 1 1 
D. Riksdagens verk 18 153 20 763 + 2 610 
E. Diverse 2436 1 936 - 500 

87 376 94913 + 7537 



Prop. 1972: 1 Bilaga 17 Riksdagen och dess verk m. m. 3 

ANSLAGEN 

A. RIKSDAG EN 

A 1. Riksdagen: Arvoden m. m. till riksdagens ledamöter 

1970/71 Utgift! 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

20 737 200 

20 117 000 

21328000 

1 Inklusive kostnadsersättningar och arbetsgivaravgifter m. m. men exklusive 
traktamenten, som fr. o. m. budgetåret 1969/70 redovisas under A 2. 

1971/72 

Arvoden till riksdagens ledamöter 17 754 000 
Kostnadsersättningar 1 260 000 
Arbetsgivaravgifter m. m. 
a) arbetsgivaravgift till den allmänna sjukförsäkringen 246 000 
b) arbetsgivaravgift till den allmänna tilläggs-

pensioneringen 757 000 
c) avgift till grupplivförsäkring 100 000 

20117000 

Beräknad 
ändring 
1972/73 

+ 1176 000 
3 000 

+ 22000 

+ 41 000 
25 000 

+ 1211000 

Från anslaget bestrids kostnader för arvoden och kostnadsersättning

ar till riksdagens ledamöter. 

Beträffande pensions- och socialförsäkringskostnader för riksdagens 

ledamöter upptas de faktiska utgifterna, beräknade på nu kända för

hållanden (BaU 1969: 28, s. 3). 
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Arvoden m. m. till riksdagens ledamöter för 
budgetåret 1972/73 anvisas ett förslagsanslag av 21 328 000 kr. 

A 2. Riksdagen: Reseersättningar m. m. till riksdagens ledamöter 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

4 907 492 

5 495 000 

5 620 000 

Från anslaget bestrids dels kostnaderna för riksdagsledamöternas års

kort för järnvägsresor samt, såvitt gäller andra färdmedel, resor mellan 

riksdagsorten och hemorten under riksdagssession eller för samman

träde med utrikesnämnden, riksdagsutskott, riksdagens lönedelegation 

eller riksdagens besvärsnämnd, dels fr. o. m. budgetåret 1969/70 trakta

menten till riksdagsledamöter under sessionstid. 
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Med statens järnvägar träffades överenskommelse om ändrade nor
mer för beräkning av kostnaden för riksdagsledamöternas årskort 
fr. o. m. 1.1.1970. Från nämnda tidpunkt omfattar årskortet inte resor 
på AB Storstockholms lokaltrafik och Trafik AB Saltsjöfarts linjenät. 
De ledamöter som regelbundet utnyttjar nämnda bolags järnvägslinjer 
har fått sina kostnader för månadskort ersatta. 

En fortsatt ökning av andra resor än järnvägsresor liksom vissa kost
nadsökningar är att förvänta. Med hänsyn till att mcdelsbehovet i fråga 
om resekostnader för budgetåret 1970/71 understigit det beräknade med 
ca 440 000 kr. har emellertid på grundval av nu kända förhållanden 
denna del av anslaget beräknats till oförändrat belopp, dvs. 3 200 000 
kr. 

Traktamentskostnaderna beräknas uppgå till 2 420 000 kr. enligt nu 
gällande kostnadsnivå. I förhållande till innevarande budgetår innebär 
detta en ökning med 125 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrdse föreslår 
att till Riksdagen: Reseersättningar m. m. till riksdagens ledamö

ter för budgetåret 1972/73 anvisas ett förslagsanslag av 
5 620 000 kr. 

A 3. Riksdagen: Riksdagsledamöters deltagande Europarådets verk
samhet 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

198 508 
250 000 
250 000 

Från anslaget bestrids kostnader som sammanhänger med riksdags
ledamöters deltagande i Europarådets verksamhet. Styrelsen för riks
dagens förvaltningskontor har 5.6.1967 fastställt bestämmelser om er
sättning till riksdagsledamot vid deltagande i Europarådets verksamhet 
(RFS 1967: 15). 

Europarådets rådgivande församling sammanträder tre gånger årli
gen i Strasbourg. Antalet svcnsh ombud är sex, vartill kommer sex 
suppleanter. 

Utskottsmöten förekommer på skilda platser i Europa. F. n. finns 14 
utskott med svenska ledamöter. Dessa sammanträder i varierande om
fattning. I medeltal torde totalt hållas ca 40 sammanträden som inte 
förläggs i anslutning till församlingsmöten i Strasbourg. Detta innebär 
med nuvarande svenska representation ungefär 60 utskottsresor per år. 

Därtill kommer ett mindre antal sammanträden helt eller delvis ar
rangerade av Europarådet i samarbete med andra internationella organ. 

Anslaget torde för budgetåret 1972/73 kunna uppföras med oföränd
rat belopp om 250 000 kr. 
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Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 
att till Riksdagen: Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets 

verksamhet för budgetåret 1972/73 anvisas ett förslagsanslag 
av 250 000 kr. 

A 4. Riksdagen: Riksdagsutskottens studieresor 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

481 616 

650 000 
855 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för utskottens studieresor inom 
och utom Sverige. Utskott skall samråda med talmanskonferensen innan 
det fattar beslut om utrikes studieresa. Talmanskonferensen äger med

dela närmare bestämmelser om utskottens studieresor. 
Anslagsberäkningen har grundats på av utskotten lämnade uppgifter 

rörande planerade resor. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 
att till Riksdagen: Riksdagsutskottens studieresor för budgetåret 

1972/73 anvisas ett förslagsanslag av 855 000 kr. 

A 5. Riksdagen: Parlamentariska delegationer 

1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

275 000 
300 000 

Under förevarande anslag, som tillkommit fr. o. m. budgetåret 1971/ 
72, har medel beräknats för kostnader för parlamentariska delegationer 
enligt följande. 

1. Utländska delegationsbesök i Sverige 
2. Delegationsbesök i utlandet 

1. Utländska delegationsbesök i Sverige 

1971/72 

150 000 
125 000 

275 000 

Beräknad 
ändring 
1972/73 

+ 25 000 

+ 25000 

Under anslaget har för innevarande budgetår medel beräknats för ett 

besök av en delegation från det kanadensiska parlamentet. Detta torde 

äga rum under andra halvåret 1972. Angivna kalenderår emotses 
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även besök av bl. a. en sovjetisk och en norsk parlamentarikerdelega
tion. Ytterligare besök kan givetvis tillkomma under första halvåret 

1973. Med hänsyn till ovissheten om ~åväl antalet delcgationsbesök som 
besökens omfattning föreslås att för budgetåret 1972/73 samma belopp 

som för innevarande budgetår, dvs. 150 000 kr., beräknas för utländska 
delegationsbesök som kommer till stånd på grund av inbjudan från 
riksdagen. 

2. Delegationsbcsök i utlandet 

För innevarande budgetår har anslagsposten uppförts med 125 000 kr. 
Under budgetåret har hittills gjorts dels ett besök i Indien, dels ett i 
Sovjetunionen. Ytterligare delegationsbesök i utlandet kommer sanno
likt att företas under budgetån::t. 

För budgetåret 1972/73 har ännu ej planerats någon dclegationsresa. 

Samma belopp som för innevarande budgetår, 125 000 kr., bör dock 
beräknas för ändamålet. 

För svenskt parlamentariskt deltagande i internationella kongresser 
och konferenser torde erfordras ett belopp av ca 25 000 kr. 

Det sammanlagda medelsbchovet för delegationsbesök i utlandet un

der nästa budgetår bör sålunda beräknas till 150 000 kr. Det förutsätts 
att denna anslagspost får tas i anspråk även för de smärre kostnader 
som kan bli förenade med eve:ntuclla resor inom Sverige av riksdagsde
legationer enligt talmanskonferensens beslut. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 
att till Riksdagen: Parlamelltariska delegationer för budgetåret 

l 972/73 anvisas ett förslagsanslag av 300 000 kr. 

A 6. Riksdagen: Bidrag till studieresor 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

87 650 
100 000 
120 000 

Reservation 40 507 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för bidrag till riksdagsleda

möters studieresor. Bidragen beviljas av talmanskonferenscn. 
För stipendier till ledamöters studieresor har för vart och ett av de 

sex senaste budgetåren anslagits ett belopp om 100 000 kr. Med en 

reservation av 28 157 kr. från budgetåret 1969/70 disponerades under 

föregående budgetår 128 157 kr. 
Under budgetåret 1970/71 fördelades bidrag om sammanlagt 96 150 

kr., vilket - sedan till anslaget återförts ett smärre outnyttjat belopp 
- medförde en reservation till innevarande budgetår av 40 507 kr. 
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Av talmanskonferensen under vårsessionen 1971 beslutade ändringar 
i reglerna för bidragsgivningen torde medföra något ökade medclsbehov 
under anslaget. Under innevarande budgetår torde sålunda samman

lagt ca 130 000 kr. komma att fördelas. Till anslaget kommer sannolikt 
ett belopp av uppskattningsvis 8 000 kr. att återbetalas. En reservation 
av knappt 20 000 kr. torde därför komma att kvarstå vid budgetårets 
slut. Då viss ytterligare ökning av resefrekvensen kan förutses synes 

anslaget för budgetåret 1972/73 böra uppföras med 120 000 kr. 
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Bidrag till studiere.rnr för budgetåret 1972/73 
anvisas ett rescrvationsanslag av 120 000 kr. 

A 7. Riksdagen: Representation m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

218 386 

115 000 
125 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för representation, som talmän
nen liksom även andra riksdagens organ utövar på riksdagens vägnar 
(KU 1959: 18. s. 9). 

För budgetåret 1971/72 är anslaget 115 QOO kr. Som tidigare skett 
torde anslaget komma att tas i anspråk för bl. a. en middag för ut
ländska diplomater och företrädare för näringsliv m. m. samt för en 

inbjudan till journalister från landsortspressen att under en vecka stu
dera riksdagsarbctct. Från anslaget bestrids även kostnaderna för mid
dagar och/eller luncher för ett stort antal parlamentarikcrgrupper, vil
kas besök i övrigt handhas och bekostas av utrikesdepartementet, var
till kommer reprcsentationskostnader i andra sammanhang. 

Intresset för den svenska riksdagen har ökat starkt i och med författ
ningsrcformen och överflyttningen till det nya riksdagshuset. Denna 
tendens bedöms bli bestående under de närmaste åren. Med hänsyn 
h~irtill och till inträdda kostnadsstegringar bör anslaget för budgetåret 
197'2/73 uppföras med ett till 125 000 kr. förhöjt belopp. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Representation m. 111. för budgetåret 1972/73 

anvisas ett förslagsanslag av 125 000 kr. 

A 8. Riksdagen: Kostnader för riksdagens interparlamentariska grupp 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1()0 000 

98 000 
127 000 
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Styrelsen för riksdagens interparlamentariska grupp 

För bidrag till Interparlam~ntariska unionen och dess dokumenta
tionscentrum upptar styrelsen 31 000 kr. Denna höjning motiveras av 
att unionen beslutat om generell höjning av medlcmsgruppernas bidrag. 
I samband härmed har den svenska gruppens bidrag fastställts till mot

värdet av ca 31 000 kr. 
För utrikes möten upptar styrelsen 80 000 kr. Konferens kommer att 

hållas i Rom hösten 1972 samt råds- och studiekommissionsmöte san
nolikt i Afrika våren 1973. Styrelsen noterar att posten för utrikes mö
ten, för vilken anslagstilldelningen under innevarande budgetår med 
sährhet kommer att visa sig otillräcklig, för nästa budgetår uppräknats 
och förutses då täcka kostnad,~rna för tolv delegaters, kammarsekrete
rarens samt två sekrctariatstjänstemäns deltagande i nästa års Romkon
ferens liksom de två svenska rådsmedlemmarnas och - i händelse av 
behov därav - en tjänstemans deltagande i Afrikamötet våren 1973. 

Det förutsätts därvid även att inga väsentliga pris- eller kursändringar 
under mellantiden inträffar. Posterna för förvaltningskostnader och 
skrifter har å andra sidan kunnat nedräknas något. Sålunda beräknas 
förvaltningskostnaderna minska med 3 000 kr. till 10 000 kr. och kost
naderna för skrifter med 1 000 kr. till 3 200 kr. 

För inrikes möten och representation upptar styrelsen liksom förra 
året 3 500 kr. 

Styrelsen beräknar alltså kmtnaderna till 127 700 kr., varav omkring 
700 kr. täcks av medlemsavgifter. I förhållande till löpande budgetår 
innebär detta en ökning med 29 000 kr. Beräkningarna kan samman
fattas så: 

Bidrag till Interparlamentariska unionen 
och dess dokumentationscentrum 

Utrikes möten 
Inrikes möten och representation 
Skrifter 
Förvaltningskostnader 

31 000 
80000 

3 500 
3 200 

10000 

Summa kr. 127 700 

Avgår medlemsavgifter 

Medels behov 

Riksdagens förvaltningsstyrelse 

-700 

127 000 

Riksdagens förvaltningsstyrelsc, som inte har något att erinra mot 

medelsberäkningen, föreslår 
att till Riksdagen: Kostnader för riksdagens interparlamentaris

ka grupp för budgetåret 1972/73 anvisas ett förslagsanslag av 

127 000 kr. 
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A 9. Riksdagen: Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

20 000 
20 000 
55 000 

Styrelsen för Siillskapet Riksdagsmän och forskare 

Styrelsen anför att Rifos omkostnader stigit kraftigt i samband med 
utwcklingen av verksamheten. Arbetets volym har ökat väsentligt, 
framför allt genom den utökade stu<liegruppsvcrksamheten. För all klara 
detta inrättades 1969 ett permanent sekretariat med en halvtidssekrc
terarc. En hel del arbete som tidigare skett på frivillig väg och utan 

kostnader för sällskapet kom samtidigt att belasta budgeten. Sedan 1970 
har därför utgifterna överskridit inkomsterna och sällskapet således levt 
på ackumulerade medel. Dessa tillgångar kan beräknas ha nedbringats 

till obetydlig nivå den 1 juli 1972. 
Förutom anslaget från riksdagen och avgifter från medlemmarna åt

njuter sällskapet "naturaförmåner" i riksdagshuset genom att disponera 
ett rum och genom att ha tillgång till riksdagens upplysningstjänst och 
skrivbyrå. Dessa förmåner har utnyttjats i ökad utsträckning, men fort

farande mindre än vad som är teoretiskt möjligt. Svårigheterna att göra 
detta har berott på att sällskapets verkställande sekreterare är anställd 
vid Ingcnjörsvetenskapsakademien och där har kvalificerad sekrctcrar
hjlilp och direkt tillgång till tryckeri m. m. Det har därför varit praktiskt 

svårt att lämna annat än större skrivuppdrag till riksdagens skrivbyrå. 
Handhavandet av arkiv, medlemsregistcr och studiegruppsregistcr med 
de ständiga förändringar som dessa undergår, samt beställning av ad
resserade kuvert från riksdagens citograf, har !11åst skötas från IV A, 
eftersom det kräver en persons kontinuerliga uppmärksamhet. 

För verksamheten har följande budget uppgjorts: 

Lön och socialutgifter för sekreterare 
Biträdeshjälp 
Publikationer 
Kontorsmatericl 
Litteratur, kopior m. m. 
Studiegrupper (arvoden till gruppsekreterare) 
Rifo-nytt (redigering) 
Sammanträden lfrämst mottagningen på IV A) 

Summa kr. 

35 000 
15 000 
4000 
3 000 
I 500 
7 000 
4000 
2 500 

72 000 

Den budgeterade summan utgör det belopp som åtgår om verksam
heten skall hållas vid sin nuvarande omfattning och under förutsätt
ning att riksdagshusets resurser kan utnyttjas som för närvarande. En 
sänkning av beloppet skulle medföra att antalet parallellt arbetande 
studiegrupper måste minskas, att ett lägre antal allmänna möten kan 

hållas samt att Rifo-nytts utgivning måste skäras ned. 

It Riksdagen 1972. l sam/. Nr 1. Bil.17 
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Av ovanstående summa kan ca 17 000 kr. täckas genom individuella 
medlemsavgifter från riksdagsmiin och forskare. Banktillgångarna be
räknas vid slutet av innevarande kalenderår uppgå till ca 22 000 kr. 
Sällskapet får anhålla om ett fortsatt anslag till verksamheten under bud
getåret 1972/73 med 55 000 kr. 

R i ksdagcns förvalt 11ingssty rels!! 

Riksdagens förvaltningsstyrelse tillstyrker framställningen och före
slår 

att till Riksdagen: Bidrag till Siillskapet Riksdagsmän och forska

re för budgetåret 1972/73 anvisas ett anslag av 55 000 kr. 

A 10. Riksdagen: Bidrag till Europarörelsens riksdagsgrupp 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1859 
30 000 
30 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för studie- och informationsverk
samhet inom riksdagen i integrations- och Europafrågor, för symposier i 

dessa ämnen samt för viss representation gentemot utländska besökare. 
Eftersom frågor rörande e11ropeiskt samarbete torde få ökad aktua

litet i samband med förhandlingarna om svensk anknytning till den 
europeiska gemensamma marknaden synes anslaget för budgetåret 
1972/73 böra tas upp med oför~indrat belopp. 

Riksdagens förvaltningsstyrclsc föreslår 
att till Riksdagen: Bi<frag till Europarörelsens riksdagsgrupp för 

budgetåret 1972/73 anvisas ett anslag av 30 000 kr. 

A 11. Rik~dagen: Bidrag till riksdagspartiernas kostnader för grupp
kanslier 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

1487125 
1553 000 
1 553 0(10 

Från anslaget bestrids kostnaderna för bidrag till riksdagspartierna~ 
gruppkanslier. Bidrag utgår till varje partigrupp i riksdagen med 3 500 
kr. per medlem och år, om gruppen är företrädd i regeringen, och an

nars med 5 250 kr. per medlem och år (BaU 1970: 68). 
Riksdagens förvaltningskontor har på grundval av nu kända förhål

landen beräknat medelsbehovet för budgetåret 1972/73 till oförändrat 
belopp. 
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Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 
att till Riksdagen: Bidrag till riksdagspartiernas kostnader för 

gruppkanslier för budgetåret 1972/73 anvisas ett förslagsan

slag av 1 553 000 kr. 

A 12. Riksdagen: Kontorshjälp till riksdagsledamöter 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

1164 000 

861 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för kontorshjälp till riksdagsleda

möterna. Anslaget har införts fr. o. m. innevarande budgetår. Med hän

syn till att utbetalning skulle ske förskottsvis för kalenderår anvisades, 

ehuru årskostnaderna beräknades till 776 000 kr., för budgetåret 

1971/72 1 164 000 kr. (776 000 + 388 000). 

Anslaget har för budgetåret 1972/73 beräknats efter samma princi

per som för innevarande budgetår (KU 1971: 38). En uppräkning av 

lönekostnaderna till 1972 års nivå medför att den totala kostnaden blir 

ca 86 l 000 kr. 
Riksdagens förvaltningsstyrclsc föreslår 

att till Riksdagen: Kontorslzjälp till riksdagsledamöter för bud

getåret 1972/73 anvisas ett förslagsanslag av 861 000 kr. 

A 13. Riksdagen: Pensioner åt f. d. riksdagsledamöter m. fl. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

3 638 057 
4 200 000 
4 590 000 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för pensioner åt f. d. riksdags
ledamöter samt för pensioner åt efterlevande till riksdagsmän (KU 

1971: 38, s. 4). 

1971 års riksdag har antagit ersättningsstadga för riksdagens leda

möter (KU 1971: 75). 

Med hänsyn till att en mindre ökning av pensionskostnaderna kan 

förutses, utöver generella uppräkningar av utgående pensioner, torde 

anslaget få uppräknas med 390 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 
att till Riksdagen: Pensioner åt /. d. riksdagsledamöter m. f I. för 

budgetåret 1972/73 anvisas ett förslagsanslag av 4 590 000 kr. 
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A 14. Riksdagen: Utgivande av otryckta ståndsprotokoU 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

98 672 
225 000 

60 000 

Reservation 84146 

Från anslaget bestrids utgift1~r för utgivande av otryckta ståndspro
tokoll. Anslaget disponeras av riksgäldskontoret. 

Hittills kontrakterade protokoll, som f. n. är under utarbetande, är 
ridderskapets och adelns protokoll vid riksdagen 1771-1772, präster

ståndets protokoll vid riksdagarna 1719-1720, 1723, 1726-1727 och 
1731, borgarståndets protokoll vid riksdagen 1738-1739 samt bonde
ståndets protokoll vid riksdagarna 1765-1766 och 1769-1770. 

För arbetet med hittills kontrakterade protokoll erfordras för bud
getåret 1972/73 enligt fullmäktiges beräkningar 60 000 kr. utöver på 
anslaget tillgänglig behållning. 

Fullmäktige har för avsikt atr i början av år 1972 i skrivelse till riks

dagen uppta frågan om fortsat1 utgivning av ännu otryckta ståndspro
tokoll. En sådan utgivning torde ställa krav på ytterligare anslag för 
budgetåret 1972/73. I avvaktan på nämnda skrivelse har medel beräk
nats endast för fortsatt utgivning av redan kontrakterade protokoll. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 
att, i avvaktan på särskild skrivelse, till Riksdagen: Utgivande av 

otryckta ståndsprotokoll för budgetåret 1972/73 beräknas ett 
reservationsanslag av 60 000 kr. 
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B. DEN INRE RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 

R 1. Den inre riksdagsförvaltningen: Förvaltningskostnader 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

Personal 

23 907 364 

27 600 000 

30 575 000 

Kammarkansliet 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Utskotten 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Förvaltningskontoret 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Arvoden till ledamöter av förvaltningsstyrelsen 

och suppleanter för dessa 
Lönekostnader 
Sjukvård m. m. 
Reseersättningar 
Riksdagens restaurang 
Lokalkostnader 
Expenser 
Kostnader för översättningsarbete 
Publikationstryck 
Övriga utgifter 

Särskilda uppbördsmedel 
Ersättning för utlånad personal 
Influtna hyror m. m. 
Försäljning av informationsmateriel 

Summa kr. 

1971/72 

30 
10 

48 
16 

30 
88 

222 

38 000 
11498000 

35 000 
160000 
75 000 

14 269 000 
1935000 

30000 
32000 
40000 

28112 000 

132 000 
375 000 

5 000 

27 600 000 

Beräknad 
ändring 
1972/73 

+ 1820000 

+ 15 000 

+ 506 000 
+ 315 000 

+ 147 000 
+ 125 000 

+ 2928000 

107 000 
20000 
40000 

+ 2975000 

ökningen under anslagsposten Lönekostnader har av förvaltningssty

relsen beräknats till 1820000 kr. Huvudparten av detta belopp hänför 

sig till löneomriikning till följd av föregående års avtalsrörclse. Erfa

renheterna av enkammarreformen och flyttningen till Sergels torg har 
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visat att en viss utökning av personalen blivit nödvändig. Så har t. ex. 
teknisk service och hantvcrksdetaljen förstärkts med vardera en tjänst 
som förste reparatör i löncgrad A 15. Allmänhetens stora intresse för 
de nya riksdagslokalcrna har vidare medfört att timanställda guider måst 
anställas. Årskostnaderna för guiderna har beräknats till 90 000 kr. 

För innevarande budgetår har under anslagsposten Lokalkostnader 
anvisats 14 269 000 kr. För kommande budgetår har förvaltningsstyrel
sen beräknat medelsbchovet till. 14 775 000 kr. Tillräcklig erfarenhet av 
utnyttjandet av de nya lokalerna har ännu inte vunnits. De ökningar 

som föreslås är därför os~ikra. Kostnaderna för cl-energi beräknas öka 
rned 156 000 kr. till 600 000 kr. Skötsel och utbyte av växter uppskattas 
till 65 000 kr. Städning (inkl. renhållning) uppskattas till 1 510 000 kr., 
en ökning med 285 000 kr. varav löncomräkning för lokalvårdare till 
följd av föregående års avtalsrörclse beräknas till 210 000 kr. l övrigt 
tillkommer för rengöring av heltäckande mattor 20 000 kr., för fönster
putsning 25 000 kr. samt för sophämtning m. m. 30 000 kr. 

Under anslagsposten Expens1~r har för innevarande budgetår anvisats 

1 935 000 kr. För kommande budgetår förväntas ökade kostnader för 
telefon och telegram (200 000 kr.), för skrivmateriel och papper (65 000 
kr.) samt för belysningsmaterid m. m. (50 000 kr.). Anslagsposten Ex

penser skulle därigenom för budgetåret 1972/73 komma att uppgå till 
2 250 000 kr. 

För budgetåret 1970/71 bertiknades 75 000 kr. till ett nytt ljudbild
band med texthäftc för studieverksamhcten främst i skolorna. Detta ma
terial har ännu ej hunnit framställas. För kommande budgetår beräknas 
80 000 kr. för ändamålet. Den nya riksdagsbroschyrcn har rönt stor 
efterfrågan främst från skolorna. En ny upplaga om 30 000 exemplar 
till en kostnad av 35 000 kr. torde bli erforderlig. För budgetåret 1972/ 
73 föreslås anslagsposten Publikationstryck därför öka med 115 000 kr. 

till 14 7 000 kr. 
Under anslagspostcn övriga utgifter beräknas kostnaderna för tjänste

dräkt öka med 25 000 kr. Vissa. förändringar av inredningen i riksdags
restaurangcn beräknas kosta .50 000 kr. För engångsanskaffning av 

konst beräknas vidare 50 000 kr. Medelsbehovet under anslagsposten 

övriga utgifter blir för budgetåret 1972/73 härigenom 165 000 kr. 
Under särskilda uppbördsmedel ingår ersättning för utlånad personal. 

Då granskningen av riksdagens ombudsmäns verksamhet numera åvilar 

konstitutionsutskottet bortfaller möjligheten för föredragandena hos ut
skottet att fyllnadstjänstgöra hos ombudsmännen. Även i övrigt bedöms 
möjligheterna till utlåning av personal ha minskat varför ersättning för 

utlånad personal beräknas minska med 107 000 kr. Hyror för upplåtelse 
av lokaler beräknas öka med 20 000 kr. och försäljning av informa
tionsmatcrial - främst riksdag:;broschyren - med 40 000 kr. 
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Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 
att till Den inre riksdagsförvaltningen: Förvaltningskostnader för 

budgetåret 1972/73 anvisas ett förslagsanslag av 30 575 000 kr. 
kr. 

B 2. Den inre riksdagsförvaltningen: Kostnader för riksdagstrycket m. m. 

1970171 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

Utgifter 
Tryckpapper 
Riksdagshandlingar 

Tryckningskostnader 
Bokbinderikostnader 
Kommittctryck 

4 535 940 

4 340 000 

5 060 000 

Särskilda uppbördsmedel 
Försäljning av riksdagstryck 

1971/72 

634 500 

3 271 000 
930 500 

4000 

4 840 000 

500 000 

4 340 000 

Beräknad 
ändring 
1972/73 

+ 129000 

+ 530 000 
+ 164 000 

3 000 

+ 820000 

+ 100000 

+ 720000 

Efter bedömning av kostnadsläget 1.4.1971 kan konstateras att bety
dande kostnadsökningar ägt rum. Dessa höjningar hänför sig huvudsak

ligen till avtalsmässiga och individuella lönchöjningar samt till ökningar 
av de sociala kostnaderna och andra kostnadsslag. Kostnaderna för sätt
nings- och tryckningsarbcten (exkl. material) har stigit med i genomsnitt 

8,8 procent och utgifterna för bokbinderiarbcten med i genomsnitt 
9.1 procent. Aven beträffande priserna på tryckpapper har ökningar ägt 
rum. Den beslutade arbetstidsförkortningen genomföres inom den gra

fiska branschen till fullo fr. o. m. l.Ll 972, vilket i sin tur medför en 

kostnadsstcgring med 6,25 procent. 

Som ett led i kontaktverksamhcten riksdag-skola kommer sannolikt 

ett nytt s. k. skolpaket med visst riksdagstryck att framställas. Kostna

derna för iordningställande av detta material torde uppskattas till ca 

100 000 kr. 

Kostnadsstegringarna beräknas medföra en sammanlagd utgiftsökning 

av ca 15 procent, vartill kommer utgifterna för skolpaketet. På grund 

av ökad försäljning av riksdagstryck torde inkomsterna öka med ca 

100 000 kr. Nettoökningen av anslaget beräknas till 720 000 kr. 
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Riksdagens förvaltningsstyrclse föreslår 
att till Den inre riksdagsförvaltningen: Kosmadcr för riksdags

trycket 111. 111. för budgetåret 1972173 anvisas ett förslagsanslag 
av 5 060 000 kr. 

B 3. Den inre riksdagsförvalt111ingen: Utgivande av särskilda publika
tioner 

1970171 Utgift 

1971172 Anslag 
1972173 Förslag 

118171 

240 000 

124 000 

Reservation 101 300 

Från anslaget bestrids kostnaderna för utgivningen av uppslagsboken 
över riksdagens verksamhet (Gula boken), arbetet på det sammanfattan
de person- och sakregistret till riksdagens protokoll med bihang för åren 

1961-1970 ( lO-årsregistret) :;amt utgivning av en informationsskrift 
om Sveriges författning på fr1immande språk. 

Utgifterna för Gula boken uppgick för budgetåret 1970171 till 

I 00 018 kr. Anvisade medel för budgetåret 1971/72 uppgår till 117 000 
kr. På grund av ökade sättnings-, trycknings- och bokbinderikostnader 

torde anslaget uppräknas med ca 10 procent. Ca 5 000 kr. beräknas in
flyta vid försäljning. 

I förhållande till beräkningarna för innevarande budgetår har de to
tala utgifterna minskats med J 23 000 kr. Detta beror främst på att en 
för budgetåret 197 l/72 upptagen anslagspost på 110 000 kr. för tryck
ning av 10-årsregistret icke vidare upptagits, då registret beräknas fär
digställas under innevarande budgetår. Likaså är skriften om Sveriges 
författning avsedd att utgivas under detta budgetår, varför ytterligare 
anslag ej erfordras. 

Riksdagens förvaltningsstyre.lse föreslår 

att till Den inre riksdagsförvaltningen: Utgivande av särskilda 

p11blikatio11er för budgetåret 1972173 anvisas ett reservations
anslag av 124 000 kr. 

B 4. Den inre riksdagsförvaltningcn: Utredning om riksdagens hus m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

484 675 
314 000 

580 000 

Reservation 571 248 

Från anslaget bestrids kostnaderna för utredning av riksdagens lokal
frågor på längre sikt, häri inbegripet kostnader för genomförande av en 
arkitekttävling om riksdagens hus (BaU 1969: 51 ). 
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Riksdagens förvaltningsstyre/se 

För den av riksdagen 1969 beslutade arkitekttävlingen om riksdagens 
hus har för innevarande budgetår anvisats ett rcscrvationsanslag av 
314 000 kr. (KU 1971: 38). 

På basis av byggnadsstyrclscns bedömning i skrivelse 10.12.1971 till 
förvaltningskontorct beräknar förvaltningsstyrclscn mcdclsbchovet för 
budgetåret 1972/73 till 580 000 kr. 

Enligt byggnadsstyrelscns bedömning kommer de för innevarande 

budgetår anvisade medlen (314 000 + 571 248) 885 000 kr. icke att för
slå. Den stora mängden tävlingsförslag har medfört dels en förlängning 
av tävlingstiden, dels betydligt ökade kostnader. De sistnämnda hänför 
sig speciellt till iordningställande av en tillräckligt stor utställningslokal, 

Minsvcparchallen på Galärvarvet, samt bevakningen av denna. Bygg

nadsstyrelsen uppskattar att ett tilläggsanslag om ytterligare ca 215 000 
kr. erfordras. Förvaltningsstyrelsen avser att i särskild skrivelse till riks
dagen återkomma härom. 

Av den beräknade mcdelsförbrukningen för budgetåret 1972/73 -
580 000 kr. - belöper 40 000 kr. på utredningar och konsulter samt 
10 000 kr. på resor. För arvoden till prisnämnd, sekreterare och exper
ter beräknas 40 000 kr., för utställning och hyror beräknas 40 000 kr., 
för tryck beräknas 20 000 kr. samt för oförutsedda ändamål 30 000 kr. 
Därjämte beräknas 400 000 kr. stå till prisnämndcns förfogande för pri

ser och inköp. 
Riksdagens förvaltningsstyrelsc föreslår 

att till Den inre riksdags/ örva/t11inge11: Utredning om riksdagens 

hus 111. m. för budgetåret 1972/73 anvisas ett reservationsan
slag av 580 000 kr. 
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C. ALLMÄNT KYRKOMÖTE 

C. Allmänt kyrkomöte 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

996 589 

1000 
1000 

Enligt gällande praxis upptas för budgetår; då kyrkomöte beräknas 
inte äga rum, endast ett formellt belopp till allmänt kyrkomöte. 

Riksdagens förvaltningsstyrclse föreslår 
att till Allmänt kyrkomöte för budgetåret 1972/73 anvisas ett 

förslagsanslag av 1 000 kr. 
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D. RIKSDAGENS VERK 

D 1. Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Resccrsättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Publikationstryck 

4 973 634 

5 411000 
6 248 000 

Kostnader för maskinell kontroll av inlösta 
vinster 

Obligationssortcring genom automatisk data
behandling 

Kostnader för vinstutlottning på premielånen 

Särskilda 11ppbördsmedel 
Försäljning av publikationer 
Inkomster i samband med data-

maskindragning m. m. 

1 000 

44000 

1971/72 

26 
83 

109 

4 204 000 
20 000 
21 000 

357 000 
343 000 
22 000 

199 000 

220 000 
70000 

5 456 000 

45 000 

5 411000 

Beräknad 
ändring 
1972/73 

-5 

-5 

+620000 

- 1 000 
+236000 

2 000 
+ 3 000 

9 000 

10 000 

+837 000 

+837 000 

Riksgäldskontoret har som huvudsaklig uppgift att ombesörja den 
statliga upplåningen samt förvalta statsskulden. Emissionsverksamheten 
har under senare år varit omfattande. Ej blott de direkta emissionskost
naderna utan även kontorets förvaltningskostnader har påverkats därav. 
En fortsatt livlig emissionsverksamhet förutses. I detta sammanhang 
bör omnämnas att kontorets arbete med begränsad förtidsinlösen av 

vissa statsobligationslån emitterade under åren 1934-1953 (prop. nr 
151/1970), som pågått under hela år 1971 och krävt betydande perso
nalinsatser och omkostnader, beräknas i huvudsak vara avslutat i bör

jan av år 1972. Några medel att täcka extrakostnaderna har icke varit 

inräknade i anslagen för 1970/71 och 1971/72 utan vissa överskridan
den har varit förutsatta. 
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Kontorets lönekostnader beräknas stiga med 620 000 kr. under 1972/ 

73 i förhållande till anslaget för innevarande budgetår, vilket helt är en 

följd av höjd lönenivå. Anslagspostcn Lokalkostnader har uppräknats 

med 236 000 kr. till följd av beräknad ökad hyra för kontorets lokaler 

med 181 000 kr. och med hänsyn till pris- och lönestegringar för fram

för allt städning. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 

att till Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader för budgetåret 

1972/73 anvisas ett förslagsanslag av 6 248 000 kr. 

D 2. Riksgäldskontoret: Kostnader vid emission av statslån m. m. 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

1. Obligationspapper 
2. Värdepapperstryck 
3. Annonsering m. m. 

2 900 602 

3 600 000 

3 260 000 

1971/72 

150 000 
650 000 

2 800 000 

3 600 000 

Beräknad 
ändring 
1972/73 

-140 000 
-200000 

-340000 

Belastningen på anslaget är beroende av den statliga upplåningens 

omfattning och inriktning. Beräkningen av anslaget för det kommande 

budgetåret har skett med utgångspunkt från antagandet om en fortsatt 

omfattande emissionsverksamhet och med hänsyn till aktuella erfaren

heter av anslagsbelastningen. 

Beträffande delposterna kan framhållas att i samband med en om

läggning av tryckningsförfarandet för premieobligationerna har under 

innevarande budgetår anskaffats obligationspapper avsett att täcka be

hovet även för budgetåret 1972/73. Omläggningen medför även en vä

sentlig minskning av tryckning~.kostnaderna. 

Fullmäktige i riksgäldskontorct föreslår 

att till Riksgiildskontoret: Kostnader vid emission al' statslån 

m. 111. för budgetår<:t 1972/73 anvisas ett förslagsanslag av 

3 260 000 kr. 

D 3. Riksdagsbibliotekct: Förvaltningskostnader 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

1356211. 

l 286 000 

1497 000 
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Riksdagsbibliotcket är främst avsett för riksdagen, dess delegationer 

och verk, kyrkomötet, Kungl. Maj :ts kansli och de centrala ämbetsver

ken samt av Kungl. Maj:t förordnade eller jämlikt Kungl. Maj:ts be

myndigande tillsatta kommitti.':er. Biblioteket skall dtirjämte, i den mån 

dess uppgifter ej därigenom åsidosätts, betjlina dem som bedriver forsk

ning eller allvarliga studier. 

Reglemente för riksdagsbibliotcket har fastställts av riksdagen 

15.12.1966 (RFS 1967: 18). 

1971/72 Beräknad 
ändring 
1972/73 

Personal 
Handläggande personal 11 I 
Övrig personal 12 + 4 

23 + 3 
Anslag 
Lönekostnader 1100 000 -;-226 000 
Sjukvård 5 000 
Reseersättningar 7 000 
Expenser 119 000 - 15 000 
Publikationstryck 55 000 

1286 000 +211000 

Riksdagsbiblioteket 

A vlöningsanslaget har under föregående budgetår ej behövt över

skridas. Den höga frånvarofrekvensen har aktualiserat en arbctskrafts

förstärkning med tre personer. Kostnaderna härför hoppas dock styrel

sen kunna bestrida inom anslagsramen. Arets avtalsförhandlingar inne

bär, att det löpande årets anslag måste överskridas. Styrelsen anmäler, 

att anslaget till förvaltningskostnader överskridits med omkring 50 000 

kronor. Detta står i samband med överflyttningen till nya lokaler och 

att bokhissen ej fungerat sedan maj månad. Av samma skäl torde man 

böra räkna med något överskridande under nu löpande budgetår. Sty

relsen anmäler slutligen, att den efter övervägande avstår från att be

gära ett anslag för anskaffning av en telcfaxanläggning, då det i dagens 

läge förefaller mindre sannolikt, att ett större antal bibliotek redan 

under budgetåret 1972/73 anskaffar sådan apparatur. 

Riksdagens förva/tningsstyrelse 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot medcls

beräkningcn och föreslår 

att till Riksdagsbiblioteket: Förvalt11i11gskost11ader för budgetåret 

197'2/73 anvisas ett förslagsanslag av 1 497 000 kr. 
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D 4. Riksdagsbiblioteket: Bokinköp och bokbindning 

1970/71 Utgift 330 2:'.'3 
1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

Riksdagsbiblioteket 

325 000 

370 000 

De ökade bindningskostnaderna, kravet på självfinansiering av de 
statliga publikationerna och de numera under löpande budgetår redo

visade kostnadsstegringarna för bokinköp för riksdagens räkning har 
föranlett styrelsen att föreslå ~'n uppräkning av rcscrvationsanslaget Bok
inköp och bokbindning med 45 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse 

Riksdagens förvaltningsstyrdse har inte något att erinra mot mcdels

beräkningen och föreslår 
att till Riksdagsbib/ioteket: Bokinköp och bokhindning för bud

getåret 1972/73 anvisas ett reservationsanslag av 370 000 kr. 

D 5. Riksdagens ombudsmannaexpedition 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

3 045 886 

3 900 000 
5137000 

Riksdagens ombudsmän skall ha tillsyn över att de tjänstemän och 
andra, som är underkastade fullständigt ämbetsansvar, i sin tjänsteutöv
ning efterlever Jagar och andra författningar och i övrigt fullgör sina 
åligganden. Ombudsmännen skall vidare verka för att brister i lagstift
ningen avhjälps och för att enhetlig och ändamålsenlig rättstillämpning 
främjas. 

Av riksdagen antagen instruktion för riksdagens ombudsmän har kun
gjorts av Kungl. Maj:t 29.12.1967 (RFS 1968: 2). 

1971/72 Beräknad 
ändring 
1972/73 

Personal 
Handläggande personal 28 
Övrig personal 19 

47 
Anslag 
Lönekostnader 3 546 000 +1114 000 
Sjukvård 3 000 + I 000 
Resecrsättningar 50000 + 30 000 

Därav utrikes resor (3 000) 
Lokalkostnader 135 000 + 83 000 
Expenser 166 000 + 9000 

3 900 000 +1237000 
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Riksdagens omlmdsmiin 

Verksamheten vid riksdagens ombudsmannacxpedition karakteriseras 
av en fortsatt ökning av antalet ärenden och därmed åtföljande stegring 
av arbetsbalansen. Följande tabell kan belysa utvecklingen. Jämförelse
talen hänför sig till läget den 30 september respektive år. 

År 

1968 
1969 
.1970 
1971 

Antalet 
nya 
ärenden 

1 893 
2 380 
2257 
2 656 

Antalet 
avgjorda 
ärenden 

I 868 
2 200 
2 145 
2 232 

Balans 

601 
757 
869 

1 274 

Som framgår av uppställningen har under 1971 skett en betydande 

ökning av antalet nyregistrerade ärenden. Antalet avgjorda ärenden lig
ger under åren 1969-1971 förhållandevis konstant och torde sanno

likt motsvara vad som är möjligt för ombudsmännen att avverka med 
hänsyn till nuvarande handläggningspraxis och inspektionsfrekvens. 
Angivna förhållanden har lett till en betydande ökning av ärendebalan
sen. Av antalet den 30 september 1971 balanserade ärenden är en stor 
del ute på remiss eller eljest föremål för utredning. De ärenden som ej 
är föremål för remiss eller liknande uppskattas motsvara åtminstone 
ett halvt års arbete för en JO och tre till fyra föredragande. 

Till följd av den redan under tidigare budgetår inträdda ökningen av 
iircndeantalet har medgivits en förstärkning av den handläggande perso

nalen med tre tjänster för kvalificerad handläggande personal och högst 
tre föredragande på amanuensnivå (prop. 1971: 1bil.17 och KU 1971: 
38). Av dessa tjänster har, framför allt av lokalsvårigheter, endast en 
- för kvalificerad handläggande personal - kunnat tillsättas, vilket 
för övrigt skett först nyligen (tidvis tjänstgör dock två praktikanter som 
handlägger enklare ärenden). Vid anslagsberäkningen förutsätts att 
nämnda tjänster kan utnyttjas, trots att det är tveksamt om lokaltill
gången lämnar möjlighet därtill. Vad gäller amanuenstjänsterna gäller 
dessutom, att deras utnyttjande är beroende av resultatet av organisa
tionsutredningcn. 

Ombudsmännens ställföreträdare har under budgetåret 1970/71 tagits 
i anspråk för tjänstgöring - utöver vad som föranletts av ombudsmän

nens semestrar - under 39 dagar. För budgetåret 1972/73 beräknas i 
enlighet med vad som inledningsvis anförts medel för sådan tjänstgöring 

(dubblering) under ungefär två månader för varje ombudsman. Ställ

företrädarnas sammanlagda tjänstgöring har till följd härav upptagits 
till 11 månader. 

Medel har beräknats för extra juristhjälp. 
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En höjning av anslagsposten till lönekostnader med 1 114 000 kr. 

iir erforderlig. 
Med hiinsyn till ökad personalstyrka och budgetutfallet för budget

året 1970/71 har anslagsposten rill sjukvård uppräknats till 4 000 kr. 

Anslagsposten till reseersättningar har med hänsyn till anslagsbelast

ningcn under hudget1'tret 1971;72 samt höjda taxor m. m. uppräknats 

med 30 000 kr. till 80 000 kr. 

Ombudsmannacxpeditionen har övertagit j1imväl översta våningen i 

huset Västra Trädgårdsgatan 4. Lokalkostnaderna har, med ledning av 

uppgifter från byggnadsstyrclsen och tidigare anslagsbclastning, beräk

nats till 218 000 kr. (hyra 118 000 + löner för städpcrsonal 50 000 + 
övriga utgifter för städning 5 000 + utgifter för uppvärmning och lo

kalhållningen i övrigt 45 000), vilket medför en uppräkning av anslags

posten med 83 000 kr. 

En ökning av expenskostnaderna förutses i samband med bl. a. ut

vidgningen av arbetslokalerna. Anslagsposten h_ar med anledning h~irav 

uppräknats till 175 000 kr. 

Riksdagen.i· förvaltningsstyrelse 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot medels

beriikningen och föreslår 
att till Riksdagens omhudsma1111aexpedition för budgetåret 1972/ 

73 anvisas ett förslagsanslag av 5 137 000 kr. 

D 6. Riksdagens revisorer och d1~ras kansli 

1970/7 l Utgift 

1971/72 Anslag 

1972/73 Förslag 

1096254 
1 570 000 
l 641 ()()() 

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 hus

hållning iakttas med statens m(:del .och att statens tillgångar utnyttjas 

efter rationella grunder. 

Revisorerna skall särskilt und·~rsöka den sakliga effekten av myndig

heternas medelsdispositioner samt ändamålsenligheten av tillämpade or

ganisationsformer och arbetsmetoder. De skall påtala förhållanden som 

de finner otillfredsställande och sträva e(ter att befrämja kostnadsmed

vetandet inom den statliga och statsunderstödda verksamheten. 

Av riksdagen antagen instruktion för riksdagens revisorer har kun

gjorts av Kungl. Maj:t 29.12.1970 (SFS 1970: 949). 
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1971/72 Beräknad 
ändring 
1972/73 

Personal 
Handläggande personal 12 
Övrig personal 3 

15 

Anslag 
Arvoden till revisorerna 122 000 
Lönekostnader för tjänstemän 1 283 000 +33 000 
Sjukvård 1 000 
Resccrsättningar 50 000 
Lokalkostnader 98 000 +10 000 
Expenser 16 000 +28 000 

1570 000 +71000 

Revisorerna 

På grundval av förslag som framlagts av 1970 års rcvisionsutrcdning 
har innevarande års riksdag fattat beslut om förstärkning av riksdagens 
revisorers personalorganisation (KU 1971: 37). I avvaktan på resultatet 

av nämnda utredning utgick revisorerna i föregående års anslagsfram
ställning från den äldre organisationen. Det för innevarande budgetår 
anvisade anslaget har emellertid beräknats under hänsynstagande till de 
förbättringar som föranletts av omorganisationen (KU 1971: 38). 

Dessa personalförstärkningar innebär utökning med två revisionsdi
rektörer (Be 6/Ce l), tre avdclningsdirektörcr (Be 6) och en byrå

dircktör (högst Ae 30). Medel för dessa tjänster är inräknade i anslaget 
för budgetåret 1971/72. 

Personalförstärkningen kan beräknas medföra ökade kostnader för 
resor. Med hänsyn till tidigare anslagsbelastning har dock anslagsposten 
tagits upp med oförändrat belopp. 

Medelsåtgången för lokalkostnader under budgetåret 1970/71 upp
gick till mer än 145 000 kronor. Sistnämnda belopp inrymmer emeller
tid hyra för mer än ett budgetår och motsvarar därför inte den normala 
årsförbrukningen. Revisorerna beräknar lokalkostnaderna till 108 000 kr. 
varav hyror 79 000 kr., städning 23 900 kr., bevakning 2 100 kr. och 

övrigt (elförbrukning m. m.) 3 000 kr. 
Anslagsposten till expenser har beräknats med utgångspunkt i medels

förbrukningen för budgetåret 1970/7 l och med uppräkning av beloppen 

för sådana utgiftsändamål som påverkas av personalökningen. Av sist
nämnda anledning kan även vissa utgifter av engångskaraktär komma 
att belasta budgetåret 1972/73. 
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Riksdagens förvaltningsstyre/:;e 

Riksdagens för:valtningsstyrclse har inte något att erinra mot medels
beräkningen och föreslår 

att till Riksdagens reviwrer och deras kansli för budgetåret 1972/ 
73 anvisas ett förslagsanslag av 1 641 000 kr. 

D 7. Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Förvaltnings
kostnader 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1077168 
l 125 000 
1 207 000 

1971/72 Beräknad 

Personal 
Handläggande personal 6 
Övrig personal 7 

Anslag 
Arvoden för medlemmars deltagande i 

sammanträden 
Arvoden för medlemmar av arbe1sutskottet 
Lönekostnader för tjänstemän 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Delegationen 

13 

10000 
8 000 

672 000 
2000 

200000 
87 000 

146 000 

1125 000 

ändring 
1972/73 

+ 2000 

+ 79000 
+ 1000 

+ 82000 

Delegationen anmälde i samband med sina anslagsäskanden för bud
getåret 1971/72 att den försfärkning av det nordiska samarbetets orga
nisation, vartill det reviderade Helsingforsavtalct leder såväl på rege
ringssidan som för rådets del, även skulle ställa krav på förstärkta ar

betsinsatser från svenska delegationen och dess kansli och att viss om
organisation därför var behövlig. I anledning härav tillsatte talmans
konferensen en kommittc för översyn av delegationens kansliorganisa

tion. Denna avgav sitt betänkande i maj 1971. Riksdagen har sedan un

der hösten fastställt ny kansliorganisation (KU 1971: 72). 
För budgetåret 1971/72 har riksdagen i enlighet med konstitutionsut

skottets bet~inkande (KU 1971-: 38) angående regleringen för budgetåret 
1971172 av utgifter för huvudtiteln Riksdagen och dess verk m. m. i av
vaktan på utskottets behandling av ovannämnda utredning angående de

legationens kansliorganisation för förvaltningskostnader för delegationen 
och dess kansli anvisat ett ospecificerat förslagsanslag om 1125 000 kr. 
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Delegationens arbetsutskott har i skrivelse till konstitutionsutskottet 
2.7.1971 anmält, att arbetsutskottet för sin del gjort en fördelning av 

beloppet på anslagsposter. Arbetsutskottet åberopade i nämnda skrivelse 
~iven delegationens framställning till förvaltningskontoret 28.4.1971 
angående bl. a. höjda lokalkostnader i anledning av flyttning till gamla 
riksdagshuset. Vid redovisningen av de förändringar av anslagsposterna 

som före~lås till budgetåret 1972/73 har delegationen utgått från den 
av arbetsutskottet i niimnda skrivelse gjorda fördelningen på anslags

poster för budgetåret 1971/72. Härvid bör uppmärksammas att belop
pet för lönekostnader för tjänstemän utgör det restbelopp, som fram
kommit sedan övriga poster tillförts nödiga medel, bl. a. medel för den 
förhöjda lokalhyran. Avlöningsbeloppet har därigenom kommit att bli 
alltför lågt. 

Riksdagens I örvaltningsstyrelse 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot medcls
beräkningen och föreslår 

att tilJ Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: För

va!tningskostnader för budgetåret 1972/73 anvisas ett förslags
anslag av l 207 000 kr. 

D 8. Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Andel i gemen
samma kostnader för Nordiska rådet 

1970/71 Utgifter i Sverige 

Influtna medel från övriga 

nordiska länder1 

Verklig kostnad 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

949 710 

668 690 
~281 020 

851 000 
1403 000 

1 Dessa medel hänför sig endast delvis till de under motsvarande budgetår i 
Sverige gjorda utgifterna. 

' Härtill bör läggas kostnaden för Nordisk Kontakt med 88 458 kr. som under 
budgetåret redovisades under D 9. Nordiska rådets svenska delegation och dess 
kansli: Andel i kostnader för tidskriften Nordisk Kontakt. 

Delegationen 

Svenska delegationen har till 1.7.1971 förskotterat största delen av de 

för rådet gemensamma utgifterna. Först i efterhand har erhållits åter
betalning från övriga länder. Viss eftersläpning har förekommit härvid
lag. 

Sedan presidiesekrctariatet börjat sin verksamhet 1.7.1971 tillämpas 
emellertid den ordningen att respektive lands delegation till presidie
~ekrelariatct i förskott inbetalar sin andel av de gemensamma kostnader-
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na kvartals- eller halvårsvis. Kostnaderna för tidskriften Nordisk Kon
takt inrymmes i 1972 års rådsbudget under posten Informationsmate
rial och kommer härefter att fördelas mellan länderna på samma sätt 

som gemensamma kostnader i övrigt. Tidigare betalade Sverige endast 

35 procent av kostnaden för Nordisk Kontakt. Anledning saknas där
för att fortsättningsvis bibehålla anslaget D 9. Nordiska rådets svenska 
delegation och dess kansli: Andel i kostnader för tidskriften Nordisk 
Kontakt. 

För rådets gemensamma kostnader under 1972 har rådets presidium 
uppgjort budget. I följande rnmmanställning upptages Sveriges andel 
beräknad efter 45 procent av hithörande budgetposter. 

Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet 

1. Arvoden till gemensam personal 
2. Förvaltningskostnader 
3. Reseersättningar m. m. 
4. Tryekningskostnader 
5. Informationsmatcrial 
6. Konferenser 

570 100 
140 000 
54000 

396 000 
198 000 
45 000 

1403100 

Från det sammanlagda beloppet 1 403 100 kr. för gemensamma kost
nader avgår särskilda uppbördsmedel 100 kr. 

Riksdagens f örvaltningsstyrelse 

Riksdagens förvaltningsstyrdse har inte något att erinra mot me
dclsberäkningen och föreslår 

att till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: An

del i gemensamma kostnader för Nordiska rådet för budgetåret 
197'2/73 anvisas ett förslagsanslag av 1 403 000 kr. 
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E. DIVERSE 

E l. Vinstutlottning i samband med ungdomens Iönsparande 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

1273 196 
1400 000 
1200 000 

Under femtonde huvudtiteln anslås medel för vinstutlottning i sam
band med ungdomens lönsparande. I enlighet med riksdagens beslut 
skall utlottas en sammanlagd vinstsumma uppgående till 1 procent av 

det totala insättningsbeloppet under kvalifikationsåret på samtliga lön
sparkonton. Vid vinstutlottningen våren 1971 (för kvalifikationsåret 
1970) uppgick vinstsumman till 1 272 800 kr. För innevarande budgetår 
är anslaget upptaget med 1 400 000 kr. 

Förslag till omläggning av lönsparandet har framlagts i april 1971 

och proposition i ärendet har aviserats till vårriksdagen 1972. Det 
förutsättes att nuvarande lönsparande fortgår i oförändrade former 
under 1972 och att en vinstutlottning äger rum våren 1973 (kvalifika
tionsåret 1972). Med utgångspunkt från hittills konstaterade tendenser 

beräknas kostnaderna härför till 1 200 000 kr. 
Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 

att till Vinstutlottning i samband med ungdomens lönsparande 

för budgetåret 1972/73 anvisas ett förslagsanslag av 1 200 000 

kr. 

E 2. Vinstutlottning i samband med allmänt lönsparande 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

741 800 
1000000 

700 000 

Under femtonde huvudtiteln anslås medel för vinstutlottningar i sam

band med allmänt lönsparande. I enlighet med riksdagens beslut skall 

vinstbeloppet uppgå till 1/2 procent av den totala nettoökningen (in
sättningarna minskade med uttagen) under kvalifikationsåret på samt
liga lönsparkonton, dock skall utlottas minst ett belopp motsvarande 

kr. 2: 50 för varje kvalificerat lönsparkonto. Vid vinstutlottningen vå
ren 1971 (kvalifikationsåret 1970) uppgick vinstsumman till 741 450 kr. 
För innevarande budgetår är anslaget upptaget med 1 000 000 kr. (vinst
utlottning våren 1972, kvalifikationsåret 1971). 
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Förslag till omläggning av lönsparandet har framlagts i april 1971 
och proposition i ärendet har aviserats till vårriksdagen 1972. Det 

förutsättes att nuvarande lönsparandc fortgår i oförändrade former un
der 1972 och att en vinstutlottning äger rum våren 1973 (kvalifikations
året 1972). Med utgångspunkt från hittills konstaterade tendenser be
räknas kostnaderna härför till 700 000 kr. 

Fullmäktige i riksgäldskontorct föreslår 
att till Vinstutlottning i samband med allmiint lönsparande för 

budgetåret 1972/73 anvisas ett förslagsanslag av 700 000 kr. 

E 3. Kommitteer m. m. 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anslag 
1972/73 Förslag 

127 428 
35 000 

35 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för kommittcer och utredningar 
genom särskilda sakkunniga m. m. 

Under budgetåret 1970/71 avslutades ett flertal utredningar såsom 
1969 års organisationsutredning, utredningen angående översyn av riks
dagstrycket, 1970 års revisionsutredning, utredningen angående översyn 

av Nordiska rådets svenska delegation m. fl. 
För budgetåret 1972/73 beräknas kostnaderna för den inre riksdags

förvaltningen till ca 25 000 kr. och för riksgäldskontoret till ca 10 000 
kr. Medel har därvid bl. a. beräknats för utredningen rörande riksdags
biblioteket samt utredningen rörande ADB i riksdagsarbetet. 

Riksdagens förvaltningsstyrdse föreslår 
att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1972/73 anvisas ett för

slagsanslag av 35 000 kr. 

E 4. Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m. 

Anslaget är avsett för täckning av de merkostnader som kan väntas 
uppkomma till följd av förestående löncövcrenskommelscr, vilkas eko

nomiska konsekvenser prövas av riksdagens lönedelegation. 
I princip behöver ytterligare medel för löneökningar som berör redan 

anvisade förslagsanslag inte anvisas. Medelsanvisningen under sådana 
anslag är ej till summan begränsad av riksdagen. Riksdagens medgivan
de till anslagsöverskridande rn. m. erfordras endast för löneökningar 
som faller på obetecknade anslag och reservationsanslag. Under femton
de huvudtiteln finns vissa reservationsanslag, från vilka bestrids arvodes-
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kostnader som brukar uppräknas med beaktande av tilläggen till de 

statsanställdas löner. 
För budgetåret 1972/73 bör ett formellt belopp av 1 000 kr. anvisas. 
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Täckning av merkostnader för löner och pensioner 111. m. 

för budgetåret 1972/73 anvisas ett förslagsanslag av 1 000 kr. 
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Register 

DRIFTBUDGETEN 

Femtonde lt11vudtitel11 

Sid. 

2 INLEDNING 
3 ANSLAGEN 

A. Riksdagen 
3 1. Arvoden m. m. till riksdagens ledamöter 
3 2. Reseersättningar m. m. till riksdagens ledamöter 
4 3. Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets verksamhet 
5 4. Riksdagsutskottens studieresor 
5 5. Parlamentariska delegationer 
6 6. Bidrag till studieresor 
7 7. Representation m. rn. 
7 8. Kostnader för riksdagens interparlamentariska grupp 
9 9. Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare 

10 10. Bidrag till Europarörelsens riksdagsgrupp 
10 11. Bidrag till riksdagspartiernas kostnader för gruppkanslier 
11 12. Kontorshjälp till riksdagsledamöter 
11 13. Pensioner åt f. d. riksda1~sledamöter m. fl. 
12 14. Utgivande av otryckta ståndsprotokoll 

B. Den inre riksdagsförvaltn.ingen 
13 1. Förvaltningskostnader 
15 2. Kostnader för riksdagstrycket m. m. 
16 3. Utgivande av särskilda publikationer 
16 4. Utredning om riksdagens hus m. m. 

C. Allmänt kyrkomöte 

18 1. Allmänt kyrkomöte 

D. Riksdagens verk 
Riksgäldskontoret 

19 1. Förvaltningskostnader 
20 2. Kostnader vid emission .av statslån m. m. 

Riksdags biblioteket 
20 3. Förvaltningskostnader 
22 4. Bokinköp och bokbindning 
22 5. Riksdagens ombudsmannaexpedition 
24 6. Riksdagens revisorer och deras kansli 

Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli 
26 7. Förvaltningskostnader 
27 8. Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet 

E. Diverse 
29 1. Vinstutlottning i samband med ungdomens lönsparande 
29 2. Vinstutlottning i samband med allmänt lönsparande 
30 3. Kommitteer m. rn. 
30 4. Täckning av beräknade merkostnader för löner och 

pensioner m. m. 

21328000 
5 620 000 

250 000 
855 000 
300 000 
120 000 
125 000 
127 000 

55 000 
30000 

1 553 000 
861000 

4 590 000 
160000 

35 874 000 

30 575 000 
5 060000 

124 000 
580000 

36339 000 

1 000 
1000 

6 248 000 
3 260000 

1497000 
370 000 

5 137 000 
1 641 000 

1207000 
1403 000 

20 763 000 

1 200000 
700 000 

35 000 

1 000 
1936 000 

Summa kr. 94 913 000 
1 Beräknat belopp. 
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Bilaga 18 till statsverkspropositionen 1972 

Riksgäldsf onden 

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t 
Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972. 

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena 
WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, 
HOLMQVJST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODH
NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LöFBERG, LIDBOM, 
CARLSSON, FELDT. 

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler fråga om 
stat för riksgäldsfonden för budgetåret 1972/73 m. m. och anför. 

Med skrivelse den 25 november 1971 har riksgäldskontoret överläm
nat förslag till stat för riksgäldsfonden för budgetåret 1972/73. På ut
giftssidan tas i detta förslag upp räntor till ett belopp av 2 193 712 000 
kr. och provisioner m. m. om sammanlagt 7 501 000 kr. Av utgiftsrän
torna hänför sig 1141,9 milj. kr. till de räntelöpande obligationslånen. 
Fördelningen av detta belopp på de olika lånen framgår av följande 
sammanställning. 

Specifikation av ränta pd räntelöpande ob/igationsldn 
1934 års 3 % lån 
1937 " 3 % amorteringslån av 1/2 
1937 " 3 % " ". 1/3 
1941 " 3 1/2 % lån 
1942 " 3 1/2 % " 
1943 " 3 1/2 % " av 15/3 
1943 " 3 1/2 % " " 15/4 
1943 " 3 1/2 % " " 1/11 
1944 .. 3 1/2 % " " 15/3 
1944 " 3 1/2 % " " 15/12 
1945 " 3 % 1/7 
1945 .. 3 % 1/11 
1946 .. 3 % 1/2 
1946 .. 3 % .. " 15/12 
1951 " 3 1/2 % .. 
1952 " 3 1/2 % " 
1953 " 3 1/2 % " av 5/10 
1953 " 3 1/2 % .. .. 14/12 
1954 " 3 1/2 % .. " 15/3 

1 Riksdagen 1972. 1 samt. Nr l. Bilaga 18 

Kr. 
4400 000 
1340000 

927 000 
10 965 000 
11170000 
7 940000 

12 419 000 
11085000 
7 335 000 

16 820000 
10 840 000 
6 750 000 

17 600 000 
6 580000 
8 700000 
6 960 000 
6 984 000 
6 965 000 
7 000000 

Prop. 1972:1 
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1955 års 4 1/2 % lån 
1956 " 41/2 % " av 20/3 
1956 .. 4 3/4 % .. .. 10/12 
1959 .. 5 % .. .. 5/2 
1959 .. 5 % .. .. 5/10 
1960 .. 5 1/2 % .. 
1963 " 41/2 % " av 15/3 
1963 .. 5 1/4 % .. .. 15/11 
1964 .. 5 1/4 % .. .. 18/3 
1964 .. 5 3/4 % .. .. 19/3 
1964 .. 6 % .. .. 17/12 
1965 .. 6 % 
1966 " 6 3/4 % " av 16/9 
1967 .. 5 3/4 % .. 
1968 .. 6 1 /2 % .. 
1968 " 6 1/4 % " av 2/5 
1968 .. 6 % .. .. 25/10 
1969 .. 6 % .. .. 23/l 
1969 .. 6 3/4 % .. .. 5/6 
1969 .. 7 1/4 % .. .. 3/9 
1970 " 7 1/4 % amorteringslån av 20/1 
1970 " 7 1/4 % lån av 19/5 
1970 .. 7 1/4 % .. .. 10/11 
1971 " 7 1/4 % amorteringslån av 8/6 
1971 " 7 1/4 % lån av 15/9 
1971 " 61/4 % .. " 20/11 

Kr. 

.2 

19 543 028 
11 250000 

9 519 000 
7 500000 

15 000 000 
59 070000 
18 000 000 
15 750000 
10 558 853 
18 689 513 
16 008 600 
24 000 000 
30·375 000 
31625000 
39 000000 
43 750 000 
46 500 000 
48 000000 
60 750000 
58 000 000 
65 250000 
58 000 000 
58 000000 
58 000 000 
65 250000 
91 700000 

Summa kr. 1141868994 

Vinsterna på premielånen beräknas uppgå till sammanlagt 176 715 000 
kr. Fördelningen på de olika lånen framgår av följande sammanställ
ning. 

Specifikation av vinster på premieobligationslån 
1954 års premielån 
1955 .. .. 
1963 .. 
1964 .. 
B-lånet 
1965 års premielån 
1967 " " 
1968 " första premielån 
1968 " andra " 
1969 " premielån 
1970 " första premielån 
1970 " andra " 
1971 " premielån 

Kr. 
4 500000 
4 500000 
7 300000 
4 350000 
5 640 000 
8 300 000 

31900000 
15 950 000 
13 200000 
24000 000 
21875000 
17 500 000 
17 700000 

Summa kr. 176 715 000 

Inkomsterna på riksgäldsfonden beräknas till 76 213 000 kr. Förslaget 
till stat utvisar således ett underskott av 2 125 milj. kr., som bör föras 
av på riksstaten. Detta innebär en ökning med 155 milj. kr. i förhållan
de till det underskott som har tagits upp i riksstaten för innevarande 
budgetår. 

Föredraganden hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 
1) godkänna bilagda förslag till stat för riksgäldsfonden för 

budgetåret 1972/73 (bilaga 18.1), 
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2) för Riksgäldsfonden på driftbudgeten för budgetåret 1972/73 
ta upp ett underskott av 2 125 000 000 kr. 

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets 
övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen. 

Ur protokollet: 

Britta Gyllensten 
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Bilaga 18. 1 

Förslag till stat för riksgäldsfonden för budgetåret 1972/73 

Utgifter 

A. Räntor pd statsskulden: 
1. Ränta på räntelöpande obligationslån, förslagsvis 
2. Vinster på premieobligationslån, förslagsvis 
3. Ränta på statsskuldförbindelser, förslagsvis 
4. " " sparobligationer, förslagsvis 
5. " av staten övertagna lån, förslagsvis 

Kr. 
1 141 900 000 

176715000 
67 000000 
90 000000 

198 000 
6. " " lån hos statsinstitutioner och fonder m. m., förslagsvis 
7. Årsanslaget till Hans Maj:t Konungen 

62 000000 
300 000 

8. Ränta på köpeskillingen för fastigheten nr 1 i 
kv. Lejonet i Stockholm 

9. Ränta på konung Carl Xlll:s hemgiftskapital 
10. " " Göta kanals reparationsfond 
11. " kortfristig upplåning hos banker m. 11., förslagsvis 

90000 
7 500 
7045 

25 000 000 
500000 000 
130494 455 

12. " skattkammarväxlar, förslagsvis 
13. " beräknad ny upplåning.förslagsvis 

B. Provisioner m. m.: 
1. Försäljningsprovisioner m. m., förslagsi•is 
2. Inlösningsprovisioner m. m., fö'rs[agsvis 
3. Kursförluster, förs/ags11is 

Inkomster 

A. Räntor: 
1. Ränta på uppköpta obligationer 
2. " rörliga krediter 
3. " kortfristig utlåning till banker m. Il 
4. " övriga utlånade medo!l 

B. Uppgäld och kursvinster: 
1. Uppgäld 
2. Kursvinster 

C. Diverse inkomster: 
1. Preskriberade obligationer och kuponger m. m. 
2. Dragningslistor på premielånen 
3 Övriga diverse inkomster 

Underskott att avföras pd riksstatens driftbudget 

5 000000 
2 500 000 

1 000 

2193 712 000 

7 501000 

Summa kr. 2 201 213 000 

10000 
70 000000 
1 000000 
1 000000 

1 000 
1 000 

72 010 000 

2 000 

4 000000 
200000 

1 000 4 201000 

76 213 000 

2125 000 000 

Summa kr. 2 201 213 000 
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Bilaga 19 till statsverkspropositionen 1972 

Avskrivning av nya 
kapitalinvesteringar 

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t 
Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972. 

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena 
WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, 
HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODH
NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORUNG, LöFBERG, LIDBOM, 
CARLSSON, FELDT. 

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler fråga om 
anslag till avskrivning av nya kapitalinvesteringar för budgetåret 1972/73 

och anför. 
Under huvudtiteln Avskrivning av nya kapitalinvesteringar uppförs 

anslag för täckning av den formella investeringsförlust som enligt gäl
lande budgetprinciper uppstår i samband med genomförandet av nya ka
pitalinvesteringar, som inte kan eller skall förräntas till sitt fulla värde. 
I likhet med vad som gäller för investeringsanslagen ställs avskrivnings
anslagen direkt till de fondförvaltande myndigheternas förfogande. 

Föreliggande riksstatsförslag innefattar åtskilliga anslag på kapital
budgeten beträffande vilka en investeringsförlust måste beräknas. Jag 
skall nu i korthet redogöra för de fall där så är förhållandet. I anslut
ning till denna redogörelse kommer jag att hemställa om att avskriv
ningsanslag föreslås eller tas upp med beräknade belopp i riksstatsför
slaget. 

Investeringsförlusten bestäms utifrån statens förräntningskrav. I före
varande sammanhang anses detta överensstämma med den för varje bud
getåret fastställda normalräntan för lån från statens utlåningsfonder. 
Normalräntan beräknas på grundval av kostnaderna för statens lång
fristiga upplåning. Kungl. Maj:t har genom kungörelsen (1971: 477) om 

normalränta för lån från statens utlåningsfonder fastställt normalräntan 

Riksdagen 1972. 1 sam!. Nr 1. Bilaga 19 
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för innevarande budgetår till 6 3/4 O/o. Jag har vid beräkningen av av
skrivningsanslagen följaktligen utgått från ett förräntningskrav på 

6 3/4 O/o. 
Enligt beslut av 1969 års riksdag (prop. 1969: 1 bil. 19, SU 1969: 117, 

rskr 1969: 295) skall under denna huvudtitel också beräknas ersättning 
för tidigareläggning av vissa investeringar. I huvudsak innebär bestäm
melserna att ersättning kan utgå för anskaffningar som avser affärs
verksfond, sjöfartsverkets fond elier statens vägverks .. förfådsfond och 

som i syssclsättningsfrämjande syfte tidigareläggs i samråd med arbets
marknadsstyrelsen. I princip skall myndigheten ersättas för de merkost
nader som tidigareläggningen förorsakar. I normalfallet kan en scha
blonregel tillämpas som innebär att myndigheten får ersättning med 

10 O/o av anskaffningens belopp. Ersättningen ifråga om anskaffningar 
som finansieras över investeringsanslag sker således genom att 10 O/o av 
investeringen avskrivs på förslagsvis beräknade avskrivningsanslag på 
riksstaten. 

Statens affärsverksfonder. I överensstämmelse med vad chefen för 
tommunikationsdepartementet förordar bör enligt gällande principer av
skrivas dels de medel som beriiknats för försvarsberedskap vid telever
ket och statens järnvägar med 6 milj.kr. resp. 2,3 milj. kr., dels de medel 

som beräknats för statens järnvägars investeringar i det ersättningsberät
tigade nätet med 13 milj. kr., dels ock 2,5 milj. kr. för avskrivning till 
50 O/o av den nya huvudverkstad som statens järnvägar skall uppföra i 
det allmänna stödområdet. · 

Statens allmänna fastighetsfond. Enligt gällande regler för avskriv
ning av investeringar i .allmänna fastighetsfonden utgör grundavskriv
ning vid nybyggnader för ämbetsverk 25 °/o av anläggningskostnaden och 
vid nybyggnader för kriminalvården, sjukhus, forskningsinstitut och sko
lor 50 O/o. Investeringar i mark avskrivs inte. 

Med tillämpning av dessa grunder bör avskrivningsanslagen i riks
statsförslaget föras upp i enlighet med följande sammanställning. 

Anslag 

Justitiedepartementet 
Polishus m. m. 
Byggnadsarbeten för domstolsviisendet 
Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården 
Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stockholm 

Utrikesdepartementet 
Inköp, uppförande och iståndsättande av fastig

heter för utrikesrepresentationen 

Investering 
kr. 

40000 000 
1 000 

4 000 000 
49 000 000 

15 660 000 

Avskrivning 
kr. 

10 000 000 

2 000 000 
12 250 000 

3 915 000 
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Anslag 

Försvarsdepartementet 
Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar 
Anskaffning av vissa skyddsrumsanläggningar 

Socialdepartementet 
Utbyggande av karolinska sjukhuset 
Uppförande av ett personalbostadshus för 

karolinska sjukhuset 
Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala 
Vissa byggnadsarbetcn m. m. inom socialdeparte

mentets verksamhetsområde 
Finansdepartementet 

Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 
Inköp av fastigheter m. m. 
Vissa byggnadsarbeten vid tullverket 

Utbildningsdepartementet 
Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål 
Radio- och televisionshus 
Byggnadsarbeten vid universiteten m. m. 

Jordbruksdepartementet 
Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor m. m. 

Civildepartementet 
Byggnadsarbeten för länsstyrelserna 

Industridepartementet 
Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. m. 

Summa kr. 

* Beräknat belopp. 

Investering Avskrivning 
kr. kr. 

*6 000 000 *2 875 000 
*l 300 000 *l 300 000 

10 000 000 5 000 000 

1 000 
11828000 5 914 000 

21500000 10 750 000 

60 000 000 15 000 000 
25 000 000 11000000 

350 000 88 000 

*5 400 000 *2 700 000 
12 000 000 

*180 000 000 *89 350 000 

25 000 000 12 500 000 

29 000 000 7 250 000 

1 000 

496 041 000 191892 000 

Investeringar under anslaget Anskaffning av vissa skyddsrumsanlägg
ningar bör, liksom hittills, skrivas av helt. 

Byggnadsstyrelsen har redovisat att sammanlagt 8 055 000 kr. behö
ver anvisas för att grundavskrivningar enligt nyssnämnda regler skall 
kunna göras av vissa fastigheter som under budgetåren 1964/65-
1970/71 inköpts med anlitande av investeringsanslag till inköp av fastig
heter. För att göra erforderliga grundavskrivningar av dessa investe
ringar möjliga har jag beräknat 8 milj. kr. under avskrivningsanslaget 
Inköp av fastigheter m. m. För anslaget för budgetåret 1972/73, 25 milj. 
kr., beräknar jag att grundavskrivningarna skall uppgå till 3 milj. kr. 
Avskrivningsbehovet uppgår alltså sammanlagt till 11 milj. kr. 

Beträffande anslaget till radio- och televisionshus erinrar jag oni. att 
investeringar i radiohus enligt riksdagens beslut (prop. 1955: 146, SU 
1955: 125, rskr 1955: 288) helt skall finansieras med radioliccnsmedel. 
Motsvarande finansieringsform tillämpas beträffande investeringar i te
levisionshus. Något avskrivningsanslag på riksstaten behövs således inte 
för detta ändamål. 

Försvarets fastighetsfond. För investeringar i försvarets fastighetsfond 
skall enligt gällande regler avskrivningsbehovet beräknas schablonmäs
sigt till 50 °/o av investeringar i kasernbyggnader, medan total avskriv-
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ning tillämpas för investeringar i befästningar. Nybyggnad för ämbets
verk avskrivs dock endast med 25 O/o. Investeringar i mark avskrivs inte. 

Under försvarets fastighetsfond har investeringar beräknats om sam
manlagt 284,2 milj. kr. Härav beräknas för markförvärv 20 milj. kr., 
för kasernbyggnader 138,2 milj. kr. och för befästningar 125,8 milj. kr. 
Avskrivningsanslagen beräknas till sammanlagt avrundat 195 milj. kr. 

Statens utlåningsfonder. Amlaget till studiemedelsfonden bör skrivas 
av helt och avskrivningsanslagct tas upp med 584 milj. kr. Investerings

anslaget till fiskerilånefonden för nästa budgetår tas upp med 2 milj. kr. 
De lån som utgår fråri denna fond är räntefria under viss tid och för
utsätts därefter löpa med en ränta av 5 O/o. Med hänsyn till att förränt
ningskravet för statens investeringar fastställts till 6 3/4 O/o bör denna 

investering skrivas av med 765 000 kr. Till Lånefonden till främjande 
av beredning och avsättning av fisk m. m. tas upp ett investeringsanslag 
av 700 000 kr. Dessa lån är under viss tid räntefria och löper därefter 

med 5 O/o ränta. Jag tar här upp ett avskrivningsanslag av 311 000 kr. 
Från Lånefonden för allmänna samlingslokaler utgår lån som till ca 
70 °/o är räntefria. Anslaget bör därför skrivas av med 70 O/o av det 
föreslagna beloppet 14 milj. kr., dvs. med 9,8 milj. kr. 

Fonden för låneunderstöd. Från anslaget Lån till byggande av sjuk
hem utgår lån avsedda att löpa utan ränta under de fem första åren av 
en trettioårsperiod. Anslaget bör därför skrivas av med en sjättedel av 
det föreslagna beloppet 31 milj. kr., dvs. med 5 l 67 000 kr. 

Till pressens lånefond föreslås ett anslag av 25 milj. kr. De lån som 
utgår från fonden är räntefria under de tre första åren samt i vissa fall 
under ytterligare två år. Jag tar upp ett avskrivningsanslag av 5 milj. kr. 
Avskrivning med 100 O/o bör liksom tidigare tillämpas beträffande ansla
get till lån till utbyggnad av oljelagringen, varför jag tar upp avskriv
ningsanslaget med 9 milj. kr. Anslaget Lån till nordiska industrialise
ringsfonden till förmån för Island bör likaledes skrivas av helt och jag tar 
upp ett avskrivningsanslag av 7 milj. kr. 

Till Lån till Norrbottens järnverk AB föreslås 68 milj. kr. Lånet är 

räntefritt under tre år av en fjortonårsperiod. Jag tar upp ett avskriv

ningsanslag av 8,7 milj. kr. 

Diverse kapitalfonder. Till förrådsanläggningar m. m. under förråds
fonden för ekonomisk försvarsberedskap har föreslagits ett anslag av 
5,5 milj. kr. Hela beloppet avser anskaffning som sker av beredskapsskäl 
och bör skrivas av helt. Jag tar alltså upp ett avskrivningsanslag av 5,5 

milj. kr. 
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Statens Statens all- Försvarets 
affärsverks- männa fästig- fastighets-
fonder hetsfond fond 

Il. Justitiedepartementet 24 250 000 
111. Utrikesdepartementet 3 915 000 
IV. Försvarsdepartementet 4175 000 195 000 000 
V. Socialdepartementet 21664000 

VI. Kommunikationsdepartementet 23 802 000 
VII. Finansdepartementet 26 088 000 

VIII. Utbildningsdepartementet 92 050 000 
IX. Jordbruksdepartementet 12 500 000 
X. Handelsdepartementet 

XI. Inrikesdepartementet 
XII. Civildepartementet 7 250 000 

XIII. Industridepartementet 2000 
Summa kr. 23 804 000 191892 000 195 000 000 

Statens Fonden Diverse Summa 
utlånings- för låne- kapital-
fonder understöd fonder 

Il. Justitiedepartementet 24 250 000 
III. Utrikesdepartementet . 3 915 000 
IV. Försvarsdepartc-

mentet 199175 000 
V. Socialdepartementet 5 167 000 26 831 000 

VI. Kommunikations-
departementet 2000 23 804 000 

VII. Finansdepartementet 5 000 000 31 088 000 
VIII. Utbildningsdeparte-

mentet 584 000 000 676 050 000 
IX. Jordbruksdeparte-

mentet I 076 000 13 576 000 
X. Handelsdcpartementet 16 000 000 5 500 000 21500000 

XI. Inrikesdepartementet 9 800 000 9 800 000 
XII. Civildepartementet 7 250 000 

XIII. Industridepartementet 8 700 000 8 702 000 

Summa·kr. 594 876000 34 867 000 5 502 000 1045941 000 

Sammanfattning och · hemställan. A vskrivningsanslagen uppgår till 
sammanlagt l 045 941 000 kr. En översikt över hur anslagen fördelar sig 
på olika fonder och departement har lämnats i närmast föregående tablå. 

Under åberopande av vad jag sålunda har anfört hemställer jag att 
Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 

1) under förutsättning att motsvarande investeringsanslag bevil
jas, anvisa följande förslagsanslag till avskrivning av nya ka
pitalinvcsteringar för budgetåret 1972/73 i härefter angivna 
fonder, nämligen 

Postverkets fond 

K o m m u n i k a t i o n s d e p a r t c m e i1 t et 
Posthus ni. m. 1 000 
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Televerkets fond 

Kom mm unika tion sd e par te men tet 
Teleanläggningar m. m. 

Statens järnvägars fond 

Kommmunikationsdepartementet 
Järnvägar m. m. 

Luftfartsverkets fond 

Kommmunikationsdepartcmentet 

6 000 000 

17 800 000 

Flygplatser m. m. . 1 000 

Fabriksverkens foud 

Industridepartementet 
Byggnader och utrustning 

Statens vattenfallsve:rks fond 

Industridepartementet 
Kraftstationer m. m. 

Diverse kapitalfond1er 

Kommm unika tions d ep art em en te t 
Statens vägverks förrådsfond: 

Vägmaskincr m. m. 
Sjöfartsverkcts fond: 

Sjöfartsmatcriel m. m. 

1000 

1000 

1000 

1000 
2) under förutsättning itt motsvarande invcsteringsanslag beviljas, 

anvisa följande resavationsanslag till avskrivning av nya kapi
talinvesteringar för budgetåret 1972/73, i härefter angivna fon
der, nämligen 

Statens allmänna fa1tighetsfond 

Justitiedepartementet 
Polishus m. m .. 10 000 000 
Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården 2 000 000 
Nybyggnad i kvairteret Kronoberg i Stockholm 12 250 000 

Utrikesdepartementet 
Inköp, uppförande och iståndsättande av fas
tigheter för utrik·~srepresentationen 3 915 000 
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Socialdepartementet 
Utbyggande av karolinska sjukhuset 5 000 000 
Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala 5 914 000 
Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialde-
partementets verksamhetsområde 

Finansdepartementet 
Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 
Inköp av fastigheter m. m. 
Vissa byggnadsarbeten vid tullverket 

Jordbruksdepartementet 
Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor 
m.m. 

Civildepartementet 
Byggnadsarbeten för länsstyrelserna 

Statens utlåningsfonder 

Utbildningsdepartementet 
Studiemedelsfonden 

Jordbruksdepartementet 
Fiskerilånefonden 
Lånefonden till främjande av beredning och 
avsättning av fisk m. m. 

Inrikesdepartementet 
Lånefonden för allmänna samlingslokaler 

Fonden för låneunderstöd 

Socialdepartementet 
Lån till byggande av sjukhem 

Finansdepartementet 
Pressens lånefond 

Handelsdepartementet 
Lån till utbyggnad av oljelagringen 
Lån till nordiska industrialiseringsfonden till 
förmån för Island 

Industridepartementet 

Lån till N~r~bottens järnverk AB 

10 750 000 

15 000 000 
11000 000 

88 000 

12 500 000 

7 250 000 

584 000 000 

765 000 

311 000 

9 800 000 

5 167 000 

5 000 000 

9 000 000 

7 000 000 

8 700 000 
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Diverse kapitalfond·er 

Handelsdepartemen tet 
Förrådsfondcn för ekonomisk försvarsbered
skap: 

Förrådsanläggningar m. m. 5 500 000 
3) i avvaktan på särskild proposition i ämnet, beräkna följande 

reservationsanslag till avskrivning av nya kapitalinvesteringar 
för budgetåret 1972,'73, i härefter angivna fonder, nämligen 

Statens allmänna fastighetsfond 

Försvarsdepartementet 
Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar 
Anskaffning av vissa skyddsrumsanläggningar 

2 875 000 
] 300 000 

Ut bi Id ni n g s de part e ment e t 
Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål 
Byggnadsarbeten vid universiteten m. m. 

Försvarets fastighetsfond 

Försvarets fastighctsfond 

2 700 000 
89 350 000 

195 000 000 

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets 
övriga ledamöter h~:mställt bifaller Hans Maj:t Konungen. 

Ur protokollet: 

Britta Gyllemten 

MARCUS BOKTR. STHLM 1972 71011 



Bilaga 20 till statsverkspropositionen 1972 

Avskrivning av oreglerade 
kapitalmedelsförluster 

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj :t 
Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972. 

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena 
WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, 
HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODH
NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LöFBERG, LIDBOM, 
CARLSSON, FELDT. 

Chefen för finan&departemcntet, statsrådet Sträng, anmäler fråga om 
anslag till avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster för budget
året 1972/73 och anför. 

På fonden för oreglerade kapitalmedelsförluster, som förvaltas av 
riksgäldskontorct, redovisas förluster, som uppkommit på statens kapi
talfonder och överförts till fonden i den ordning Kungl. Maj:t bestämt 
för varje stlrskilt 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 löpan
de inkomster samt förluster, för vilka täckning kan beredas av inom ve
derbörande fond verkställda avsättningar till förnyelsefond eller värde
minskningskonto. 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 ackordsupp
görelser. 

Ackordsuppgörelser angående lån från statens utlåningsfonder m. m. 
Riksdagen har bemyndigat Kungl. Maj:t (prop. 1940: 281, SU 1940: 210, 
rskr 1940: 373) att i fråga om vissa statliga lån, i den mån ej annat för
anleds av särskilda föreskrifter för viss låneverksamhet, efter prövning av 
omständigheterna i varje föreliggande fall biträda ackord och att i vissa 
fall efterge lån. 

1 Riksdagen 1972. 1 sam[. Nr 1. Bilaga 20. 
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Bemyndigandet omfattar såväl de flesta lån från statens utlåningsfon- · 
der som åtskilliga lån under fonden för låneunderstöd och vissa specifi
cerade 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 efterskän
kanden, 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 
besluten angående biträdande av ackord samt andra efterskänkanden av 
statens rätt tillsammans med en sammanfattande förteckning tillställs 
riksdagens vederbörande utskott. 

Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster. I gällande riksstat 
har under denna rubrik uppförts ett anslag av 1 milj. kr. för reglering 
av uppkommande kapitalmedelsförluster. · 

Av en av riksgäldskontoret överlämnad redogörelse framgår, att föl
jande förluster av de fondförvaltande myndigheterna anmälts och per 
den 30 juni 1971 överförts tiU fonden för oreglerade kapitalmedelsför
luster. 

Myndighet och fond 

Reglering av oreglerade kapitalmedelsförluster 

Statens järnvägar 
Statens järnvägars fond 

Byggnadsstyrelsen 
Statens allmänna fastighetsfond : 

Akademiska sjukhusets delfo:nd 
Byggnadsstyrelsens delfond 

General tullstyrelsen 
Statens allmänna fastighetsfond: 

Generaltullstyrelsens delfond 
Fortifikationsförvaltningen 

Försvarets fastighetsfond: 
Kasernbyggnaders delfond 
Befästningars delfond 

Bostadsstyrelsen 
Lånefonden för bostadsbyggancle 

Statskontoret 
Fiskerilånefonden 
Lånefonden för allmänna samlingslokaler 
Fonden för låneunderstöd: 

Statskontorets delfond 
Sjöfartsverket 

Sjöfartsverkets fond 
Riksbanken 

Statens bosättningslånefond 
Fonden för låneunderstöd: 

Riksbankens delfond 
Riksgäldskontoret 

Fonden för förlag till statsverk1!t 

Kr. 

123 000000 

150 797 
4075 241 

20652 

5 695 785 
47 577 

467 864 

9 600 
214 373 

1660025 

267 860 

87 268 

93 264 

5 381 160 



Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster 

Övriga a1•skrivningar 

Till driftbudgeten överförda medel på investeringsanslaget 
1964/65 Kb VI: 17 Fonden för låneunderstöd, statskontorets 
delfond: Institutet för nyttiggörande av forskningsresultat, 
IN FOR 
Medel som under budgetåret 1969/70 tillförts fonden från 
avskrivningskontot för lånefonden för främjande av 
bostadsbyggande på landsbygden 

3 

8 350 000 

Summa kr. 

200 000 

149 721466 

I det av riksgäldskontoret angivna beloppet för fonden för förlag 
till statsverket ingår 600 000 kr. som utgör projekteringskostnader för 
vissa studentbostadshus i Lund. Byggnadsobjektet, som har redovi
sats i prop. 1965: 104 (s. 55, SU 1965: 67, rskr 1965: 193), skall enligt 
Kungl. Maj:ts beslut inte utföras. 

På fonden för oreglerade kapitalmedelsförluster redovisades den 1 
juli 1970 som ingående balans 681 827 915 kr. Fonden har under bud
getåret 1970/71 tillgodoförts dels anslag från driftbudgeten på 1 milj. 
kr., dels 19 767 kr. som influtit på tidigare avskrivna, fonden påförda 
förluster, dels ock 18 259 490 kr. som avsatts i samband med uppskriv
ning av fonden för beredskapslagring. Eftersom enligt den lämnade 
redovisningen fonden samtidigt belastats för förluster med 149 721 466 
kr., utgjorde den utgående balansen per den 30 juni 1971 551 385 706 
kr., disponibla för reglering av oreglerade kapitalmedelsförlustcr. För 
budgetåret 1972/73 bör anvisas 1 milj. kr. för avskrivning av oreglerade 
kapitalmedelsförluster. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riks
dagen 

att till Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster för bud
getåret 1972/73 anvisa ett anslag av 1 000 000 kr. 

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets 
övriga ledamöter hem~tällt bifaller Hans Maj:t Konungen. 

Ur protokollet: 

Britta Gyllensten 

MARCUS BOKTR. STHLM 1972 710620 





Bilaga 21 till statsverkspropositionen 1972 Prop. 1972: 1 
Bilaga 21 

Statens allmänna fastighetsf ond 

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t 
Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972. 

Niirvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena 

WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, 
HOLMQVIST. ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL ODH
NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LöFBERG, LIDBOM, 
CARLSSON, FELDT. 

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler förslag 
till stat för statens allmänna fastighetsfond för budgetåret 1972/73 och 
anför. 

Inledning 

Statens allmänna fastighetsfond är en kapitalfond för redovisning av 
civila statliga fastigheter, som inte är att hänföra till affärsverken. Fon
den omfattar allmänna förvaltningsbyggnader, fångvårdsanstalter, fas
tigheter för undervisningsändamål, sjukhusbyggnader m. m. Allmänna 
fastighctsfonden är uppdelad på sju delfonder, nämligen slottsbyggna
dernas, kriminalvårdsstyrelsens, beskickningsfastigheternas, karolinska 
sjukhusets, akademiska sjukhusets, byggnadsstyrelsens och generaltull
styrelsens delfonder. Av dessa förvaltas slottsbyggnadernas, beskick
ningsfastigheternas, akademiska sjukhusets och byggnadsstyrelsens del
fonder av byggnadsstyrelsen 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 produk
tiv fond. 

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 Jo-

1 Riksdagen 1972. 1 sam!. Nr 1. Bilaga 21 
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kaler och markområden och C. Diverse inkomster samt på utgiftssidan 
A. Reparations- och underhållskostnader m. m., B. Avsättning till vär
deminskningskonto och C. Hyres- och arrendeutgifter m. m. Inkomster
na och utgifterna under de angivna titlarna tas upp särskilt för de olika 
delfonderna. Fondens överskott redovisas under särskild titCI på riks
statens inkomstsida. 

Det förslag till stat för allmänna fastighetsfonden som framläggs i det 
följande torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bi

laga 21.1. Till grund för förslaget ligger statförslag, som vederbörande 
förvaltningsmyndigheter har fämnat för resp. delfonder. Riksrevisions
verket har yttrat sig över statförslagen. 

Förslaget till stat slutar på ett belopp av ca 713 milj. kr., vilket 
innebär en ökning av omslutningen med ca 212 milj. kr. Inkomstpos
ten Ersättning för till statsmyndigheter upplåtna lokaler ökar med ca 
210 milj. kr., vilket bl. a. beror på förändrade principer för beräkning 
av hyror för statliga fastigheter. Jag återkommer härtill i det följande. 
Fondens överskott ökar med ca 150 milj. kr. 

Principer för beräk11ing av underhållsmedel m. m. 

Som framgår av prop. 1971: 1 (bil. 21 s. 2) har byggnadsstyrelsen den 
12 januari 1968 fått i uppdrag att utreda principerna för beräkning av 
kostnaderna för underhållet av statliga fastigheter m. m. Byggnadssty
relsen har hösten 1970 redovisat utredningen i ett betänkande angående 
principer för beräkning av underhållsmedel m. m. Efter remiss har ytt
randen över förslaget avgivits av kriminalvårdsstyrelsen, fortifikations
förvaltningen, försvarets rationaliseringsinstitut, poststyrelsen, general
tullstyrelsen, riksrevisionsverht samt direktionerna för karolinska sjuk
huset och akademiska sjukhust::t i Uppsala. 

I betänkandet föreslås att fastighetsförvaltningen delas in i tre del
program, nämligen fastighetsdrif t, f astighetsu11derhåll samt ombyggnad 

och komplettering. Fastighetsdriften bör åläggas de fastighetsfondför
valtande myndigheterna och finansieras över staten för statens allmänna 
fastighetsfond. Förvaltningen av akademiska sjukhusets delfond föreslås 
i fortsättningen åvila sjukhusets direktion. 

Delprogrammet fastighetsunderhåll föreslås omfatta reparation och 
ersättning av förslitna eller på annat sätt skadade byggnads- eller anlägg
ningsdelar som måste göras för att bibehålla fastigheten i dess bygg
nadstekniska skick och funktion. Nya principer föreslås för beräkningen 
av medelsbehovet för fastighe1sunderhåll. 

De nu gällande principerna för beräkningen av medelsbehovet för 
reparationsändamål, vilka godkänts av riksdagen (prop. 1943: 71, SU 
1943: 59, rskr 1943: 120) innebär i huvudsak följande. 

Behovet av reparationsmedel räknas ut genom att byggnadsbeståndets 
bokförda värde multipliceras med ett visst procenttal, den s. k. under-
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hållsprocenten. I byggnadsbeståndets bokförda värde ingår inte de bygg
nader som har färdigställts under budgetåret före det budgetår som stat
förslagct avser. Värdena på byggnader som uppförts efter år 1935 räk
nas om till 1935 års prisnivå enligt principer som redovisats i prop. 
1946: l (bil. 22 s. 6). Underhållsprocenten är avpassad efter byggnader
nas ålder. Sålunda gäller ett procenttal för gamla byggnader och ett an
nat för nya byggnader. Under de första åtta åren halveras vidare under
hållsprocenten för de nya byggnaderna. Det erhållna reparationsmedels
behovet omräknas slutligen med hänsyn till ändringarna i prisläget på 

byggnadsmarknaden. Dessa ändringar framgår av byggnadsstyrelsens 
underhållskostnadsindex. 

De sålunda beräknade underhållsmedlen utgör en ram för det nor
mala fastighetsunderhållet. För extraordinära reparationsåtgärder samt 
ändrings- och 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 
normala fastighetsundcrhållet tillämpas för kri!11inalvårdsstyrelsens, ka
rolinska sjukhusets, akademiska sjukhusets, byggnadsstyrclscns och ge" 
neraitullstyrelsens delfonder. För slottsbyggnadcrnas och beskieknings
fastigheternas delfonder beräknas underhållsmcdlen i särskild ordning. 

Byggnadsstyrelscn föreslår att den nuvarande bcräkningsmetoden er
sätts med en metod grundad på statistiska erfarehhetsdata. För olika 
lokaltyper beräknas genomsnittliga underhållskostnader per kvadratme
ter, vilka läggs till grund för beräkning av det aktuella mede!sbehovet; 
Byggnadsstyrelsen redovisar vidare ett system för intern styrning av 
underhållsarbetena med hjälp av särskilda underhållsmodeller för 
varje byggnad eller utvalda typbyggnader. I modellerna periodiseras 
olika undcrhållsåtgärdcr mot bakgrund av deras varaktighet. Modellerna 
kompletteras med kostnadsberäknade arbetsbeskrivningar för de olika 
underhållsåtgärderna. 

Till delprogrammet ombyggnad och komplettering hänförs enligt för
slaget ändringar i lokalerna föranledda av lokalnyttjarkrav under förut
sättning att åtgärderna inte eller endast i ringa mån ökar värdet på den 
anläggning de avser. Ombyggnad skall ske inom befintlig byggnads vo
lym eller, om utökning av volymen sker, utan att totalytan ökas. Vidare 
föreslås kompletteringar för rationalisering av drift och underhåll av 
fastigheterna ingå i delprogrammet. Den föreslagna avgränsningen inne

bär att investcringsobjekt såsom provisoriska paviljonger, baracker och 
liknande skall finansieras över kapitalbudgeten. Mcdclstilldelningen till 

ombyggnads- och komplctteringsarbeten bör enligt byggnadsstyrelsen, i 
likhet med vad som nu gäller för särskilda arbeten under flera delfon
der, ske främst på grundval av kostnadsberäkningar av planerade åt-· 
gärder. 
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Remissinstanserna tillstyrhr i huvudsak byggnadsstyrelsens förslag; 
Försvarets rationaliscringsinstitut ifrågasätter om inte åtgärder för ratio
nalisering av drift och underhåll av fastigheterna bör hänföras till un
derhåll i stället för till ombyggnad och komplettering. Därmed kan man 
enligt institutet få en lämpligare gränsdragning mellan åtgärder be
tingade av lokalförvaltarens ansvar och sådana som föranleds av lokal

nyttjarens önskemål. Poststyrdsen finner att en tillämpning av princi
pen om att provisoriska byggnader skall bekostas från investeringsan
slag skulle medföra vissa nackdelar för postverkets del. 

Beträffande de föreslagna nya beräkningsprincipcrna för underhålls
medel framhåller flera rcmissinstanser, däribland kriminalvårdsstyrelsen 
och direktionen för karolinska sjukhuset, att en omHiggning kommer att 
bli tids- och arbetskrävande. Direktionen för akademiska sjukhuset 
i Uppsala föreslår att medelsberäkningarna för sjukhusets del grundas 
på volymberäkningar. Generaltullstyrelsen ifrågas~itter om inte ett enk
lare system, t. ex. grundat på genomsnittskostnaderna för reparationer 

och underhåll för de senaste budgetåren, borde kunna tillämpas för tull
verket. Enligt fortifikationsförvaltningen bör det föreslagna bcräknings
systemct inte införas för kasernbyggnaders och befästningars delfonder 
av försvarets fastighetsfond. 

Departementschef en 

För egen del vill jag betriiffande byggnadsstyrclsens utredning anföra 

följande. 
Byggnadsstyrelsen föreslår a.tt driften av fastigheterna åläggs fondför

valtarna. Inom kriminalvårdsstyrelscns, karolinska sjukhusets och gene
raltullstyrelsens delfonder svarar de fondförvaltande myndigheterna, 
som också är lokalnyttjare, för fastighctsdriften. Inom de delfonder som 
förvaltas av byggnadsstyrelscn svarar lokalnyttjarna för driften av fler
talet fastigheter. Vid universitd och högskolor pågår försöksverksamhet 
med en särskild organisation för fastighetstjänst (jfr prop. 1967: 1 bil. 10 
s. 285). Ett överförande av fastighetsdriftcn till byggnadsstyrclsen leder 
till organisatoriska förändringar, bl. a. inom universitctsscktorn, vilka 
behöver klarläggas närmare. I avvaktan härpå är jag inte beredd att ta 
ställning till byggnadsstyrelsens förslag i denna del. Detta bör dock 
inte hindra att ansvaret för fa:;tighetsdriften läggs på byggnadsstyrelscn 

när så bedöms lämpligt, t. ex. i fråga om nybyggnader som skall ut
nyttjas av flera myndigheter. I enlighet med vad styrelsen föreslagit bör 
förvaltningen av akademiska sjukhusets delfond i forsättningen åvila 

sjukhusets direktion. 
Förslaget att fastighetsdriftcn skall finansieras över staten för fastig

hetsfonden har samband med frågan om införande av ett programbud
getsystem inom byggnadsstyrclsens område. Denna fråga, liksom frågan 

om fastighetsförvaltningen - bestående av delprogrammen fastighets-
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drift, underhåll samt ombyggnad och komplettering - som ett program 
i ett sådant system, får behandlas i annat sammanhang. 

Byggnadsstyrelsens förslag till definitioner av och gränsdragning mel
lan underhåll samt ombyggnad och komplettering finner jag ändamålsen
liga. De bör kunna läggas till grund för beräkningen av fastighetsfondens 
stat fr. o. m. budgetåret 1973/74. Förslagen innebär bl. a. att uppfö
rande av provisoriska lokaler såsom baracker inom allmänna fastig
hetsfondens område skall finansieras med investeringsmedel. Vidare in

nebär förslagen att sådana ombyggnadsarbeten i en fastighet som med
för att fastighetens värde påtagligt ökar även i fortsättningen bör be
kostas med investeringsmedel. Möjligheterna att i framtiden skapa en 
enklare gränsdragning som innebär att även den senast nämnda typen 
av arbeten finansieras över fastighetsfondens stat hänger samman med 
bl. a. principerna för den statliga förmögenhetsredovisningen och av
skrivningsreglerna, vilka f. n. behandlas av budgetutredningen (Fi 1970: 
64). 

De principer byggnadsstyrelsen föreslagit för beräkning av underhålls
medel bör kunna leda till en säkrare budgetering. Det föreslagna syste

met med underhållsmodeller m. m. innebär även förbättrade metoder 
för intern styrning av underhållsarbetet. Jag förordar att de nya beräk
ningsprinciperna successivt införs i fråga om kriminalvårdsstyrclsens, 
karolinska sjukhusets, akademiska sjukhusets och byggnadsstyrelsens del
fonder. Så långt det är möjligt bör de nya principerna läggas till grund 
för beräkningen av staten för fastighctsfondcn fr. o. m. budgetåret 1973/ 
74. För slottsbyggnadernas och beskickningsfastigheternas delfonder bör 
medclsbchovet även i fortsättningen beräknas erfarenhetsmässigt och 
med utgångspunkt i planerade arbeten. För generaltullstyrclsens delfond 
bör tills vidare en enkel schablonmetod kunna användas. Byggnadssty
relsen bör samordna det fortsatta arbetet med principerna för beräkning 
av underhållsmedel, varvid mellan delfonderna enhetliga beräkningsme
toder bör eftersträvas för likartade typer av fastigheter. 

Utgifter 

A. Reparations- och underhållskostnader m. m. 

Vid min redovisning i det föregående av byggnadsstyrelsens förslag 
angående beräkning av underhållsmcdel m. m. har jag redogjort för 
nu gällande principer för beräkningen av medelsbehovet för reparations

ändamål. 
Byggnadsstyrclsen har anmält att underhållskostnadsindex med 1963 

som basår den 1 april 1971 var 150. Detta innebär en höjning med 9 
enheter eller ca 6 O/o sedan motsvarande tidpunkt år 1970. 
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A 1. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Slottsbyggnadernas 
delfond 

1970/71 Utgift 6 307 191 

1971/72 Anvisat 114 400 000 

1972/73 Förslag 7 900 000 

1 Varav 9 milj. kr. på tilläggss1:at I (prop. 1971: 140 bil. 11, FiU 1971: 47, rskr 
1971: 293). 

Byggnadsstyrelse11 

För budgetåret 1972/73 beräknas för löpande underhåll 4 milj. kr. 

och för särskilda arbeten 5 355 000 kr. Beloppen inkluderar pågående 

arbeten. Härutöver behövs 1,6 milj. kr. för sådana arbeten som Kungl. 
Maj:t uppdragit åt byggnadsstyrelsen att utföra som ett led i åtgärderna 

att stimulera sysselsättningen inom byggnadssektorn (jfr prop. 1971: 

140 bil. 11 s. 63). 

Departcmentschef en 

För budgetåret 1972/73 beräknar jag 7,9 milj. kr., varav 4 milj. kr. för 

underhåll. 

Jag förordar att under slc•ttsbyggnadernas delfond till reparations
och underhållskostnader m. m. beräknas 7,9 milj. kr. 

A 2. Reparations- och underluållskostnader m. m.: Kriminalvårdsstyrel
scns delfond 

1970/71 Utgift 7 226 945 
1971/72 Anvisat 111967000 

1972/73 Förslag 10 498 000 

1 Varav 2,4 milj. kr. på tilläggsstat I (prop. 1971: 140 bil. 11, FiU 1971: 47, rskr 
1971: 293). 

a) Löpande reparations- och 
underhållskostnader 

b) Särskilda arbeten 

Kri 111i11 alvärdss ty rc !se 11 

1971/72 

4137 000 
7 830 000 

11967000 

Beräknad ändring 1972/73 

Kriminal- Dep.cheren 
vårdsstyrelsen 

+ 531 000 
+ 4 945 000 

+ 5476000 

+ 531 000 
- 2000000 

- 1469000 

a) Medelsbehovet för löpande reparations- och underhållsarbeten 

bediknas enligt gällande regler till 4 668 000 kr., varav 400 000 kr. för 

barackbyggnader som inte är invärderade på fastighetsfonden. 
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b) För särskilda arbeten beräknas sammanlagt 12 775 000 kr. Härav 
beräknas 3 175 000 kr. för svag- och starkströmsanläggningar. För mo
dernisering av personalbostäder beräknas 725 000 kr. och för utbyte av 
värmepannor och anordningar för vattenförsörjning m. m. samman
lagt 1,9 milj. kr. För ombyggnadsarbeten vid fångvårdsanstalter beräk
nas 6,5 milj. kr. och för brandskyddsåtgärder och avvccklingsarbeten 

475 000 kr. 

Departeme11tschefe1Z 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att under krimi
nalvårdsstyrelsens delfond till reparations- och underhållskostnader 
m. m. beräknas 10 498 000 kr. 

A 3. Reparations- och underhållskostnader m m.: Beskickningsfastighe
ternas delfond 

1970171 Utgift 

1971172 Anvisat 
1972173 Förslag 

4 506 521 

5 360 000 
5 983 000 

1971/72 Beräknad ändring 1972/73 

a) Reparations- och underhållskostnader 

Byggnads
styrelsen 

i allmänhet m. m. 3 760 000 + 423 000 
b) Särskilda arbeten 600 000 + 100 000 
c) Bränsle och lyse för kanslilokaler och 

tjänstebostäder 1 000 000 + 200 000 

5 360 000 + 723 000 

Byggnadsstyre/se11 

Dep.chefen 

+ 423 000 

+ 200000 

+ 623 000 

a) För driftkostnader beräknas 1,6 milj. kr. och för löpande under
håll 2 583 000 kr. 

b) Utöver medel för normala underhållsarbeten behövs 700 000 kr. 
för vissa större reparations- och ombyggnadsarbeten, varav 200 000 kr. 
för särskilda säkerhetsåtgärder i kanslier. 

c) För bränsle och lyse i kanslilokaler och tjänstelokaler beräknas 
1,2 milj. kr. 

Departementschef Cl! 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att under be
skickningsfastighetcrnas delfond till reparations- och underhållskostna
der m. m. beräknas 5 983 000 kr. 
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A 4. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Karolinska sjukhusets 

delfond 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anvisat 
1972173 Förslag 

4620192 

5 400 000 
7 030 000 

a) Löpande reparations- och underhålls
kostnader 

b) Särskilda arbeten 

Direktionen för karolinska sjukhuset 

1971/72 

3 700000 
1 700000 

s 400 000 

Beräknad ändring 1972/73 

Direktionen Dep.chcfen 
för karolinska 
sjukhuset 

+1132000 
+2040000 

+3172000 

+1130 000 
+ 500000 
+1630 000 

De byggnader som skall tillföras delfonden genom avtal om ändrat 
huvudmannaskap för verksamheten vid bl. a. Norrbackainstitutet och 
Eugeniahemmet kommer att invärderas i samverkan med byggnadssty
relsen (jfr prop. 1971: 49 s. 7). Medel beräknas för underhåll m. m. av 

dessa byggnader. 
a) Medelsbehovet för löpande reparations- och underhållsarbeten be

räknas enligt gällande regler till 4 832 000 kr., varav 4 186 000 kr. för 
karolinska sjukhuset, 450 000 kr. för Norrbackainstitutet och 196 000 
kr. för Eugeniahemmct. 

b) För särskilda arbeten beräknas sammanlagt 3 740 000 kr., varav 
3 170 000 kr. för karolinska sjukhuset och 570 000 kr. för Norrbacka

institutet. 

De parteme11tschef en 

Men hänvisning till sammanställningen förordar jag att under karo

linska sjukhusets delfond till reparations- och underhållskostnader m. m. 

beräknas 7 030 000 kr. 

A 5. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Akademiska sjukhu

sets delfond 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anvisat 
1972173 Förslag 

1634 639 
2 641000 
2 572 000 
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Byggnadsst_r·relsen 

Medelsbehovet för löpande reparations- och underhållsarbeten beräk

nas enligt gällande regler till 2 572 000 kr. 

Departementschefen 

Jag förordar att under akademiska sjukhusets delfcind till reparations

och underhållskostnader beräknas 2 572 000 kr. 

A 6. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Byggnadsstyrelscns 
delfond 

1970171 Utgift 

1971/72 Anvisat 

1972173 Förslag 

83 246 792 

85 981 000 

96 045 000 

a) Löpande reparations- och 
underhållskostnader m. m. 

b) Särskilda arbeten 

Byggnadsstyrelsen 

1971/72 

56 981 000 
29 000 000 

85 981000 

Beräknad ändring 1972/73 

Byggnads
styrelsen 

+JO 065 000 
+ 3 000000 

+ 13 065 000 

Dep.chefcn 

+ 10064000 

+ 10064000 

a) Medelsbehovet för löpande reparations- och underhållsarbeten be

räknas enligt gällande regler till 58 711 000 kr. Vidare behövs 2,5 milj. 

kr. för utgifter av onerakaraktär samt 5 835 000 kr. för underhåll av 

byggnader och anläggningar som inte är invärderade på fastighctsfon

den. 
b) För ombyggnads- och komplctteringsarbeten m. m. berliknas 32 

milj. kr. 

Departe111entschef en 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att under bygg

nadsstyrelscns delfond till reparations- och underhållskostnader m. m. 

beräknas 96 045 000 kr. 

A 7. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Gcncraltullstyrclsens 

delfond 

1970171 Utgift 

1971/72 Anvisat 

1972/73 Förslag 

199 915 

303 000 

331 000 
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1971/72 

a) Löpande reparations- och underhålls-
kostnader m. m. 248 000 

b) Särskilda arbeten 55 000 

303 000 

General 111/lsty relse11 

Beräknad ändring 1972/73 

Generaltull- Dep.chefcn 
styrelsen 

+ 13 000 
+ 15 000 

+ 28 000 

+ 13 000 
+ 15 000 

+ 28000 

a) Medelsbehovct för löpa.~1dc reparations- och underhållsarbeten be

räknas enligt gällande regler till 261 000 kr. I beloppet ingår ca 17 000 

kr. för fastighetsskatter. 

b) För särskilda arbeten beräknas 70 000 kr., varav 25 000 kr. för 

tullverkets fastighet i Tärnaby och 45 000 kr. för tullstationen i Storlien. 

Departeme11tscl1e/ e11 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att under gene

raltullstyrclsens delfond till r~parations- och underhållskostnader m. m. 

beräknas 331 000 kr. 

B. Avsättning till värdeminskningskonto 

De tillgångar som är bokförda på statens allmänna fastighctsfond 
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, forsk

ningsinstitutioner och skolor). Grundavskrivning sker i det förra fallet 
med 25 O/o och i det senare med 50 O/o. Avskrivningen skall i båda fal
len fullföljas genom en årlig avsättning till värdeminskningskonto, be
räknad till 1,25 Q/o. För grundavskrivningen anvisas anslag på rikssta

tens driftbudget under huvudtiteln Avskrivning av nya kapitalinveste

ringar. Medel till den årliga avsättningen till värdeminskningskonto 

förs upp på fastighetsfondens stat. Den årliga avsättningen påbörjas 

först under andra budgetåret efter det byggnaden färdigställts. 
I enlighet med angivna grunder har riksrevisionsvcrket vid den slut

liga beräkningen av årsavskrivningen för budgetåret 1971/72 tagit upp 

denna till 34 211 830 kr. 
Till de fastställda årsavskrivningarna för detta budgetår bör läggas 

beloppet av den årliga avskrivningen på färdiga byggnader som tillkom

mit under budgetåret 1970/71. I övrigt bör vid beräkningen hänsyn tas 

till de avskrivningsbelopp som faller bort på grund av slutförda årsav

skrivningar. Riksrevisionsverket har beräknat avsättningsbeloppet för 
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budgetåret 1972/73 till 45 885 000 kr. I beloppet ingår, inom byggnads
styrelsens delfond, 9 251 000 kr. utgörande beräknade rundradioavgifts
medel för avskrivningar av investeringar i radio- och televisionshus. 

Motsvarande belopp har tagits upp som inkomst under posten Diverse 
inkomster. Fördelningen av det sammanlagda avskrivningsbeloppet på 

de olika delfonderna framgår av bilagan. Jag har inget att erinra mot de 
sålunda beräknade beloppen. 

C. Hyres- och arrendeutgifter m. m. 

C 2. Hyres- och arrendeutgifter m. m.: Kriminalvårdsstyrelsens delfond 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anvisat 
1972/73 Förslag 

706 679 
700 000 

800 000 

I enlighet med förslag av . kriminalvårdsstyrelsen förordar jag, att 

under kriminalvårdsstyrelsens delfond till hyres- och arrendeutgifter 
m. m. beräknas 800 000 kr. 

C 3. Hyres- och arrcndcutgifte_r m. m.: Beskickningsfastigheternas del
fond 

1970/71 Utgift 

1971/72 Anvisat 
1972/73 Förslag 

Byggnadsstyrelsen 

14 911505 

16 598 000 
18 082 000 

Posten bör föras upp med 18 682 000 kr. Styrelsen har därvid beräk
nat bl. a. ca 2,4 milj. kr. för nya förhyrningar, inkl. inredning, och in
köp av bostadsrätter. 

Departemen tschef en 

Jag räknar med att utgifterna för nya förhyrningar och inköp av 
bostadsrätter skall uppgå till högst 1,9 milj. kr. 

Jag förordar att under bcskickningsfastigheternas delfond till hyres
och arrendeutgifter m. m. beräknas 18 082 000 kr. 

C 4. Hyres- och arrendeutgifter m. m.: Karolinska sjukhusets delfond 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anvisat 
1972/73 Förslag 

1898949 

2100 000 
2 212 000 
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I enlighet med förslag av direktionen för karolinska sjukhuset för-· 
ordar jag att under karolinska sjukhusets delfond till hyres- och arren
deutgifter m. m. beräknas 2 212 000 kr. 

C S. Hyres- och arrendeutgifter m. m.: Akademiska sjukhusets delfond 

1970/71 Utgift 0 
197li72 Anvisat 1 000 
1972/73 Förslag 1 000 

I enlighet med byggnadsstyrelscns förslag förordar jag att under 

akademiska sjukhusets delfond till hyres- och arrendeutgifter m. m. 
beräknas ett formellt belopp av 1 000 kr. 

C 6. Hyres- och arrendeutgifter m. m.: ByggnadsstyreJsens delfond 

1970/71 Utgift 
1971/72 Anvisat 

1972/73 Förslag 

185 050 675 
172 000 000 

217 000 000 

I enlighet med byggnadsstyrelsens förslag förordar jag att under 
byggnadsstyrelsens delfond till hyres- och arrendeutgifter m. m. be

räknas 217 milj. kr. 

C 7. Hyres- och arrendeutgifte1: m. m.: GeneraltullstyreJsens delfond 

1970/71 Utgift 
1971 /72 Anvisat 
1972/73 Förslag 

7 008 380 
7 200 000 
7 700 000 

I enlighet med förslag av generaltullstyrclscn förordar jag att under 
gencraltullstyrelsens delfond till hyres- och arrendeutgifter m. m. be

räknas 7,7 milj. kr. 

Inkomster 

A. Ersättning för tiU statsmyndigheter upplåtna lokaler 

Fr. o. m. budgetåret 1969170 bestrids lokalhyror från statsmyndighe
ternas myndighetsanslag eller i förekommande fall från sakanslag. Hy-



Prop. 1972: 1 Bilaga 21 Statens allmänna fastighetsfond 13 

rorna skall, efter siirskild debiteringsuppgift från fastighetsfondförval
tande myndighet, tillgodoföras den delfond av statens allmänna fastig
hetsfond från vilken motsvarande utgifter bestrids. Beträffande slotts
byggnadernas delfond kan flertalet av de invärderade fastigheterna inte 
disponeras i sådan omfattning att hyresintäkter kan erhållas som täcker 
utgifterna, utan ett särskilt ersättningsanslag måste tas upp under sjunde 
huvudtiteln för att balans skall erhållas i staten. 

Principer för beräkning av hyror för statliga fastigheter har tidigare 
redovisats för riksdagen (prop. 1970: 1 bil. 2 punkt 5, SU 1970: 15, rskr 
1970: 15). Två beräkningsmetoder för hyrorna har angetts. Enligt den 
ena metoden, som föreslås bli använd för nyare byggnader för vilka 
verkliga produktionskostnader är kända, skall hyran utgöras av kapital
Jrnstnader, underhållskostnader och driftkostnader. Den andra meto
den, som är avsedd för äldre eller speciella fastigheter, innebär att sär
skilda beräkningar av byggnadsvärdet först sker, vilka sedan ligger till 
grund för hyresberäkningen. 

Kungl. Maj:t har den 29 juni 1970 föreskrivit att myndighet som 
förvaltar delfond av statens allmänna fastighetsfond skall i samråd med 

riksrevisionsverket tillämpa förenämnda hyresberäkningsprinciper för 
att beräkna inkomsterna på delfonden avseende upplåtelse av lokaler. 
övergångsvis får provisorisk hyresberäkning ske. 

För budegtåret 1972/73 har ersättningen till fastighetsfonden för de 
ingående delfonderna beräknats på olika sätt beroende dels på delfon

dernas art och dels på hur långt förberedelserna hunnit för tillämp
ningen av nämnda hyresberäkningsprineiper. 

Enligt nu föreliggande beräkningar kommer ersättningar för till stats
rnyndigheter upplåtna lokaler för nästa budgetår att uppgå till sam

manlagt 668 058 000 kr. 
överskotten för budgetåret 1972/73 att tillföras riksstatens driftbudget 

beräknas enligt följande. 

Kriminalvårdsstyrelsens delfond 
Beskickningsfastighcternas delfond 
Karolinska sjukhusets delfond 
Akademiska sjukhusets delfond 
Byggnadsstyrelscns delfond 
Generaltullstyrelscns delfond 

Överskott 

9 057 000 
6 514 000 
3 735 000 
5 635 000 

266 240 000 
93 000 

För slottsbyggnadernas delfond tas av redovisningstekniska skäl upp 
ett formellt överskott av 1 000 kr. 

Jag förordar att delposten Ersättning för till statsmyndigheter upp

låtna lokaler för budgetåret 1972/73 förs upp med 668 058 000 kr. med 
den fördelning på olika delfonder som framgår av bilagan. 
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B. Hyror och arrenden för till enskilda upplåtna lokaler och markom
råden 

Förvaltningsmyndigheterna har för budgetåret 1972/73 beräknat den
na inkomstpost efter samma grunder som för innevarande budgetår. Jag 
godtar myndigheternas beräkningar och förordar, att delposten för bud
getåret 1972/73 förs upp med 34 738 000 kr. med den fördelning på 
olika delfonder som framgår av bilagan. 

C. Diverse inkomster 

Under denna delpost godta.r jag förvaltningsmyndigheternas förslag 
och förordar att delposten förs upp med sammanlagt 10 518 000 kr. 
med den fördelning på olika delfonder som framgår av bilagan. Häri 
ingår 9 251 000 kr. utgöra~de beräknade rundradioavgiftsmedel för av
skrivningar av investeringar i radio- och televisionshus. 

Hemställan 

Under åberopande av vad sålunda anförts hemställer jag att Kungl. 
Maj :t föreslår riksdagen att 

1) godkänna vad jag har förordat i det föregående angående be
räkning av underhål!:;medel, 

2) godkänna förslaget till stat för statens allmänna fastighets
fond för budgetåret 1972/73 (bilaga 21.1). 

Vad föredraganden :;ålunda med instämmande av statsrådets 
övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj :t Konungen . 

. Ur protokollet: 

Britta Gyllensten 
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Bilaga 21. I 

FÖRSLAG TILL 

STAT FÖR STATENS ALLMÄNNA FASTIGHETSFOND 

FÖR BUDGETÅRET 1972/73 

Inkomster 

A. Ersättning för till statsmyndiglzeter upplåtna lokaler 
l. Slottsbyggnadernas delfond 
2. Kriminalvårdsstyrelsens " 
3. Beskickningsfastigheternas " 
4. Karolinska sjukhusets 
5. Akademiska sjukhusets 
6. Byggnadsstyrelsens 
7. Generaltullstyrelsens 

B. Hyror och arrenden för till enskilda upplåtna 
lokaler och markområden 

l. Slottsbyggnadernas delfond 
2. Kriminalvårdsstyrelsens 
3. Beskickningsfastigheternas " 
4. Karolinska sjukhusets 
5. Akademiska sjukhusets 
6. Byggnadsstyrelsens 
7. General tullstyrelsens 

C. Diverse inkomster 
l. Slottsbyggnadernas delfond 
2. Kriminalvårdsstyrelsens 
3. Beskickningsfastighetemas 
4. Karolinska sjukhusets 
5. Akademiska sjukhusets 
6. Byggnadsstyrelsens 
7. Generaltullstyrelsens 

Utgifter 

A. Reparations- och underhdllskostnader m. m. 
l. Slottsbyggnademas delfond 
2. Kriminalvårdsstyrelsens " 
3. Beskickningsfastigheternas " 
4. Karolinska sjukhusets 
5. Akademiska sjukhusets 
6. Byggnadsstyrelsens 
7. Generaltullstyrelsens 

B. Avsättning till värdeminskningskonto 
2. Kriminalvårdsstyrelsens delfond, förslagsvis 
3. Beskickningsfastighetemas " " 
4. Karolinska sjukhusets 
5. Akademiska sjukhusets 
6. Byggnadsstyrelsens 
7. Generaltullstyrelsens 

7 JOO 000 
22 000000 
30 477 000 
11522000 
9 948 000 

579000 000 
8 011 000 

700 000 
1 250000 
. 552 000 

4 041 000 

28 000 000 
195 000 

101 000 
1000 
1 000 
1000 

1100 000 
9 313 000 

1 000 

Summa kr. 

7 900 000 
JO 498 000 
5 983 000 
7 030 000 
2 572 000 

96 045 000 
331 000 

2 896000 
451 000 

2 587 000 
2 840000 

37 028 000 
83 000 

668 058 000 

34 738 000 

JO 518 000 

713 314 000 

130 359 000 

45 885 000 
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C. Hyres- och arrendeutgifter m. m. 
2. Kriminalvårdsstyrelsens delf:md, förslagsvis 
3. Beskickningsfastighctemas " " 
4. Karolinska sjukhusets 
5. Akademiska sjukhusets 
6. Byggnadsstyrelsens 
7. Generaltullstyrelsens 

Överskott att tillföras riksstatens driftbudget 
1. Slottsbyggnadcmas delfond 
2. Kriminalvårdsstyrels·!ns 
3. Beskickningsfastighetemas " 
4. Karolinska sjukhusets 
5. Akademiska sjukhusets 
6. Byggnadsstyrelsens 
7. Generaltullstyrelsens 

800 000 
18 082 000 

2 212 000 
1 000 

217 000 000 
7 700 000 

1 000 
9 057 000 
6 514 000 
3 735 000 
5 635 000 

266 240 000 
93 000 

Summa kr. 

245 795 000 

291275000 

713 314 000 

KUNGL. BOKTR. STHLM 1972 71 0521 



Bilaga 22 till statsvcrkspropositionen 1972 Prop. 1972:1 
Bilaga 22 

Beredskapsstat för försvarsväsendet 

Utdrag av protokollet över försvarsiirenden, hallet inför Hans Maj:t 
Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 197 2. 

Nä"n·ara11dc: statsministern PALivtF. minisll'rn f<jr ut1·ikes :irL·ndL•na 

WICKMA.N, statsrinkn STRAM;, Ai\DERSSOi\. JOHANSSO\,/. HOLM

QVIST. ASl'LIV;. LU\'DKVIST. Cl·IJFR, MYRDAL. ODH\'OFF, \to

BERG. BlNCTSSO\·. \'ORLING. LÖl'BERG, LIDBOM. CARLSSON, 

FFLDT. 

Chefen för försvarstlc-parteml'nlet, statsr:iut't Andersstrn, anm:ikr för

slag till bert'dskapss(at fiir forsvarsv:isendd fiir budgedrl'l I '172/7 3 och 

anför. 

Enligt 63 s regeringsfonm·n skall riksdagen iirligcn a11L1 bL'fl'lhbpsslat 

för försvarsv:isL'IHkt. Beredsk•1psstakn skall uppta de <irskilda •rnslag som 

vid krigsfara L'lkr krig bl'11övs i'ör all uppr:illhilila SverigL'S frL·d od1 

Llf1t'f0ClldL'. 

Anslagen pil llL'rcdskapsstalt•n :ir ber:ikn•1de för de milit:ira och L·ivila 

utgiflt'r sum omt•tklbar( förankds •1v beslut om flirst:irkningar av för

sv:irsberL·dskapL'll med undantag för .ddana utgiflt'r som kan bestridas 

fri111 försbgsanslag p•i riksstakn nch snm inte skall 1.lL·last;i •iv riksdagL'll 

m;1ximnad anslagsptlSl. Ansl•igen. som samtliga :ir förslagsvis bl'tt·,·k11:1d~. 

:ir bt'riiknack för L'll tid av lrL·t tio d;11ur ;iv !Jiigsta försv:irshcrl'dskap. 

I del la sammanhang vill j;1g L'rinra om att utgifter för bL'rnbkapsför

stärkningar ocks•i kan bt'lalas pii annat s:itr :in fr:rn anslag pa bt:redskaps

s\akn t'ller fi:irslagsanslag pä riksstalL'n. Kungl. Maj :t har s.'ilunda \wmyn

digats al\ vid krig, krigsfara L'ller annan omst:indighl'l av synnerlig vikt för 

rik~ts försvarsberedskap disponera r\\rl ige1 k r-:d i ter i rik sg~ildskon toret om 

hiii;st 50 milj. kr. för jnrdbruksdcparkmrntets oc·h högst 300 milj. kr. fi'ir 

lundebdeparteml!nlds ve.rksamht!lsomr:id.: (prop. 1970:1 bil. \I, JoU 

1970:3. rskr l<J70:!25 OL'h prop. 1()70:1 bil.\~. SU 1'>70:10. rskr 

ll)70:1 ()). 

Den lwrl'dsk•1psslal för försvarsviisend,:t som giiller for innevaramk 

budgl'tår (prop. 197l:l hil. 23, Föll 1971:3, rskr 1971:62) tar pa 
driftbudgL'\cn upp ansl:1g om sammanL1gt 'i l Ml n1ilj. kr. od1 p~1 kapiLtl

budgeten anslag nm s~1m1na11Ligt XOO milj. kr. \kdelsbdwv.:n grundar sig 

pi1 bc1<ikningar som har utfl."irls u1Hkr :ir I l/69. 

I Riksdat;cn 1972. I sam!. Nr I. Bil. 22 
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DriftbudgdansL1gen fördelar sig L'nligl föJj,111dc (milj. kr.). 

FörsvarsdC'partcmcntet 

Militära jdrs1·aret: 
Fiirbandc·.m utrustnin~ od1 verksan1ht'l 
Vissa rnatl'ridansbrtriing<1r 
Anl~iugningsarbL'lL'Il m. 111. 
övrig,; 11 lgirter 

Ci1•i/ji>rsmrct: 
Allmiinna c·ivilfiirsvarl'ts utrnstnine pc·h 

vcrksalll het ··· 
Atgiinkr för dvilbel"olkningt'llS skydd m. m. 
Viss;1 matcridanskal"fnitH!;Jr 
Anliiggningsarbdc·n m. n~. 

Psrko/ogiska }i'irsmrct: 
Stakns 11pplys11ingsccntrals utrustr.ing 

och vcrksamhd 

Socialdepartementet 
Krigshjiilp 
D.:t ;11lm;int civila mc'.d ic'.inalvi1senckts 
utrustning nd1 vcrksamhd 

Finansdepartementet 
Utgifkr för L'ivil forsvarsl1L'rcdskap 

I landclsdcpartC'mcn tct 
l.'lgiftcr för det ekonomiska försvaret 

I nrikcsdcpartemcntct 
Arbctsmarknadsåtgiinkr 

2245 
610 

15 
50 

145 
7.5 
15 
20 

. .., 

2 920 

255 

5 
3 l80 

850 

950 
I 800 

25 

75 

80 
5 160 

Kapitalbudgetanslagcn är uppförda under fonden för förlag till stats

Vt'fkl'l och för(klar sig L'Illigt 1'1.iJ.iandl' !milj. kr.). 

I'örsvarsdcpartcmcn tel 
Stiirkandc av krigsmaktens försv;w.ht·rcdskap 

KommunikationsdcpartC'mcntct 
h.irlagsbpital fiir kommunibtiPnwc·rk 

I'inansdcpartcmcntct 
Stärkande av den civila rörwarsht•rc·dskapcn 

i allm:inhet 

I Ian delsdepartementet 
l·i.irl;rgsk:tpital för dril'mcddsdistrii>t1tion 

415 

235 

l~O 

JO 
800 

Anslagen lltgiJ'tn fl'ir L'tv1 fi:irsv;1rslwredskap och St:irkandc ;1v dcn 

L'ivila fi\rsv;irsbnt'tbk~qwn i allrn:inhl't :ir samlingsansh1g. l'ör sjdana civila 

ulgiftl'r för fi1rsvarshncdskap. för vilka ml'JL'I hör hl'!':iknas p<i bc•rcd

skapsstatcn lllc'n för vilka s:irs!.;ilda anslag intl' har !'örts upp. 

Anslaget ll\gil'kr fiir dd ckcinumiska fö1'svarl'l avser ;iwn utg.iftn för 

s;idana :11g:inkr inurn dt:I d;~1no111iska försvarl't sc1m f;tlkr llntkr annat 

dt·p:1rlt'n1L'nl ;in handdsdq1:.ll'tcmt.·ntl'l. cxcmp..:lvis :\tg~rdc•r avsl.'<.?ntk 
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I ivsmed elsf ö rsi.i rj ni ngL' n. 

Det i prop. 1970:97 förl'slagna nya systemet för· planering och 

budgetering inom det militiira försvaret och civilförsvard, mot vars 

uppbyggnad riksdagL'll intL' h;1r funnit nilgon anledning till erinran (SU 

1970:203, rsh 1970:420), har lagts till grund för det i bilaga 6 till denna 

statsvaksproposition frnml;1gda förslaget rörandl' anslag1:n undL'r fjiirde 

huvudtitdn för niista budgetrir. I det nya budgl'leringssystrn1d för det 

militära försvarl't och civilförsvaret aVSL'S samtliga anslag på driftbudgeten 

utom anslaget till extra utgifter bli uppförda som förslagsanslag. Vidare 

saknas i detta system av riksdagen maximerade anslagsposter. Som jag 

inledningsvis niimnt iir '111Slagc'n på beredskapsstatl'n inte beriiknade för 

sådana utgifter som kan bestridas från förslagsanslag på riksstalen. Med 

hänsyn härtill bortfaller behovet av att på beredskapsstatens driftbudget

sida föra upp medel för dd militära försvarets och ..-:ivilförsvarets behov. 

Nil.gol riksstatsänslag som tiicker de ändamål som ;ivses med hittillsvaran

de anslag I il\ statens upplysningseent rals ut rustning och wrksamhet ingår 

dock inte i anslagssystemL't, varför detLI anslag alltjämt bchöver vara 

uppfört på bnedskapsstaten. 

Dc anslag som efter nyssnämnda iindring kv;irstår p(1 beredskapsstaten 

bi.'lr för budgetåret 1972/73 föras upp med oförändrade belopp, tillhopa 

2 785 milj. kr., varav 1 985 milj. kr. pa driftbudgeten och 800 milj. kr. på 

kapitalbudgden. Dd förslag till bercdskapsstat som jag salunda förordar 

torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta iirendc som bilaga 22.1. För 

en niirmarl' redovisning av de ~indami!l för vilka m1:del har bnäknals 

under driftbudgeten och kapitalbudgt'ten torde jag få hänvisa till prop. 

1970:1 bil. 23. 
Jag hcmsblkr ;111 Kungl. Maj:t fört'slår riksdagen 

att godkiinna förslaget till bercdskapsstat för försvarsviisl'ndc\ för 

budgct;iret 1972/73 (bilaga 22:1 ). 

\1;1d fiirL'dragande11 siilunda JllL'd instiimmande av stalsr[1de.ls 

övriga kdamötcr hcmsLillt bifaller Hans Maj:t Konungcn. 

Ur protokollet: 

Britta Gyllensten 
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Förslag till 
bl'rcdskapsstat för försvarsviisendet för budgetåret 1972/73 

Driftbudgeten 

,I. Egc11tl~~a statsutgiftcr: 
lV. Försvarsdcparll'mcntd 
V. Soci:tldeparteml'ntet 

Vll. Finansdl'parte.me.ntct 
X. Handelsdeparteml'nkt 

XI. InrikL»dl'partc·ml'ntl't 

Kapitallrndgclen 

B. Kapitali1m.:stcri11g: 
Vll. 1:onckn för förlag till statsvcrkct 

Egentliga statsutgifter 
I V. Försvarsdepartementet 

Psykuklgiska fiirsvarl'l: 
a) Slatl'ns upplysningscL·ntrals utrustning 

och verksamhet, fdrslagsvis 

V. Socialdepartementet 
a) Krigshjiilp, jorslagsl'is 
b) Det allmiint c·ivila ml'dkinalvä,;cndl'ts 

utrustning och vcrksamhct, förslagsvis 

VII. Finansdepartementet 
a) Utgift<:r for civil försvarsbcrcd~:kap, 

förslagsris 

X. Handclsdepartcmcntct 
a) Utgifter för dl't ekonomiska försvarl'l, 

forslagsvis 

XI. Inrikcsdcpartcmcntct 
a) i\rhetsmarknadsil.tgärckr, förs!cgsi•is 

Kapitalinvcstering 

VII. Fonden för förlag till statsverket 

F ö r s va r s d c p art cm c n t c t: 
a) Stiirkand,· av krigsmaktc·ns för::varsbcrl'd

skap, Jiirslagsvis 
K n 1n 111 u n i k a t i o n s d c p a r t c 111 l' n t c t: 

b) Förl:1gsk:1pital i"i:ir kommunika tionsverk, 
jörsl11gs1•is 
!-" i n a n s d c p a r l c m c n l '~ t: 

cl SLirkanck av dl'll civila försvar:;bcrcd
skapen i allmiinhet. /i'irslagwis 
H a 11 d c I s d c p a r l cm en t c t: 

d) Förl:tgskapit:tl for drivmedl'lslt'stribution, 
fc'irslugsl'is 
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5 000 000 
I 800 000 UOO 

25 000 000 
75 000 000 
80 000 000 

I 985 000 000 

800 000 000 

5 000 000 

850 000 000 

950 000 000 
l 800 000 000 

25 000 000 

75 000 000 

80 000 000 

415 000 000 

235 000 000 

120 000 000 

30 000 000 
800 000 000 
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